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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data menunjukan bahwa hipotesis mayor 

yang diajukan diterima, yaitu bahwa ada hubungan antara pola asuh permisif 

dan kecerdasan emosional dengan kenakalan remaja pada siswa SMK di 

Jepara. Besarnya pengaruh pola asuh permisif dan kecerdasan emosional 

dengan kenakalan remaja, tampak pada sumbangan efektif sebesar 31,9 % 

dan 68,1 %. Selain itu pada uji hipotesis minor satu yang diajukan diterima, 

yaitu bahwa adanya hubungan positif antara pola asuh permisif dengan 

kenakalan remaja, dengan sumbangan efektif sebesar 20,1 %.Sedangkan 

pada uji hipotesis minor dua yang diajukan menunjukan diterima, yaitu bahwa 

adanya hubungan negatifantara kecerdasan emosional dengan kenakalan 

remaja, dengan sumbangan efektif sebesar 11,8 %. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka penulis 

mengajukan saran sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya 

hubungan antara pola asuh permisif dan kecerdasan emosional 

dengan kenakalan remaja pada siswa, dengan begitu siswa 

diharapkan mampu meningkatkan kesadaran diri tentang bagaimana 
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mengenali emosi yang sedang dirasakan, mampu mengelola 

emosi dengan baik agar selalu berfikir dan bertindak positif, sehingga 

siswa dapat terhindar dari pengaruh negatif yang menjurus pada 

tindakan kenakalan. Tidak hanya itu siswa juga harus membangun 

hubungan yang baik dengan orang tua agar mendapatkan bimbingan 

dan pengarahan terhadap segala tindakan yang akan dilakukannya. 

2. Bagi Orang Tua 

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan adanya 

hubungan antara pola asuh permisif dengan kenakalan remaja, maka 

orang tua diharapkan tidak menerapkan pola asuh permisif dimana 

pada pola asuh ini orang tua terlalu membebaskan anak tanpa 

diberikan kontrol dan pengawasan yang tepat yang menyebabkan 

anak melakukan kenakalan. Namun seharusnya orang tua 

memberikan bimbingan, pengarahan, perhatian kepada anak agar 

anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan karakter dan sifat 

yang dibentuk oleh orang tua sehingga dapat meminimalisir terjadinya 

tindakan kenakalan yang dilakukan oleh remaja. 

3. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan topik yang sama, 

disarankan agar mempertimbangkan variabel lain seperti konsep diri, 

inteligensi, konformitas, dan lain sebagainya yang diduga turut 

berperan dalam mempengaruhi kenakalan remaja. 


