
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan

bahwa school refusal yang terjadi pada anak Sekolah Dasar disebabkan oleh dua faktor yaitu:

faktor keluarga dan faktor sekolah. Faktor keluarga, dimana keluarga tidak mampu

memberikan perannya sehingga anak menjadi tidak mampu berpisah dari figure attachment-

nya. Faktor yang kedua yaitu sekolah, dimana anak mendapatkan perlakuan yang tidak

mengenakkan saat disekolah, seperti prilaku bully yang diterima anak dari guru dan teman,

sehingga membuat anak takut untuk datang dan berada disekolah lebih lama.

School refusal yang terjadi pada anak Sekolah Dasar bukanlah masalah psikologis

yang harus kita abaikan, hal ini dikarnakan school refusal mampu mengganggu

perkembangan sosial, akademik serta psikologis anak. Sehingga masalah ini merupakan

masalah yang harus kita perhatikan karna anak memiliki perjalanan hidup yang panjang

kedepannya.

A. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, ada beberapa saran yang ingin

disampaikan, yaitu :

1. Bagi Anak

Diharapkan kepada anak, agar mampu bersosialisasi dengan teman dan lingkungan

baru melalui kegiatan belajar kelompok, bermain bersama, mengikuti kegiatan ekstra

kulikuler yang di sukai anak.

2. Bagi Orangtua



Diharapkan kepada orangtua untuk menjalin komunikasi yang baik dengan guru dan

anak, berpartisipasi dalam kegiatan sekolah anak, mengajak anak untuk membuka

diri dengan lingkungan baru dengan cara mengajak anak bermain dan belajar bersama

teman.

3. Bagi pihak sekolah

Diharapkan kepada pihak sekolah terutama terhadap guru agar menjalin komunikasi

yang lebih baik kepada anak dan orang tua, mengajarkan keterampilan sosial yang di

butuhkan anak, melalui berbagai cara seperi menonton flim bersama yang berisikan

motivasi dan prilaku sosial yang patut dicontoh oleh anak,bermain bersama, serta

belajar sosio drama.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya dapat meneliti mengenai hal lain dari anak

yang mengalami school refusal, seperti melihat dinamika school refusal berdasarkan

tingkatannya, pola asuh yang terjadi dalam keluarga dan school refusal yang terjadi

pada anak Paud dan Taman Kanak Kanak .


