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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Bab V menguraikan kesimpulan hipotesis penelitian berdasarkan analisis data 

seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya serta diuraikan beberapa saran.  

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada Bab 

IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Pegawai-pegawai BPMPPKB Kota Cirebon memiliki kecerdasan emosional yang 

berada pada kategori sedang. Artinya bahwa pegawai-pegawai BPMPPKB Kota 

Cirebon dapat mengenali diri akan kemampuan dan kekurangannya, mengelola 

dirinya sehingga dapat mengendalikan situasi kerja, memotivasi dirinya sendiri 

agar dapat lebih produktif dalam bekerja, berempati mengenai apa yang orang 

lain rasakan dan cukup dapat membina hubungan baik dengan sesama rekan kerja  

2. Kesiapan kerja pada pegawai-pegawai BPMPPKB Kota Cirebon berada pada 

kategori sedang. Artinya, pegawai-pegawai BPMPPKB Kota Cirebon telah siap 

dalam memikul tanggung jawab pekerjaannya, mampu untuk beradaptasi dalam 

lingkungan pekerjaan, sadar akan kemampuan dan keahlian yang mereka miliki, 

mampu untuk berkomunikasi dengan sesama rekan kerja dan mampu memandang 

dirinya sendiri dalam hidup dan situasi kerja serta memahami akan kesehatan dan 

keselamatan kerjanya sehingga mereka menjadi siap untuk bekerja dan siap untuk 

bersaing di dalam lingkungan kerja. 

3. Terdapat hubungan antara kecerdasan emosional dengan kesiapan kerja pada 

pegawai BPMPPKB Kota Cirebon. Kecerdasan emosional memiliki korelasi yang 

positif dan signifikan dengan kesiapan kerja yang berada pada tingkat korelasi 

sedang. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian dan dengan memperhatikan hal-

hal yang telah diperoleh dari hasil penelitian, maka peneliti ingin menyampaikan 

beberapa saran sebagai masukan. Semoga saran yang peneliti berikan dapat 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran peneliti adalah: 

1. Diharapkan pihak instansi lebih sering mengadakan kunjungan ataupun kegiatan 

pertemuan rutin agar pegawai lebih terjalin keakraban dan lebih mantap lagi 

dalam bekerja sebagai tim kerja. 

2. Adanya peran konsultan yang memberikan konseling yang membuat pegawai 

mengenali apa hambatan maupun kekurangan yang dirasakannya, sehingga dapat 

membuatnya lebih baik dan lebih siap untuk bekerja. 

3. Pimpinan diharapkan dapat memberikan arahan-arahan secara langsung agar 

terjalinnya komunikasi yang efektif sehingga membuat motivasi bagi para 

pegawainya untuk lebih siap bekerja. 

4. Untuk peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan menggali penelitian tidak 

hanya terbatas pada pegawai saja sebagai subjek penelitian. Penelitian dapat 

dilakukan pada subjek penelitian yang lain dengan tujuan untuk memperkaya 

khasanah keilmuan dan pengetahuan dalam pengembangan Ilmu Psikologi. 

5. Apabila ingin meneliti dengan topik yang sama, diharapkan dapat menggunakan 

metode penelitian berbeda agar hasil penelitian lebih maksimal dan lebih baik 

lagi. 

6. Memperbanyak referensi mengenai kecerdasan emosional dan kesiapan kerja 

sehingga dapat memperkaya pengetahuan mengenai kecerdasan emosional dan 

kesiapan kerja. 
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7. Instrumen penelitian yang telah ada dapat diperbaiki dan dikembangkan kembali 

sesuai dengan fokus penelitian dan akan lebih baik jika dilakukan pengacakan 

item terlebih dahulu sebelum dilakukan pengambilan data. 

 


