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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada guru di SMK Negeri 11 

Bandung, untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi belajar 

terhadap prestasi belajar siswa, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) Gambaran komunikasi guru di SMK Negeri 11 Bandung yang ditunjukkan oleh 

hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi yang terdiri dari indikator 

pengirim pesan, pesan, dan penerima pesan dinyatakan berada pada kategori 

sedang, indikator pengirim pesan yang memperoleh skor tertinggi. Adapun 

skor terendah yaitu indikator pesan. 

2) Gambaran kecerdasan emosional guru di SMK Negeri 11 Bandung yang 

ditunjukkan oleh hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan emosional 

yang terdiri dari dimensi kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, 

empati, dan keterampilan sosial berada dalam kategori tinggi, terutama pada 

dimensi keterampilan sosial yang memperoleh skor tertinggi. Adapun skor 

terendah yaitu dimensi empati. 

3) Gambaran kinerja guru di SMK Negeri 11 Bandung yang ditunjukkan oleh 

yang ditunjukkan oleh hasil penelitian menunjukkan bahwa kecerdasan 

emosional yang terdiri dari dimensi motivator, fasilitator, organisator, 

informatory, dan konselor berada dalam kategori sedang, terutama pada 

dimensi fasilitator yang memperoleh skor tertinggi. Adapun skor terendah yaitu 

dimensi motivator. 



2 
 

Aldi Luthfianda Pratama, 2016  
PENGARUH KOMUNIKASI DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP KINERJA GURU DI SMKN 11 
BANDUNG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

4) Komunikasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru di SMK Negeri 11 

Bandung. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji korelasi yang menunjukkan bahwa 

komunikasi dan kinerja berada pada kategori kuat/tinggi. 

5) Kecerdasan emosional mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru di SMK 

Negeri 11 Bandung. Hal ini ditunjukkan dari hasil uji korelasi yang 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan kinerja guru berada pada 

kategori kuat/tinggi. 

6) Hasil analisis data dan pengujian hipotesis dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

komunikasi dan kecerdasan emosional secara simultan mempunyai pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja guru di SMK Negeri 11 Bandung. 

Hal ini ditunjukkan dari hasil uji korelasi yang menunjukkan bahwa korelasi 

antara komunikasi, kecerdasan emosional, dan kinerja guru berada pada 

kategori sedang/cukup. 

 

5.2 Saran 

1. Dalam penelitian ini variabel X1 (komunikasi) memiliki hasil yang menunjukan 

kategori sedang, namun masih perlu di optimalkan. Karena tidak semua mampu 

menerima informasi yang diberikan guru ketika pembelajaran, karenanya guru 

perlu juga lebih meningkatkan kemampuan komunikasi. Salah satunya guru 

bisa mengikuti pelatihan public speaking untuk melatih kemampuan 

komunikasi. 

2. Variabel X2 (kecerdasan emosional) memiliki hasil yang menunjukan kategori 

tinggi. Namun masih terdapat indikator yang rendah dari kecerdasan emosional 

yaitu indikator empati. Oleh karena itu guru lebih baik dalam mengolah 

hubungan dengan orang lain dalam hal ini siswa dan lebih mampu memahami 

situasi yang dialami oleh siswa. Guru harus lebih sering dilibatkan dalam 

diskusi mengeluarkan pendapat ketika rapat. 

3. Variabel Y (kinerja guru) dalam penelitian ini menunjukan berada pada 

kategori yang sedang. Dengan meningkatkan komunikasi dan kecerdasan 
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emosional diharapkan dapat meningkatkan kinerja guru. Oleh karena itu guru 

harus memperhatikan aspek-aspek komunikasi dan kecerdasan emosional 

untuk meningkatkan kinerja guru. 

 


