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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. Simpulan 

 Berdasarkan  hasil penelitian dan pembahasan yang telah digambarkan 

pada uraian terdahulu, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut: 

1. Temuan hasil penelitian bahwa bimbingan orang tua  dalam  membentuk 

perilaku sosial emosional anak Taman Kanak-Kanak di Kecamatan 

Sindang Kabupaten Indramayu telah diupayakan dengan baik melalui 

aspek-aspek bimbingan seperti penanaman nilai-nilai kebaikan, pemberian 

pengetahuan, perhatian dan kasih sayang, memberikan motivasi pada anak, 

kontrol orang tua terhadap anak, komunikasi dengan anak dan 

keteladanan. 

2. Temuan hasil penelitian bahwa bimbingan guru dalam  membentuk 

perilaku sosial emosional anak Taman Kanak-Kanak di Kecamatan 

Sindang Kabupaten Indramayu telah diupayakan  dengan baik melalui 

layanan bimbingan seperti pemahaman tentang anak, pemberian  

informasi,  penempatan, pemberian nasihat, pembiasaan, dan bantuan 

pemecahan masalah.  

3. Temuan hasil penelitian tentang perilaku sosial emosional anak Taman 

Kanak-Kanak di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu secara umum  

telah memperlihatkan perilaku yang baik khususnya dari  segi perilaku 
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sosial emosionalnya. Adapun aspek sosial dan emosional dalam hal ini 

ditunjukan melalui persaingan, kerja sama, empati, berbagi, menahan rasa 

marah, mengatasi rasa sedih dan sikap kasih sayang.  

4. Hubungan antara bimbingan orang tua dengan perilaku sosial  emosional 

anak Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu 

dilihat dari hasil penelitian terdapat hubungan yang kuat. Adanya 

kontribusi positif yang signifikan antara bimbingan orang tua dengan 

perilaku sosial emosional anak Taman Kanak-Kanak di Kecamatan 

Sindang Kabupaten Indramayu. 

5. Hubungan antara bimbingan guru dengan  perilaku sosial  emosional anak 

Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu dilihat 

dari hasil penelitian terdapat hubungan yang cukup kuat, kondisi ini 

ditunjukan dengan koefisien korelasi sebesar 0,555. Adapun besaran 

kontribusi atau sumbangan bimbingan, menggambarkan  terdapat 

kontribusi positif yang signifikan antara bimbingan guru dengan perilaku 

sosial emosional anak taman Kanak-Kanak di Kecamatan Sindang 

Kabupaten Indramayu. 

6. Dari  hasil penelitian menunjukan bahwa bimbingan orang tua dan guru 

secara bersama-bersama  berkorelasi positif signifikan dengan perilaku 

sosial emosional anak, hal ini ditunjukan dengan angka koefisien tersebut 

menggambarkan adanya kontribusi positif yang signifikan antara 

bimbingan orang tua dan guru terhadap perilaku sosial emosional anak 

Taman Kanak-Kanak di Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu. 
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B. Rekomendasi 

 Berdasarkan temuan hasil penelitian  di atas, penulis menyampaikan 

beberapa rekomendasi untuk orang tua dan guru-guru TK di Kecamatan 

Sindang Kabupaten Indramayu sebagai berikut: 

1.  Untuk orang tua anak Taman Kanak-Kanak  

a. Temuan hasil penelitian menunjukan bahwa bimbingan orang tua dalam 

membentuk perilaku sosial emosional anak berkorelasi cukup kuat dan 

signifikan. Dengan bimbingan intensif yang dilakukan oleh orang tua, maka 

anak dapat memperoleh pengalaman yang berharga bagaimana anak dalam 

berperilaku yang baik. Oleh karena itu orang tua diharapkan 

mempertahankan upaya bimbingan melalui aspek-aspek bimbingan yang 

telah dilakukannya dan membimbing anak lebih intensif lagi tertutama 

aspek pengawasan terhadap anak dan komunikasi dengan anak 

b. Temuan hasil penelitian menunjukan  bahwa  secara keseluruhan dari 

aspek-aspek bimbingan orang tua, telah mencapai kategori baik, dilihat dari 

rata-rata 84%. Dilihat dari persentase semua aspek bimbingan orang tua, 

aspek kontrol yang hendaknya lebih ditingkatkan walaupun sudah 

mencapai kategori baik. Persentase aspek kontrol orang tua terhadap anak 

mencapai 80,5%. Adapun aspek yang bisa dipertahankan adalah aspek 

keteladanan karena dari semua aspek, aspek keteladanan mencapai nilai 

persentase yang lebih tinggi yaitu  mencapai angka 93,7% .   
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2. Untuk guru-guru TK 

1. Temuan dari hasil penelitian ditemukan bahwa bimbingan guru berkorelasi 

cukup kuat  dan signifikan dalam membentuk perilaku sosial emosional 

anak,  sekolah  merupakan tempat kedua anak-anak mendapatkan 

bimbingan yang tidak dapat dilakukan oleh keluarga. Maka dari itu 

diharapkan guru-guru terus mempertahankan upaya bimbingan yang telah 

dilakukannya seperti pemahaman tentang anak, pemberian informasi, 

penempatan, pemberian nasihat, pembiasaan dan bantuan pemecahan 

masalah agar perilaku sosial emosional anak dapat diarahkan. 

2. Temuan hasil penelitian menunjukan  bahwa  secara keseluruhan dari 

aspek-aspek bimbingan guru, telah dilakukan dengan baik, hal ini terbukti 

secara keseluruhan aspek-aspek bimbingan guru rata-rata 85,75%. Dilihat 

dari persentase semua aspek bimbingan orang tua, aspek bantuan 

pemecahan masalah dan pemberian nasihat seyogyanya lebih ditingkatkan 

lagi walaupun sudah mencapai kategori baik. Persentase aspek aspek 

bantuan pemecahan masalah  kmencapai 80,97%. Guru hendaknya 

meningkatkan kopetensinya dalam menangani masalah-masalah anak baik 

masalah fisik, psikis dan belajar anak.   

3. Temuan  hasil penelitian aspek bimbingan guru berupa pemahaman tentang 

anak perlu dipertahankan, Aspek pemahaman tentang anak mencapai nilai 

persentase 90,3%. Pemahaman tentang anak yang menyeluruh disamping 

pemahaman tentang latar belakang keluarga, kondisi kesehatan anak,  yang 

lebih penting lagi adalah pemahaman tentang dunia anak itu sendiri 
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sehingga akan memberikan gambaran kepada guru untuk memberikan 

program pengajaran yang tepat bagi  anak. 

4. Kerja sama  antara guru dengan orang tua hendaknya  dibangun karena 

hubungan harmonis antara keluarga dan sekolah akan berdampak positif 

terhadap anak,   dalam  upaya   membentuk perilaku sosial emosional anak, 

sekolah dan keluarga dapat saling melengkapi, saling mendukung dan 

mencari solusi secara bersama-sama. 

 


