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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Aspek-aspek yang berpengaruhi pada tingkat kemandirian anak usia 

prasekolah seluruhnya telah terwakilkan diantaranya aspek kognitif, aspek afektif, 

dan aspek psikomotor dari item-item yang telah dibuat oleh peneliti didapatkan 

hasil anak yang dititipkan di Taman Penitipan Anak tingkat kemandiriannya lebih 

tinggi dari anak yang diasuh sendiri oleh orangtuanya.   

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa 

t hitung = 5,004 dan nilai t tabel = 1,667. Berarti t hitung > t tabel (5,004 > 1,667), 

dan diperoleh angka signifikasi 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara tingkat kemandirian anak usia prasekolah (3-6 

tahun) yang dititipkan di Taman Penitipan Anak dan yang diasuh oleh 

orangtuanya sendiri.   

 

B. Saran 

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka peneliti akan memberikan 

beberapa saran sehubungan dengan penelitian ini : 

1. Bagi Taman Penitipan Anak 

Memberikan pengetahuan kepada pengasuh dan pendidik di Taman 

Penitipan Anak, tentang pengasuhan dan pendidikan yang lebih baik dalam 

optimalisasi tumbuh dan kembang anak sehingga kemandirian anak akan terlihat 
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sesuai tugas perkembangan anak tersebut. Sesuai hasil dari penelitian perilaku 

kemandirian yang sering dilakukan anak di Taman Penitipan Anak menonjol pada 

aspek afeksi dengan demikian bagi pengasuh Taman Penitipan Anak agar 

ditingkatkan kembali mengenai pembelajaran afeksi untuk anak. 

 

2. Bagi orangtua 

Bagi orangtua yang menitipkan anaknya di Taman Penitipan Anak 

hendaknya tetap melakukan pengawasan terhadap anak dan memperhatikan 

perilaku anak saat berada dirumah bersama orangtua khususnya mengenai 

kemandirian anak. 

Bagi orangtua yang mengasuh anaknya sendiri memberikan kesempatan 

agar memiliki kemandirian yang baik sesuai tugas-tugas perkembangan yang 

seharusnya dapat dicapai anak sesuai tahapan perkembangan anak. 

 

3. Bagi penelitian selanjutnya 

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, disarankan untuk menggunakan 

sampel dengan karakteristik responden yang sejenis.  

Bagi penelitian selanjutnya yang ingin membuat penelitian yang sejenis, 

hendaknya meneliti secara kuantitatif hubungan tingkat kemandirian dengan 

variabel lain, misalnya menurut faktor internal atau eksternal.  

 


