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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Kelekatan anak dengan orang tua   Kelompok B Usia 5-6 Tahun di TK IT 

Al-Asror Ringinpitu Kedungwaru Tulungagagung berdasarkan hasil 

analisis deskriptif menunjukkan bahwa kelekatan anak dengan orang tua 

berada pada kategori sedang yaitu 69%  dari jumlah sampel yang 

berjumlah 70 anak. Hal ini menunjukkan bahwa kelekatan anak dengan 

orang tua dalam kategori sedang dikarenakan kelekatan membuat anak 

dapat berinteraksi positif dengan orang tua, guru dan teman sebaya serta 

anak akan mampu menyelesaikan konflik, sehingga anak tersebut dapat 

menjalin hubungan yang baik dengan lingkungan dan orang lain.    

Sedangkan berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa 

perilaku prososial berada pada kategori sedang yaitu 58% dari jumlah 

sampel yang berjumlah 70 anak. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku 

dalam membantu, bekerjasama, simpati dan menyumbang  pada orang 

lain dilakukan secara sukarela dan bukan paksaan dimiliki oleh anak.  

2. Hubungan antara kelekatan anak dengan orang tua dan perilaku prososial 

anak kelompok B usia 5-6 tahun di TK IT Al-Asror Ringinpitu 

Kedungwaru Tulungagagung  dibuktikan dari nilai koefisien korelasir 

hitung 0,537  menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah positif, 

artinya semakin tinggi kelekatan anak dengan orang tua maka semakin 
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meningkatkan perilaku prososial anak. Nilai 0,537 menunjukkan 

besarnya koefisien korelasi dan dapat disimpulkan bahwa hubungan 

sedang karena berada pada rentang 0,40-0,599. Sedangkan hasil 

signifikansi menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kelekatan 

anak dengan orang tua dan perilaku prososial anak kelompok B usia 5-6 

Tahun di TK IT Al-Asror Ringinpitu Kedungwaru Tulungagagung, 

karena nilai r hitung 0,537 >darirtabel 0.239 ( rtabeldistribusi dicari pada  = 

5%: 2 = 2,5% dengan derajat kebebasan df/dbnya yaitu df = N-nr, maka 

df=70-2=68), ditambah laginilai significant (2 tailed) adalah 0,000, nilai 

tersebut lebih besar dari pada probabilitas 0.05 (0,000 < 0,05), sehingga 

dapat disimpulkan Ho ditolak dan Ha diterima.   

 

B. Saran 

1. Bagi TK IT Al Asror Ringinpitu Kedungwaru Tulungagung 

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran 

sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kemampuan pro 

sosial dengan kelekatan orang tua. 

2. Bagi Pendidik 

Hendaknya dapat dijadikan masukan terkait kelekatan orang tua 

dengan perilaku prososial anak kelompok usia 5-6 tahun, sehingga 

terbentuk sikap perilaku saling tolong menolong dan saling 

menghargai antar sesama teman. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hendaknya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan 

untuk penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara kelekatan 

anak dengan orang tua dan perilaku prososial anak kelompok B 

usia 5-6 tahun di TK IT Al-Asror Ringinpitu Kedungwaru 

Tulungagagung, peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel 

penelitian ataupun menambahkan sampel dalam penelitian, karena 

peneliti hanya mengambil sampel untuk usia 5-6 tahun, sehingga 

nantinya peneliti berikutnya mendapatkan hasil penelitian yang 

maksimal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




