
36 
 

BAB V 

PENUTUP 
 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang deskripsi pengembangan rasa 

tanggung jawab anak dikelompok  B Tk Aba Pone Kecamatan Limboto Barat 

Kabupaten Gorontalo dapat ditarik kesimpulan bahwa pengembangan rasa 

tanggung  jawab anak telah ditanamkan  namun hal ini masih tergolong belum 

optimal,  seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dengan 

demikian rasa tanggung jawab anak harus selalu ditanamkan kepada anak serta 

memotivasi dan  mengawasi  kegiatan-kegiatan yang dilakukan anak  demi 

menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri anak. 

Memberikan pelajaran kepada anak-anak tentang rasa tanggung jawab 

dapat dimulai dari hal-hal kecil, seperti usahakan anak selalu membereskan 

mainan ketika dia selesai bermain, atau biasakan anak mencuci piring atau gelas 

hanya bekas dia makan dan minum, atau juga dengan cara membiasakan buang 

sampah pada tempatnya. Jadikan ini menjadi sebuah kebiasaan, tentunya jika hal 

kecil ini bisa dijalankan dengan baik, berikutnya anak bisa diajarkan rasa 

tanggung jawab yang sedikit lebih besar. Contoh dalam hal ketika anak bertengkar 

dengan temannya. Mengajarkan anak minta maaf merupakan salah satu bentuk 

pengajaran rasa tanggung jawab kepada anak. Tentunya hal ini guru maupun 

orang tua haruslah bersikap adil, kemudian setelahnya memberikan penjelasan 

dan pengertian tentang pentingnya keberanian meminta maaf. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil  penelitian tentang Deskripsi pengembangan rasa 

tanggung jawab anak dikelompok  B TK Aba Pone Kecamatan Limboto Barat, 

Kabupaten Gorontalo ada beberapa saran yang dapat diajukan : 

1. Bagi pendidik, dengan penelitian ini  hal-hal  yang sudah menjadi tugas dan 

tangggung jawab seorang  pendidik yakni  pengembangan rasa tangggungg 

jawab anak yang belum maksimal  dapat selalu  diawasi dan diberi motivasi 
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agar dapat berkembang menuju suatu keberhasilan yang  diharapkan. Dan 

tentunya pendidik dapat memahami tanggung jawab sesuai dengan tahapan 

perkembangan usia anak.  

2. Bagi orang tua, penelitian ini dapat membantu mengetahui sejauh mana rasa 

tanggung jawab anak terhadap aktivitas selama berada disekolah. Dengan 

demikian orang dapat  membantu memaksimalkan pengembangan rasa 

tanggung jawab anak ketika  berada di rumah. Orang tua ikut bertanggung 

jawab terhadap pengembangan rasa tanggung jawab dengan selalu 

mengawasi segala sesuatu yang dilakukan anak. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini menambah wawasan dan menjadi pengalaman  

mengembangakan rasa tanggung jawab anak. 

4. Bagi anak, menumbuhkan rasa tanggung jawab sejak dini terhadap tugas-

tugas yang akan di kerjakan. 
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