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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan tipe 

kelekatan dengan motivasi berprestasi anak-anak pendampingan PS 

GARAM. Dari penelitian ini ditemukan hasil sebagai berikut: 

1. Terdapat hubungan positif antara secure attachment dengan motivasi 

berprestasi anak-anak pendampingan PS GARAM. Artinya, semakin 

tinggi secure attachment pada anak, maka semakin tinggi pula 

motivasi berprestasi anak. 

2. Terdapat hubungan negatif antara resistant attachment dengan 

motivasi berprestasi anak-anak pendampingan PS GARAM. Semakin 

tinggi resistant attachment pada anak, maka semakin rendah motivasi 

berprestasi anak. 

3. Terdapat hubungan negatif antara avoidant attachment dengan 

motivasi berprestasi anak-anak pendampingan PS GARAM. Semakin 

tinggi avoidant attachment anak, semakin rendah motivasi berprestasi 

anak. 

B. Saran 

1. Untuk Subjek Penelitian 

Meningkatkan motivasi berprestasi bisa dengan beberapa cara 

dengan memperhatikan aspek-aspek motivasi berprestasi: tanggung 

jawab, pertimbangan risiko pemilihan tugas, perhatian pada umpan 
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balik / masukan, kreativitas dan inovasi, kecepatan penyelesaian 

tugas, serta keinginan untuk menjadi yang terbaik. 

 

2. Untuk Orangtua 

Baik bila orangtua menyadari pentingnya membangun 

kepercayaan dengan anak, bersikap hangat dan bisa membuat anak 

merasa dekat dan aman dengan orangtua. 

 

3. Untuk Pengurus Pelayanan Sosial GARAM 

Anak dengan skor resistant attachment dan avoidant yang 

tinggi memiliki motivasi belajar yang rendah, tetapi bisa didorong 

dengan menciptakan suasana pendampingan atau kegiatan yang 

positif dan membuat anak merasa aman dan nyaman. Dengan 

meningkatkan harga diri dan membangun konsep diri yang positif 

dalam diri anak, maka anak akan mampu mengembangkan diri meski 

hubungan dengan orangtuanya kurang baik. Bisa juga dilakukan 

pendekatan dengan orangtua agar pendampingan anak tidak hanya 

saat kegiatan pendampingan rutin tetapi juga saat di rumah bersama 

orangtua. 

 

4. Untuk Peneliti Berikutnya 

Melihat dari kelemahan penelitian ini, peneliti berikutnya yang 

akan meneliti tema serupa bisa memasukkan usia dan jenis kelamin 

dalam analisis data sehingga bisa melihat apakah ada kecenderungan 

tertentu antara usia subjek dengan tipe kelekatan yang dimiliki. Selain 
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itu, akan lebih baik bila skala dibuat dengan menggunakan bahasa 

sehari-hari anak sehingga maksud yang diinginkan dapat lebih mudah 

ditangkap oleh anak-anak. 

  




