
 
 

45 
Fitriya Anggraeni, 2017 

HUBUNGAN TIPE POLA ASUH ORANG TUA DENGAN KECERDASAN EMOSIONAL ANAK USIA DINI DI TK 

VISI INSAN CENDEKIA UNYUR SERANG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berikut kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan di TK Visi Insan 

Cendekia  yaitu bahwa  sampel yang digunakan berjumlah 50 orang tua 

siswa sebagai responden, dengan cara peneliti menyebarkan angket kepada 

50 orang tua siswa.  Angket tersebut memiliki 17 item pernyataan untuk 

variabel pola asuh, dan 20 item pernyataan untuk variabel kecerdasan 

emosional, kemudian hasil angket tersebut dikumpulkan, dan kemudian di 

olah dengan  menggunakan program SPSS , maka hasil yang didapatkan 

adalah bahwa penerapan pola asuh orang tua yang ada di TK Visi Insan 

Cendekia adalah pola asuh otoriter, kemudian hasil dari kategori 

kecerdasan emosional anak adalah sedang, artinya cukup baik. Sedangkan 

untuk hipotesis hubungan antara pola asuh orang tua dengan kecerdasan 

emosional anak adalah terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh 

dengan keceradasan emosional anak di TK Visi Insan Cendekia Unyur 

Serang dengan memiliki nilai signifikansi 0,000 (≥0,05) artinya bahwa 

hipotesis tersebut dapat diterima. 

B. Saran 

Adapun saran yang akan diberikan mengenai hubungan tipe pola asuh 

orang tua dengan kecerdasan emosional anak usia dini di TK Visi Insan 

Cendekia Unyur Serang adalah sebagai berikut: 

1. Orang tua 

Mengingat  kecerdasan emosional anak sangatlah penting, maka  orang 

tua perlu memahami bagaimana tingkat perkembangan emosi anak, 

kemudian disesuaikan dengan pola penerapan pola asuh secara tepat 
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sehingga kecerdasan emosional anak dapat berkembang sesuai dengan 

yang diharapkan. 
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2. Guru 

Guru memahami perkembangan emosional anak, karena pada dasarnya 

emosional anak tidak  tergantung pada pola asuh orang tua saja, akan 

tetapi pada pola lingkungan sosialnya, oleh sebab itu guru harus 

memberikan layanan bimbingan di sekolah  sesuai dengan tahap 

perkembangan emosional anak. 

3. Peneliti selanjutnya 

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya yaitu 

peneliti dapat memberikan gambaran serta informasi bagaimana jika 

meneliti variabel kecerdasan emosional yang di hubungkan dengan 

variabel lain atau yang bukan variabel pola asuh , sehingga penelitian 

selanjutnya dapat memberikan wawasan baru mengenai faktor apa saja 

yang dapat mempengaruhi kecerdasan emosional anak. 

 


