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ABSTRAK 

Novi Afriyani: Pengaruh Konseling Orang Tua Terhadap Perkembangan 

Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini di TPA/TKA Nurul Islam.  

Penelitian ini diangkat berdasarkan fenomena adanya anak-anak yang 

kecerdasan spiritualnya kurang berkembang sehingga menjadi anak yang 

berkepribadian susah diatur, kurang sopan terhadap orang tua, kurang semangat 

dalam proses belajarnya, faktor fasilitas handphone dan seringnya menonton TV. Hal 

tersebut menjadi pertanda kelalaian orang tua. Penelitian ini bertolak dari pemikiran 

bahwa fenomena zaman sekarang banyak terjadi perilaku negatif yang terlihat dalam 

kehidupan keseharian anak-anak,baik melalui surat kabar maupun televisi banyak 

kasus anak yang berbicara kurang sopan, senang meniru adegan kekerasan,bahkan 

sampai meniru perilaku seperti mencuri, dan lain sebagainya. Hal ini sangat 

memprihatinkan mengingat dunia anak seharusnya merupakan dunia yang penuh 

dengan kesenangan untuk mengembangkan diri dan memulai melakukan sesuatu 

didasari dengan niat ibadah. Maka perlu adanya konseling orang tua disekolah untuk 

melihat perkembangan anak maupun perkembangan kecerdasan spiritual anak 

dirumah dan permasalahan yang dirasakan orang tua, agar anak-anak khususnya di 

TPA/TKA Nurul Islam tidak seperti anak-anak zaman sekarang yang melakukan 

perilaku menyimpang. 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pelaksanaan konseling orang tua, 

untuk mengetahui perkembangan kecerdasan spiritual anak usia dini, dan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh konseling orang tua dalam mengembangkan 

kecerdasan spiritual anak usia dini di TPA/TKA Nurul Islam Pasirbiru, Cibiru-

Bandung.  

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan 

metode survei. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, 

wawancara, dan penyebaran kuesioner (angket) kepada 64 responden. Untuk 

pengolahan data hasil penelitian menggunakan alat bantu IBM SPSS Statistics 22 for 

windows. 

Hasil responden dari data mengenai proses pelaksanaan konseling orang tua 

mendapatkan hasil tertinggi yaitu 78% dari pernyataan “adanya komitmen antara 

orang tua dengan pembimbing” dengan pilihan setuju dan yang memilih 50 

responden. Dan hasil responden dari data mengenai perkembangan kecerdasan 

spiritual anak mendapatkan hasil tertinggi yaitu 80% dari pernyataan “selalu 

mengajak anak untuk melakukan shalat” dengan pilihan sangat setuju dan yang 

memilih 51 responden. Kemudian berdasarkan hasil pengolahan data penelitian 

dengan menguji hipotesis yang diajukan, menunjukkan bahwa perkembangan 

kecerdasan spiritual anak usia dini mendapat nilai  thitung > ttabel (4,633 > 1,998) dan 

signifikasi (0,000 < 0,05) maka H0 ditolak. Kemudian persentase sumbangan 

pengaruh variabel X yaitu konseling orang tua terhadap variabel dependen yaitu 

perkembangan kecerdasan  spiritual anak usia dini sebesar 25,7%. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa konseling orang tua berpengaruh terhadap perkembangan 

kecerdasan  spiritual anak usia dini. 

Kata Kunci: Konseling orang tua, kecerdasan spiritual, anak usia dini 


