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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian lapangan serta hasil analisis data yang telah 

dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Tingkat kecerdasan emosional pada mahasiswa program studi Komunikasi 

dan Penyiaran Islam pada konsentrasi konseling angkatan 2016 memiliki dua 

kriteria tingkat kecerdasan emosional, yakni yang pertama ialah kriteria 

tingkat sedang dengan frekuensi 8 responden mahasiswa dan yang kedua 

ialah kriteria tingkat tinggi dengan 61 responden mahasiswa. Dari jumlah 

data 69 responden mahasiswa didapatkan skor kecerdasan emosional 

terendah sebesar 59 dan tertinggi ialah sebesar 114. Adapun range atau jarak 

antara skor terendah dan skor tertinggi ialah 55. Rata-rata pada skor 

kecerdasan emosional adalah sebesar 88.6 dan devisiasi standar sejumlah 

9.5, nilai varians sebesar 89.9 didapatkan dari kuadrat standar devisiasi. 

Sedangkan nilai tengah atau median skor kecerdasan emosional adalah 

dengan nilai 87 serta nilai atau skor yang sering muncul atau modus ialah 

dengan skor 84. 

2. Hasil prestasi belajar mahasiswa dikategorikan menjadi empat ketentuan 

yakni pujian dengan jumlah 32 mahasiswa dan kategori sangat memuaskan 

sebanyak 27 orang, kategori memuaskan dengan jumlah 6 orang dan dengan 



116 
 

kategori cukup memuaskan hanya 4 mahasiswa saja dari jumlah 69 

mahasiswa. Adapun nilai tertinggi ialah sebesar 3.97 dan nilai terendah 

dengan nilai 1.32 dengan nilai yang paling sering muncul ialah niali 3.75.  

3. Uji korelasi antara kecerdasan emosional dengan hasil prestasi belajar 

mahasiswa program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada konsentrasi 

konseling dengan analisis Product Moment dari Carl Pearson menghasilkan 

koefisiensi korelasi (r) sebesar 0.263 koefisien tersebut berarah postif. Selain 

itu, uji korelasi juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.029. Dengan 

demikian terdapat kereratan diaantara dua variabel tersebut atau korelasi 

antara kecerdasan emosional dengan hasil prestasi belajar mahasiswa 

program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam pada konsentrasi konseling r 

= 0.263; p = 0.029; p < 0.05. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan positif 

yang signifikan antara kedua variabel. Artinya jika semakin tinggi tingkat 

kecerdasan emosional pada mahasiswa, maka semakin tinggi pula tingkat 

hasil perestasi belajar mahasiswa, demikian pula sebaliknya. Kesimpulannya 

hipotesis kerja (Ha) diterima dan (Ho) ditolak. 

B. Saran  

1. Mahasiswa diharapkan mampu untuk mengenali emosi diri sendiri dan orang 

lain termasuk meningkatkan keterampilan kecerdasan emosional yang baik 

dan juga meningkaatkan hasil prestasi akademiknya, sebagaimana terlihat 

pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa indikator megelola emosi 

terdapat diposisi terendah dimana mahaiswa jurusan Komunikasi dan 
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Penyiaran Islam terkhusus pada Konsentrasi Konseling nantinya memiliki 

peran sebagai profesi yang tidak hanya sebagai „penyeru‟ kebaikan dan nilai-

nilai Islam, namun juga sebagai „penyembuh‟ jiwa-jiwa yang rapuh untuk 

kembali menjadi manusia dengan nilai-nilai tauhid, untuk kembali kepada 

Allah sang pemberi hidup dan sumber dari segala sumber kehidupan 

sebagaimana sesuai dengan tujuan program studi ini. 

2. Mahasiswa perlu adanya motivasi, bimbingan dan dorongan dari orang-orang 

sekitarnya agar tetap mampu menyeleraskan hubungan antara kecerdasan 

emosional dengan hasil prestasi belajar, terutama peranan bagi instansi. 

3. Bagi peneliti lain atau selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa 

agar untuk memperhatikan penentuan aspek-aspek maupun penyusunan 

kalimat dalam angket agar nantinya penelitian dapat berkontribusi dalam 

ranah Psikologi dan Konseling.  

 

 

 

 

 

 


