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BAB V 

KESIMPULAN SARAN DAN PENUTUP 

 

1. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian dan pembahasan tentang “Upaya Guru dalam 

Meningkatkan Kecerdasan Emosional pada Siswa MTs Al Khoiriyah Agom 

Kalianda Lampung Selatan”, maka penulis memberikan simpulan sebagai berikut: 

1. Upaya yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan kecerdasan 

emosional pada siswa  adalah dengan cara: 

a. Menciptakan lingkungan yang kondusif dalam pembelajaran 

b. Menumbuhkan sikap empati 

c. Menjadikan guru sebagai teladan 

d. Menumbuhkan motivasi siswa 

2. Berdasarkan realitas di lapangan, terdapat beberapa kendala penghambat 

upaya mengembangkan kecerdasan emosional siswa, yaitu: perbedaan latar 

belakang keluarga, keterbatasan waktu dan perbedaan individual. Solusi 

yang diharapkan dapat menanggulangi hambatan-hambatan tersebut adalah: 

memberikan perhatian pada individualisasi siswa, kompetensi dan 

profesionalitas guru selalu ditingkatkan dan memberikan perhatian dan 

bimbingan secara intensif dan kontinyu. 

Sedangkan faktor pendukung upaya tersebut adalah: profesionalitas dan 

kompetensi guru, tingkat kecerdasan, kesiapan dan kemauan siswa, kurikulum 

yang mendukung, sarana dan prasarana yang representatif, kebijakan pimpinan 

sekolah yang mendukung pelaksanaan program sekolah, partisipasi aktif orang 

tua dan masyarakat terhadap kegiatan sekolah 
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2. Saran  

1) Pengembangan kecerdasan emosional siswa akseleran membutuhkan 

kerjasama dari berbagai pihak dan berbagai kegiatan yang lebih mendukung 

menuju tingkat kecerdasan emosional yang lebih baik. 

2) Para guru, karyawan dan orang tua sudah seharusnya menjadi teladan bagi 

anak didik dan selalu memperhatikan perkembangan anak didik, sehingga 

problematika anak didik baik yang berkaitan dengan sekolah, teman, 

orangtua ataupun masalah internal yang berasal dari dalam dirinya dapat 

terselesaikan. 

3) Pihak yayasan dan sekolah, diharapkan lebih memperhatikan kecerdasan 

emosional siswa, contohnya dengan mengadakan program pelatihan EI. 

 

3. Penutup 

Dengan perasaan bahagia penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah 

SWT seraya mengucap Alhamdulillahirobbil „alamin, karena atas hidayah, rahmat 

serta ridho-Nya lah penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. 

Penulis yakin bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan Tesis ini. 

Ini tidak lepas dari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh sebab itu, 

kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis nantikan. 

Akhirnya, teriring doa syukur penulis berharap mudah-mudahan Tesis ini 

membawa manfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. 

Semoga Allah senantiasa mengiringi langkah kita dengan limpahan 

rahmat-Nya. Amin 




