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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah 

maupun pertanyaan penelitian serta rekomendasi berdasarkan manfaat penelitian 

dan keterbatasan-keterbatasan penelitian. Berikut adalah uraian simpulan, 

implikasi dan rekomendasi tersebut. 

 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan hasil 

validasi secara empirik menunjukkan bahwa program modifikasi perilaku melalui 

teknik token economy efektif untuk meningkatkan perilaku tanggung jawab 

anak.Program modifikasi perilaku melalui teknik token economy juga terbukti 

efektif meningkatkan semua aspek perilaku tanggung jawab pada anak. 

 

B. Implikasi 

Adapun temuan-temuan dari hasil penelitian ini memberikan implikasi sebagai 

berikut. 

1. Pengaplikasian modifikasi perilaku melalui teknik token economy terbukti 

dapat meningkatkan perilaku tanggung jawab anak, sehingga dapat 

berimplikasi pada perkembangan emosi dan sosial anak seperti kemampuan 

anak untuk aktif secara sosial dan meningkatnya perilaku prososial. Perilaku 

tanggung jawab juga menjadi dasar pembentukan karakter (character 

building) dalam diri anak, yang merupakan bagian dari kurikulum pembelajar 

di PAUD. 

2. Temuan di lapangan mengenai aplikasi program modifikasi perilaku melalui 

teknik token economy berimplikasi pula terhadap kemampuan guru dalam 

melakukan observasi dan mengintegrasikan modifikasi perilaku ke dalam 

proses pembelajaran. 
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C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, berikut ini beberapa 

rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi 

guru, orang tua, dan peneliti selanjutnya. 

1. Bagi Guru dan Orang tua 

Program modifikasi perilaku melalui teknik token economy efektif 

meningkatkan perilaku tanggung jawab anak, maka program ini dapat 

diaplikasikan dan dikembangkan kembali oleh guru dan orang tua dalam 

mengembangkan karakter anak usia dini. Setelah pelaksanaan program, perlu 

adanya upaya monitoring dan evaluasi terhadap perilaku tanggung jawab anak 

baik di rumah maupun di sekolah, sehingga memungkinkan untuk melihat 

seberapa besar peningkatan perilaku tanggung jawab dalam aktivitas 

pembelajaran di sekolah. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini berfokus pada efektivitas program modifikasi perilaku melalui 

teknik token economyuntuk meningkatkan perilaku tanggung jawab di TK Ar-

Rahman Kabupaten Tasikmalaya.Artinya masih banyak penelitian yang dapat 

dilakukan oleh peneliti selanjutnya untuk dapat mengkaji secara mendalam 

mengenai perilaku tanggung jawab berdasarkan kultur budaya serta jenis kelamin 

yang berbeda. 

Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat melakukan studi lanjutan dengan 

waktu penelitian yang lebih panjang dan uji dilakukan dengan populasi yang lebih 

luas, terutama untuk mengobservasi dan mengevaluasi ketercapaian indikator 

program modifikasi perilaku. 

 

 

 

 

 


