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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui 

penyebaran angket di SMA Adhyaksa 1 Jambi dengan sampel sebanyak 68 

orang dan berdasarkan hasil pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat pengaruh antara kecerdasan emosional terhadap perilaku agresif 

pada siswa kelas XI di SMA Adhyaksa 1 Jambi. Hal ini dapat dibuktikan 

melalui uji asumsi statistik yang telah dilakukan dengan menggunakan 

bantuan SPSS 20.0, dan berdasarkan hasil uji korelasi product moment. 

Sesuai dengan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

Berdasarkan hasil analisis korelasi dengan formula pearson 

moment, maka hasil yang diperoleh sebagai hasil dari penelitian ini adalah 

terdapat hasil regresi yaitu sebesar 0,748 antara kecerdasan emosional 

terhadap perilaku agresif siswa kelas XI di SMA Adhyaksa 1 Jambi. 

Dengan nilai p-value (Sig. (2-tailed) sebesar 0,0005 (kurang dari alpha 

0,05) artinya statistik ada hubungan antara kecerdasan emosional dan 

perilaku agresif. Korelasi antara kecerdasan emosional dengan perilaku 

agresif diperoleh hasil regresi sebesar 0,748 yang signifikan pada 

p=0,0005 maupun lainnya dan besarnya pengaruh (R Square) dalam 

penelitian kecerdasan emosional terhadap perilaku agresif sebesar 0,560. 

Dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima (Ha = rxy > 0). Sehingga 
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dengan demikian hipotesis yang diajukan bahwa terdapat hubungan positif 

yang berpengaruh dan berarti antara kecerdasan emosional terhadap 

perilaku agresif terbukti secara nyata (meyakinkan). Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan kuat antara kecerdasan emosional 

dengan perilaku agresif siswa di SMA Adhyaksa 1 Jambi.  

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, 

maka peneliti dapat mengajukan saran-saran kepada pihak terkait dalam 

penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bagi Siswa  

Hendaknya menyadari bahwa kecerdasan emosional 

merupakan salah satu aspek penting dalam menjalani kehidupan 

masyarakat. Dengan pengontrolan emosi yang baik, siswa akan lebih 

mudah dalam penegndalian perilaku agresifnya di lingkungan sekolah 

maupun masyarakat. Sehingga siswa tidak mengalami permasalahan 

disekolah maupun di masyarakat dan siswa mampu mengendalikan 

dirinya dari hal negatif dan membimbing dirinya sendiri kearah yang 

positif. 

2. Guru Pembimbing 

Dengan hasil penelitian ini hendaknya dapat memberikan 

pelayanan yang lebih baik lagi terutama yang berhubungan dengan 

layanan bimbingan dan konseling yang mampu membantu siswa 
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meningkatkan pemahaman dan mengembangkan kecerdasan 

emosional siswa, sehingga siswa mampu berkembang secara optimal. 

3. Orang Tua 

Diharapkan agar orang tua hendaknya mendampingi siswa 

bukan hanya dalam bidang akademis, tetapi dalam moral dan sosial 

sesuai dengan tahap perkembangan remaja. Serta selalu memberikan 

arahan dan bimbingan tentang mengelola emosi pada anak remajanya, 

sehingga perilaku yang diajarkan sejak kecil menjadi bagian drai 

pribadinya, yang akhirnya secara bertahap menjadi pribadi yang 

mampu mengelola emosinya dengan baik sehingga terbentuk perilaku 

positif dan dapat terhindar dari perilaku agresif. 

 

C. Implikasi terhadap Bimbingan dan Konseling 

Dengan ditemukannya hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa 

terdapat hubungan tinggi antara kecerdasan emosional dengan perilaku 

agresif siswa kelas XI di SMA Adhyaksa 1 Jambi, maka memberikan 

implikasi bahwa kecerdasan emosional siswa yang similiki siswa dapat 

memberikan kemudahan siswa untuk mempelajari betapa pentingnya 

mengendalikan perilaku agresif. 

Membantu perkembangan siswa baik dari segi psikologis maupun 

perkembangan yang lainnya merupakan tugas dan tanggung jawab pihak 

sekolah dan guru pembimbing disekolah. Guru pembimbing disekolah 

hendaknya mampu untuk meningkatkan pelaksanaan layanan bimbingan 
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konseling di sekolah dalam rangka untuk membantu perkembangan 

seluruh siswa di sekolah. Maraknya perilaku agresif yang dilakukan oleh 

remaja dewasa ini menjadi sorotan berbagai pihak yang turut prihatin 

dengan kondisi tersebut. Inilah yang menjadi tugas sekolah terutama bagi 

pihak guru pembimbing yang harus lebih membimbing para peserta didik 

agar tidak terjerumus pada hal-hal yang tidak diinginkan. 

Dengan munculnya perilaku agresif pada suatu individu maka 

secara tidak langsung pengendalian emosional individu sudah terhambat. 

Ketika suatu individu memiliki kecerdasan emosional yang baik maka 

individu akan memiliki kemampuan yang baik dalam mengontrol 

perilakunya. Kecerdasan emosional yang dimiliki individu dapat 

mencegah munculnya perilaku agresif.  

Berdasarkan hasil tersebut, maka jelas sudah kecerdasan emosional 

yang dimiliki siswa juga memiliki hubungan secara pasti terhadap perilaku 

agresif siswa di sekolah. Untuk itu sekolah sebagai sarana pendidikan 

tidak hanya mementingkan atau mengutamakan aspek intelegensi saja 

dalam proses belajar mengajar, namun pemahaman dan pengendalian 

emosionalpun sangat penting untuk dimiliki siswa, yang mana hal ini 

dapat menunjang perkembangan siswa menjadi lebih optimal baik dalam 

aspek sosialnya di sekolah.  

 


