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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan penelitian ini yaitu “Ada perbedaan kemampuan belajar 

dengan regulasi diri antara kelompok yang diberikan pelatihan “manajemen diri” 

dengan kelompok yang tidak diberikan intervensi. Kelompok yang diberikan 

intervensi memiliki kemampuan belajar dengan regulasi diri yang lebih baik 

daripada kelompok yang tidak diberikan intervensi, sehingga pelatihan 

manajemen diri efektif untuk meningkatkan kemampuan belajar dengan regulasi 

diri siswa SMP. 

Setelah pelatihan manajemen diri diberikan, siswa menjadi lebih 

memahami arah dan tujuan yang jelas mengenai target belajar yang ingin dicapai, 

mengetahui hal yang harus diubah mengenai strategi belajarnya dan mengetahui 

cara untuk merubah hal tersebut. Kemudian peserta jadi lebih konsisten untuk 

mengubah diri sesuai dengan target yang telah ditentukan 

Kekhasan yang muncul dari penelitian manajemen diri ini yaitu pelatihan 

ini dibuat dengan memberikan metode roleplay disetiap sesinya dengan tujuan 

agar peserta dapat belajar materi secara langsung dengan menginternalisasi ke 

dirinya karena peserta langsung belajar bahwa itu dirinya ketika pelatihan. Selain 

itu, peserta membuat jadwal belajar sehari-hari di rumah sebagai penugasan ketika 

pelatihan, hal tersebut efektif meningkatkan kemampuan belajar siswa karena 

siswa membuat jadwal belajar sesuai kebutuhan, keinginan, dan kemampuannya. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi peserta pelatihan 

a. Peserta pelatihan diharapkan dapat mempraktekkan jadwal belajar yang 

telah dibuat dalam sesi pelatihan ketika di rumah 

b. Mengaplikasikan teknik manajemen diri dalam belajar untuk mencapai 

tujuan belajar yang diinginkan, seperti memonitoring proses belajar, 

melakukan analisis diri terkait kegiatan belajar, melakukan perubahan 

cara belajar jika dirasa kurang optimal, dan mempertahankan kegiatan 

belajar agar sesuai jadwal dan tujuan yang telah dibuat. 

2. Bagi sekolah 

a. Guru diharapkan menerapkan cara mengajar yang menyenangkan agar 

siswa tidak bosan dan menyukai kegiatan belajar di sekolah. Cara belajar 

menyenangkan dapat dilakukan dengan memberikan game disela-sela 

mengajar, memberikan sesi relaksasi dalam belajar, dan sesekali 

mengajak siswa menonton video pembelajaran. 

b. Pihak sekolah diharapkan dapat menyusun program pelaksanaan pelatihan 

manajemen diri untuk para siswa yang belum mendapatkan pelatihan 

manajemen diri sehingga semua siswa dapat merasakan manfaat dari 

pelatihan tersebut dalam kegiatan belajar baik di sekolah ataupun di 

rumah. 
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c. Guru dapat menggunakan dan turut mempraktikkan teknik manajemen 

diri dalam belajar kepada siswa yang mengalami permasalahan terkait 

kemampuan belajar dengan regulasi diri yang kurang, sehingga 

permasalahan terkait belajar di sekolah dapat diatasi. 

d. Pihak sekolah memberikan pengarahan kepada orangtua untuk selalu 

memberikan dorongan dan mendampingi anak belajar ketika di rumah 

sehingga tercipta kerjasama yang baik antara guru dan orangtua dalam 

meningkatkan kemampuan siswa dalam belajar yang akan berdampak 

pada hasil belajar yang dicapai siswa. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Pelatihan manajemen diri terbukti berpengaruh dalam meningkatkan 

kemampuan belajar dengan regulasi diri siswa SMP. Oleh karena itu, 

pelatihan ini dapat diterapkan pada subjek lain yang masih dalam rentang 

usia remaja awal yaitu siswa SMP maupun SMA. Akan tetapi, perlu 

adanya kontrol yang ketat pada saat jeda waktu postest – follow up 

dengan memberikan tambahan tugas maupun pendekatan secara 

individual yang dilakukan Peneliti kepada subjek sehingga hasil skor 

kemampuan belajar dengan regulasi diri postets – follow up dapat 

konsisten bahkan mengalami peningkatan yang siginifikan. Selain itu 

pelaksanaan intervensi dilakukan penambahan waktu dan penugasan yang 

lebih variatif serta menambahkan materi mengenai “Goal Setting” agar 

lebih bisa berdampak terhadap hasil follow up. 
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b. Memperhatikan kendala eksternal dalam pelaksanaan penelitian, baik itu 

ketika pemberian intervensi ataupun follow up, dengan memperhatikan 

waktu pelaksanaan, kondisi sekolah saat pelaksanaan, kondisi peserta, dan 

faktor eksternal lain yang dirasa akan mempengaruhi jalannya penelitian 

dapat diminimalisisr sehingga penelitian dapat terlaksana dengan 

maksimal. 

c. Memberitahukan kepada kelompok kontrol yaitu kelompok yang tidak 

diberikan pelatihan untuk kemudian juga akan memperoleh pelatihan 

yang sama pada waktu yang ditentukan di awal pertemuan. Hal tersebut 

penting dilakukan karena berkaitan dengan etika penelitian dan etika 

psikologi profesi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


