
 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

  

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan analisis data yang telah di uraikan sebelumnya, maka dapat di 

ambil kesimpulan bahwa Pembinaan panti sosial berpengaruh dalam sikap 

kemandirian anak asuh di Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden 

Intan Bandar Lampung Tahun 2014 dengan hasil pembahasan pengolahan 

sebagai berikut: 

 

1. Pembinaan Panti Sosial di Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan 

Bandar Lampung (X) 

Berdasarkan hasil penelitian pada indikator sistem pelayanan mencapai 

52,8% responden berkategori tinggi, indikator bentuk pembinaan 

mencapai 45,7%  responden berkategori tinggi, indikator upaya 

pembentukan karakter mencapai 61,5% responden berkategori tinggi, dan 

indikator inferensi mencapai 61,5% responden berkategori tinggi. Dari 

hasil data tersebut, maka secara keseluruhan anak asuh menyatakan 

pembinaan panti berkategori tinggi dipanti sosial bina asuhan anak dan 

remaja raden intan bandar lampung.  
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2. Sikap Kemandirian di Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden 

Intan Bandar Lampung (Y) 

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel sikap kemandirian berkategori 

tidak mendukung berjumlah 24,3%, kategorikurang mendukung mencapai 

32,8% responden, dan berkategori mendukung mencapai 42,9% 

responden. Dari hasil persentase tersebut, maka secara keseluruhan anak 

asuh Panti Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan Bandar 

Lampung telah menunjukakan sikap kemandirian di panti sosial tersebut. 

 

3. Bedasarkan hasil pengujian hubungan antara variabel X dan variabel Y 

diketahui bahwa terdapat tingkat hubugan keeratan yang kuat pada 

pembinaan panti sosial terhadap sikap kemandirian anak asuh di Panti 

Sosial Bina Asuhan Anak dan Remaja Raden Intan Bandar Lampung tahun 

2014. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengolahan data dengan 

menggunakan rumus chi kuadrat dimana    hitung lebih besar dari    

tabel (   hitung ≥    tabel ), yaitu 110,7 ≥ 13,3 pada taraf signifikan 1% 

(0,01) dan derajat kebebasan = 4, serta mempunyai derajat keeratan 

hubungan antara variabel dalam kategori tinggi dengan koefisien 

kontingensi C = 0,78 dan kontingensi maksimum       = 0,81. 

Bedasarkan perhitungan tersebut maka koefisien kontingen C = 0,78, yang 

berada pada kategori kuat. 
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B. Saran 

 

Penelitian ini disertai dengan saran dari penulis bagi pihak-pihak terkait dengan 

penelitian ini. 

1. Bagi para Pembina, untuk lebih meningkatkan perhatiannya kepada anak 

asuh panti termasuk anak terlantar dan putus sekolah yang termasuk anak 

asuh yang ada panti tersebut dalam membentuk sikap kemandiriannya. 

Perhatian yang diberikan oleh para pembina panti sangat membantu dalam 

meningkatkan kemandiria  mereka. 

2. Bagi para pengurus panti untuk selalu mengontrol dan mengawasi seluruh 

aktifitas pembinaan baik di dalam ruangan maupun di lapangan, sehingga 

kegiatan pembinaan dapat berjalan sesuai dengan program yang telah 

dibuat dan disepakati bersama dan anak asuh yang melakukan kegiatan 

pembinaan pun dapat melaksanakan semua ativitas pembinaan secara tepat 

dan bermafaat di kemuadian hari. 

3. Bagi para anak asuh panti dalam membentuk sikap kemandirian harus 

memperhatikan apa yang diberikan oleh para Pembina dan staf panti 

berikan dan terapkan agar ilmu yang diterima dapat di mengerti dengan 

baik. Sehingga dalam menyelesaikan masalah sosial dapat lebih mengerti 

dan menyelesaikannya dengan baik pula serta lebih dapat melaksanakan 

tugas-tugas sebagai bentuk sikap tanggung jawab serta kedisiplinan. 
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4. Bagi Dinas Sosial Provinsi Lampung untuk dapat memperhatikan keadaan 

fasilitas yang dimiliki oleh panti sosial sehingga dalam menyelegaraan 

membina anak asuh panti dapat lebih baik dan maksimal. 

 

 


