
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan dijelaskan kesimpulan yang didapatkan oleh peneliti berdasarkan 

pengolahan data dan pembahasan, serta saran-saran yang dapat digunakan untuk perbaikan 

penelitian selanjutnya. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka 

dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

 Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, didapatkan bahwa

gambaran kecerdasan emosionalsiswa kelas V secara keseluruhan berada dalam 

kategori “sedang”. Kemudian, dalam penyebaran di tiap-tiap dimensinya pun berada 

dalam kategori “sedang”. 

 Kategori “sedang” untuk gambaran kecerdasan emosionalsiswa berarti sebagian aspek

yang dimiliki siswa sudah cukup baik, sedangkan sebagian lainnya terdapat  aspek 

yang dinilai masih kurang. 

 Berdasasarkan analisis item didapatkan gambaran kecerdasan emosionalsiswa yang

sudah baik adalah pada dimensi kesadaran diri siswa memiliki rata-rata 8,99 dengan 

kategorisasi tinggi 8,3 %, sedang 80,4%, rendah 11,3%. Pada dimensi 

mengelola emosisiswa memiliki rata-rata 28,28 dengan kategorisasi tinggi 12,4%, 

sedang 72,1%, rendah 15,5%. Pada dimensi memanfaatkan emosisiswa memiliki 

rata-rata 9,71 dengan kategorisasi tinggi 15,5%, sedang 71,1%, rendah 13,4%. Pada 

dimensi empati siswa memiliki rata-rata 19,19 dengan kategorisasi tinggi 18,6%, 

sedang 68%, rendah 13,4%. Pada dimensi membina hubungan siswa memiliki rata-

rata 35,24 dengan kategorisasi tinggi 13,4%, sedang 69%, rendah 17,6%. 

 5.2 Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti mengajukan saran sebagai berikut : 
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• Saran bagi guru/ orangtua 

1. Guru memberikan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kecerdasan 

emosional siswa salah satunya guru menggunakan metode games dalam metode 

pembelajaran. 

2. Memberikan kesempatan agar murid memiliki waktu luang untuk banyak 

berdiskusi dengan gurunya. 

3. Mengadakan aktivitas antara orangtua dan guru isyarat terbuka untuk mengetahui 

kondisi anak-anaknya. 

 

• Saran untuk penelitian selanjutnya 

 Berikut ini adalah saran bagi penelitian selanjutnya : 

• Waktu penelitian harus diperhatikan dengan seksama karena harus disiplin 

waktu. 

• Sampel yang digunakan dalam penelitian harus dipandu dalam pengisian alat 

ukur, supaya semua alat ukur yang sudah disebar diisi dengan baik tanpa ada 

yang terlewat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambaran Kecerdasan..., Nurul, PSIKOLOGI 2015




