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BAB V 

PENUTUP 

 

A. kesimpulan 

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian bisa 

dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut. 

1. Secara rata-rata keseluruhan self control siswa kelas VII SMP N 25 Kota 

Jambi berada pada kategori tinggi dengan perolehan skor rata-rata sebesar 

165,50 dengan besaran persentase responden sebesar 71,96%. Hal ini 

menunjukan bahwa kemampuan siswa dalam mengontrol perilaku, 

kemampuan siswa dalam mengontrol kognitifnya dan kemampuan siswa 

dalam mengontrol keputusan yang akan mereka ambil. 

2. Secara rata-rata keseluruhan kecerdasan emosional siswa kelas VII SMP N 

25 Kota Jambi keseluruhan berada pada kategori tinggi dengan perolehan 

skor rata-rata sebesar 108,31 dengan besaran persentase responden sebesar 

72,21%. Hal ini menujukan bahwa siswa telah dapat mengenali diri dan 

menahan emosi yang akan memberikan keyakian yang kuat terhadap diri 

sendiri. 

3. Terdapat hubungan kecerdasan emosional (X) dengan self control (Y). 

Temuan ini diperoleh berdasarkan tabel corelations menunjukkan hubungan 

antara kecerdasan emosional dengan self control sangat kuat positif yaitu 

0,859 dengan Rtabel 0,000 < sig 0,05, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

Artinya adanya hubungan kecerdasan emosional secara signifikan dengan 

self control. Semakin tinggi kecerdasan emosional yang dimiliki siswa kelas 

VII SMP N 25 Kota Jambi, maka semakin tinggi self control siwa kelas VII 
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SMP N 25 Kota Jambi. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah kecerdasan 

emosional yang dimiliki siswa kelas VII SMP N 25 Kota Jambi, maka 

semakin rendah pula self control siswa kelas VIII SMP N 25 Kota Jambi. 

 

B. saran 

Berdasarkan hasil penelitian, (terdapat hubungan yang signifikan dan 

positif antara kecerdasan emosional dengan self control. Artinya masih adanya 

peluang untuk meningkatkan kecerdasan emosional agar lebih bagus lagi, salah 

satunya dengan self control yang tinggi, maka disarankan kepada yaitu sebagai 

berikut. 

1. Peserta didik, pada saat peserta didik berada dalam lingkungan kehidupan 

akan banyak berinteraksi terhadap orang lain maupun benda lain. Banyak 

hal-hal yang perlu disiapkan kepada pesertam didik tersebut dalam 

menghadap lingkungan sekitarnya terutama kecerdasan emosi dan kontrol 

diri, oleh karena itu peserta didik harus menyiapkan diri dan membiasakan 

berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 

2. Guru BK, berdasarkan hasil analisis data guru BK diharapkan dapat 

meningkatkan kecerdasan emosi dan kontrol diri peserta didik dengan 

memberikan arahan, bimbingan, dorongan serta contoh tindakan yang 

dapat dilakukan peserta didik dalam meningkatkan kecerdasan emosi dan 

kontrol diri peserta didik melalui pelaksanaan berbagai layanan Bimbingan 

dan Konseling. 
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3.  Orang tua, berdasarkan hasil penelitian ini orang tua dapat mengetahui 

perkembangan kontrol diri anaknya sehingga dari hasil penelitian ini dapat 

membantu orang tua dalam mengembangkan kecerdasan emosi anak 

hingga membentuk kontrol dirinya semakin baik. 

C. implikasi Hasil Penelitian bagi BK 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka implementasi 

penelitian hubungan kecerdasaan emosional dengan self control siswa 

yang rendah di kelas vii SMPN 25 Kota Jambi terhadap bimbingan dan 

konseling adalah bahwa dalam menyelenggarakan bimbingan terhadap 

siswa diharapkan penelitian ini dapat dijadika gambaran dalam memberikn 

layanan yang akan diberikan dari data penelitian ini untuk dapat 

membantu siswa yang mengalami masalah dalam mengontrol diri. 

 Berdasarkan hasil penelitian hubungan kecerdasaan emosional 

dengan self control menyatakan semakin tinggi kecerdasaan emosional 

yan dimiliki siswa maka semakin tinggi pula self control yang dimilikinya, 

sebaliknya jika semakin rendah tingkat kecerdasaan emosional yang 

dimiliki remaja, maka semkin rendah pula self control yang dimiliki siswa. 

Maka guru BK bisa menjadiakn hasil penelitian sebagai acuan untuk 

membantu siswa dalam mengontrol dirinya melalui layanan-layanan 

bimbingan dan konseling. Sehingga gur BK dapat bekerja sama dengan 

guru mata pelajaran dalam menemukan solusi. 

 

 


