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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan 

gambaran kecerdasan emosional, menjelaskan strategi yang digunakan 

guru BK dalam mengembangkan kecerdasan emosional, dan 

menjelaskan faktor pendukung dan penghambat guru BK dalam 

mengembangkan kecerdasan emosional siswa kelas IX di SMP 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Setelah melakukan penelitian dan 

melakukan analisis terhadap data yang diperoleh maka dapat ditarik 

kesimpulan secara umum mengenai hasil penelitian yaitu: 

1. Gambaran kecerdasan emosional siswa kelas IX di SMP 

Muhammadiyah 3 Yogyakarta umumnya cukup baik. Ditinjau 

berdasarkan lima wilayah utama kecerdasan emosional yaitu 

mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, 

mengenali emosi orang lain dan membina hubungan, siswa-siswi di 

kelas IX umumnya telah memiliki dasar kemampuan tersebut. Akan 

tetapi masih perlu diarahkan untuk mencapai perkembangan yang 

lebih optimal sebagaimana dengan salah satu tujuan BK di sekolah.  

2. Guru BK di SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta telah melakukan 

berbagai strategi yang menjadi upayanya dalam mengembangkan 

kecerdasan emosional siswa melalui lima wilayah utama kecerdasan 
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emosional. Strategi untuk mengenali emosi diri siswa misalnya 

dengan mengklasifikasi kelas sesuai karakter siswa dan menjadi 

pendengar yang baik serta memberi kepercayaan untuk 

menyelesaikan masalah. Strategi untuk mengelola emosi adalah 

memberikan analogi kehidupan sehari-hari sehingga mudah 

dipahami. Strategi untuk memotivasi siswa misalnya dengan 

membuat ‘bank prestasi’, membuat siswa merasa bahagia dan 

nyaman, memberikan penguatan dengan nilai-nilai keislaman dan 

motivasi. 

Strategi untuk menumbuhkan jiwa empati siswa atau kemampuan 

mengenali emosi orang lain adalah dengan mengungkapkan apa yang 

dirasakan dan ikut berbaur dengan siswa-siswi di waktu santai, 

ekspresif dalam memberikan respon dan berempati. Sedangkan 

strategi untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam membina 

hubungan adalah tidak menjelek-jelekkan orang lain dan berusaha 

untuk selalu ada. Strategi-strategi ini dilakukan dengan proses yang 

tidak instan. Beberapa strategi telah guru BK berikan sejak siswa 

berada di tingkat awal hingga akhirnya mengalami perkembangan 

yang baik ketika berada di kelas IX dan tetap melakukan strategi 

tersebut guna memberikan perkembangan yang optimal karena 

kehidupan siswa-siswi yang begitu dinamis. 
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3. Dalam melaksanakan strateginya, guru BK tentu tidak dapat 

mencapai tujuan tanpa adanya berbagai pihak yang membantu dan 

mendukung pelaksanaan strategi, seperti kepala sekolah, guru, 

karyawan dan orang tua. Hal ini dikarenakan tugas perkembangan 

tidak hanya menjadi tugas guru BK akan tetapi tugas bersama bagi 

orang-orang yang berada dalam ruang lingkup siswa atau anak. 

Faktor pendukung BK dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional siswa kelas IX di antaranya program pembiasaan, 

kerjasama, baik yang berupa jasa maupun suatu nilai yang 

dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah. Kemudian adanya  hp 

memudahkan guru BK untuk melakukan proses konseling yang lebih 

santai dan terbuka dengan siswa-siswinya. Selain itu terdapat faktor 

penghambat strategi guru BK dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional siswa yaitu orang tua yang kurang memahami aspek 

psikologis anak dan guru yang kurang memahami cara mendidik 

serta sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. 

Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh guru BK 

tersebut memungkinkan guru BK dapat mencapai tujuan-tujuannya 

karena lebih banyak faktor pendukung dari pada faktor penghambat. 

Akan tetapi guru BK bersama pihak sekolah perlu menekan faktor 

penghambat karena faktor tersebut cukup berpengaruh kuat dalam 

kehidupan siswa-siswi. 



108 

 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

mengemukakan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta 

Meninjau teori BK tentang perbandingan antara jumlah guru 

BK dengan murid yang rationya adalah 1 : 150 maka peneliti 

memberikan saran agar kuantitas guru BK di SMP Muhammadiyah 

3 Yogyakarta diberikan penambahan jumlah guru. Akan tetapi 

penambahan berupa kuantitas, perlu diimbangi dengan kualitas 

yang dimiliki oleh calon guru, terutama pemahaman tentang 

pentingnya kecerdasan emosional bagi seseorang. Setelah itu 

diharapkan para guru BK menyeragamkan pemahamannya 

mengenai kecerdasan emosional berserta strategi-strategi yang 

akan dilakukan agar guru satu dengan yang lain dapat saling bahu-

membahu mencapai tujuan bersama. 

Selain kuantitas dan kualitas guru BK, pihak SMP 

Muhammadiyah 3 juga harus memperhatikan kualitas guru mata 

pelajaran. Guru mata pelajaran sebaiknya disatukan 

pemahamannya tentang bagaimana cara membuat siswa-siswi 

mencintai guru-gurunya dan pentingnya mengembangkan 

kecerdasan emosional siswa guna menghadapi berbagai dinamika 

yang ada dalam kehidupan mendatang, terutama menjelang UN. 
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2. Bagi Guru BK 

Peneliti menyarankan sebaiknya guru BK dan pihak 

sekolah melanjutkan agenda pertemuan dengan para wali murid 

dua bulan sekali dan lebih mengefektifkan agenda tersebut. 

Agenda pertemuan sebaiknya mulai dilakukan ketika awal 

kenaikan kelas IX agar pihak sekolah dan keluarga dapat 

menyeragamkan tujuan dan pemahaman bagaimana psikologis 

anak-anak menjelang UN. Diharapkan keluarga terutama kedua 

orang tua dapat lebih siap mendampingi putra-putrinya baik dari 

segi materi maupun psikis. Hal ini penting dilakukan karena 

melihat faktor orang tua begitu berpengaruh bagi emosional siswa-

siswi terutama mereka yang tengah berada di masa remaja. 


