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BAB V 

 SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini disajikan kesimpulan sebagai gambaran umum seluruh proses 

penelitian serta hasil yang dicapai. Sedangkan rekomendasi diberikan atas dasar 

hasil yang dicapai di dalam penelitian ini. 

A. Kesimpulan 

1.    Keberhasilan dalam Mencapai Tujuan Penelitian 

Setelah melakukan keempat tahap dari tahap yang dilakukan dalam penelitian 

ini, yakni:  tahap studi pendahuluan, tahap perencanaan model, tahap 

pengembangan model dan tahap validasi model,  penelitian ini telah menemukan 

bahwa Model Pengembangan Kecerdasan Emosi dengan Pendekatan Konseling 

Perkembangan, memiliki kehandalan serta layak diimplementasikan sebagai 

layanan bimbingan konseling untuk meningkatkan kecerdasan emosi karyawan 

PTSP. 

 Secara    empirik model ini teruji efektif meningkatkan kecerdasan emosi 

karyawan PTSP, dalam: a) Kecerdasan emosi secara total/keseluruhan. b) 

kemampuan mengelola emosi. c) kemampuan memotivasi diri, tetapi untuk 

kemampuan mengenal emosi diri, empati dan membina hubungan dengan orang 

lain, model ini tampaknya belum  bisa dikatakan efektif meningkatkan 

kemampuan karyawan, walaupun terjadi peningkatan skor pada kemampuan ini 

tapi peningkatan tersebut tidak signifikan atau tidak berarti.  
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Berdasarkan temuan penelitian dan analisis terhadap temuan dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Kecerdasan emosi dapat ditingkatkan melalui proses pendidikan dan 

pembelajaran/pelatihan. 

b) Lingkungan yang kondusif dapat membantu percepatan peningkatan 

kecerdasan emosi karyawan. 

c) Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh keterampilan kecerdasan 

emosi karyawan sangat tergantung pada kompleksitas kecerdasan emosi 

yang  akan dikuasai. Semakian kompleks keterampilan kecerdasan emosi 

yang akan dikuasai semakin lama waktu yang dibutuhkan. 

d) Implementasi Model Pengembangan Kecerdasan Emosi dengan 

Pendekatan Konseling Perkembangan, dilakukan melalui tahap-tahap 

kegiatan:  sosialisasi implementasi model, penetapan konselor/trainer yang 

akan mengimplementasikan, pelatihan terhadap calon konselor/trainer,  

pengorganisasian serta pelaksanaan model. 

e) Pedoman Pelaksanaan Konseling Pengembangan Kecerdasan Emosi 

dengan Pendekatan  Konseling Perkembangan teruji efektif meningkatkan 

kecerdasan emosi karyawan. 

f) Layanan Bimbingan dan Konseling di perusahaan termasuk bimbingan 

pengembangan kecerdasan emosi dapat menjadi layanan yang membantu  

PTSP khusus Renbang SDM dalam melakukan pembinaan dan 

pengembangan terhadap karyawannya. 
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2. Batas- Batas Kemampuan Model 

Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan serta hasil yang diperoleh dari 

penelitian ini, model ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni dalam hal: 

a) Kegunaan Model 

b) Daerah jangkauan Model 

c) Sensitivitas Model 

Batas kemampuan pertama adalah bahwa model ini hanya dapat digunakan 

untuk meningkatan kecerdasan emosi karyawan, dengan kata lain bahwa Model 

Pengembangan Kecerdasan Emosi ini tidak dapat meningkatkan kecerdasan 

lainnya. 

Batas kemampuan kedua adalah bahwa model ini hanya berlaku untuk 

daerah percobaannya, yaitu pada karyawan PTSP. Artinya model ini belum dapat 

digunakan untuk karyawan di perusahaan lain. 

Batas kemampuan ketiga adalah bahwa model ini hanya dapat mengukur 

dan meningkatkan kecerdasan emosi karyawan di dunia industri/kerja, karena 

instrumen kecerdasan emosi yang dikembangkan adalah kecerdasan emosi di 

lingkungan kerja berupa industri. 

3. Keterbatasan  Penelitian. 

Penelitian ini telah mengikuti langkah-langkah penelitian yang bisa 

dipertanggung jawabkan berdasarkan kaidah yang berlaku dalam penelitian 

ilmiah dan setiap tahap telah dilakukan pemeriksaan yang ketat. Namun hasil 
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penelitian ini pada beberapa hal ditemukan penyimpangan dari konsep teori yang 

telah ada. Untuk itu bagi para pemerhati Kecerdasan Emosi (KE) khususnya bagi 

para peneliti, penulis perlu mengemukakan beberapa keterbatasan penelitian ini 

sebagai bahan mengkritisi/penelaahan tentang konsep KE secara menyeluruh. 

Keterbatasan tersebut mungkin berada pada: 

a) Instrument peneltilian yang dikembangkan ini berkaitan dengan domain dan 

indikator EI yang secara konseptual diadopsi dan dimodifikasi hanya dari 

Goleman, (1998). 

b) Subjek penelitian. Kemungkinan terjadinya penyimpangan hasil penelitian 

yang bersumber dari subjek penelitian adalah kondisi fisik dan psikis serta 

salah dalam menangkap instruksi. 

c) Peneliti sendiri. Kemungkinan terjadinya penyimpangan hasil penelitian yang 

bersumber dari peneliti adalah berupa kondisi fisik dan psikis peneliti, 

kesalahan dalam memberikan instruksi dan pengawasan terhadap 

testee/subjek penelitian baik di saat subjek merespon instrumen berupa Skala 

Kecerdasan Emosi Karyawan (SKEK) maupun saat pelaksanaan pelatihan. 

d) Suasana testing.  Kemungkinan  terjadinya penyimpangan hasil penelitian 

dapat bersumber dari suasana testing baik pada tes awal sebelum perlakuan 

maupun  pada tes akhir pasca perlakuan. Terutama pada tes akhir pasca 

perlakuan dimana pengukuran dilakukan  pada hari Jumat yang dimulai pukul  

10.30   sementara subyek penelitian sebagian besar adalah laki-laki.   
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B. Rekomendasi 

Penelitian ini telah berhasil menemukan model konseling perkembangan 

yang efektif meningkatkan kecerdasan emosi karyawan, baik secara total maupun 

untuk setiap dimensinya kecuali demensi kemampuan mengenal emosi, empati 

dan membinana hubungan. Di samping itu, penelitian juga telah berhasil 

menemukan bahwa model konseling ini diterima secara tinggi (baik) dari segi 

kegunaan, keterlaksanaan dan ketepatannya. Temuan ini dijadikan pijakan untuk 

memberikan rekomendasi kepada: 

 

1. Rekomendasi bagi Peneliti Selanjutnya 

Temuan ini dapat digunakan sebagai pijakan bagi peneliti lebih lanjut 

untuk menerapkan model ini pada kawasan yang lebih luas dengan setting yang 

berbeda, untuk melihat kembali tingkat keefektifannya dalam meningkatkan 

kecerdasan emosi karyawan dan untuk melihat tingkat keberterimaannya dari segi 

kegunaan, ketepatan dan keterlaksanaanya di perusahaan yang lain selain PTSP 

dari para praktisi, yang terkait dengan pengembangan kecerdasan emosi (soft 

skill), untuk melihat relevansi dan tingkat perbedaannya dengan temuan penelitian 

yang telah dilakukan. Selain itu juga direkomendasikan kepada peneliti 

selanjutnya untuk mengujicobakan instrumen dari penelitian ini berupa SKEK 

pada jumlah karyawan yang lebih banyak agar bisa dibuatkan “norma”nya. 

 

2. Rekomendasi bagi Pratik layananan konseling di perusahaan 
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Temuan penelitian ini dapat dipergunakan oleh para praktisi  yang konsen 

terhadap keterampilan lunak (soft skill) karyawan, dalam rangka memberikan 

pelayanan kepada karyawan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada karyawan 

disarankan kepada praktisi di perusahaan agar mengimplementasikan Model 

Pengembangan Kecerdasan Emosi dengan Pendekatan Konseling Perkembangan 

ini di perusahaan dimana dia bekerja. Untuk itu praktisi disarankan untuk 

memahami dan menguasai konsep kecerdasan emosi serta terampil dalam 

pelaksanaan model dan panduannya. Hal ini dapat dicapai dengan cara 

memfasilitasi konselor (HRD) untuk mengikuti training pelaksanaan model 

beserta panduannya. Selain mengikuti training kepada para praktisi yang berminat 

untuk mengimplementasikan model ini disarankan untuk mengikuti langkah dan 

memenuhi persyaratan berikut. 

1. Melakukan sosialisasi rencana pengimplementasian Model Pengembangan 

Kecerdasan Emosi Karyawan kepada segenap pemangku kebijakan di 

perusahaan, untuk mendapatkan persetujuan dan dukungan. 

2. Melakukan asesmen kebutuhan akan konseling perkembangan, dan asesmen 

profil kecerdasan emosi karyawan. 

3. Menyediakan tempat, waktu, tenaga dan biaya untuk  pelaksanaan Model 

Pengembangan KE Karyawan. 

4. Memenuhi persyaratan psikis berupa ketulusan dan keaslian (sincerity and 

genuineness), dan memiliki keterampilan dalam mendengarkan dengan 

menggunakan “telinga ke tiga” (listen with a third ear). 



181 
 

Helma, 2013 
Modul Pengembangan Kecerdasan Emosional Karyawan Dengan Pendekatan Konseling 
Perkembangan (Studi Pengembangan Kecerdasan Emosional Karyawan PT Semen Padang) 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 

5. Meningkatkan kemampuan untuk berperan sebagai: a) sebagai guru, meliputi 

tugas memberikan informasi dan pengarahan serta siap untuk menjelaskan 

mengapa kecerdasan emosi penting untuk mencapai keberhasilan dalam 

pekerjaan, b) Sebagai pendidik; dalam hal ini konselor berperan mengajari 

klien (karyawan) cara menggunakan pengalaman masa lalu efektif dalam 

menghadapi masalah-masalah kehidupan di perusahaan, c) Sebagai detektif; 

yakni mencatat kelemahan karyawan dalam hal kecerdasan emosi untuk 

selanjutnya diadakan perbaikan, d) Sebagai jam (clock) yang mengingatkan 

karyawan akan tujuan, kegiatan dan keterampilan kecerdasan emosi yang 

harus dikuasai, e)  Sebagai monitor, dalam hal ini konselor  bisa memberikan  

seorang model yang performanya baik dalam kecerdasan emosi dan 

mengevaluasi upaya-upaya yang dibuat untuk meningkatkan kompetensi 

kecerdasan emosi karyawan, dan f) Sebagai katalisator perubahan yang 

mampu mempengaruhi karyawan  untuk mencoba pemecahan masalah-

masalah yang berkaitan dengan emosi. 

   

D. Rancangan Tindakan 

Rancangan tindakan yang dimaksudkan disini adalah suatu rencana 

kegiatan yang disusun sebagai upaya tindak lanjut pasca penelitian. Rancangan 

tindakan ini berupa niat peneliti untuk dapat menyebarluaskan dan meningkatkan 

mutu model konseling peningkatan kecerdasan emosi karyawan yang telah 
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ditemukan melalui penelitian ini. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut. 

1. Seminar/Lokakarya 

Untuk menyebarluaskan hasil penelitian ini, dapat dilakukan seminar atau 

lokakarya dengan pihak terkait, seperti; owner, direktur, direksi dan kepala 

bagian personalia dan ESDM berbagai perusahaan. Materi seminar berupa 

pemaparan secara teoritis tentang pentingnya kecerdasan emosi dalam 

mencapai keberhasilan dalam kehidupan baik di dunia kerja maupun dalam 

kehidupan secara luas, bahwa kecerdasan emosi dapat ditumbuh-kembangkan 

pada karyawan dengan usaha yang sungguh-sungguh. Diantara usaha 

dimaksud adalah penerapan model bimbingan peningkatan kecerdasan emosi 

karyawan beserta panduannya yang ditemukan melalui penelitian ini pada 

karyawan di perusahaan tertentu. 

2. Memasukkan ringkasan hasil penelitian ini ke jurnal, seperti; jurnal psikologi 

pendidikan dan bimbingan dan jurnal ABKIN serta jurnal lain yang 

terakreditasi. 

3. Desiminasi hasil penelitian, dengan maksud menginformasikan hasil 

penelitian ini pada Human Resources Development (HRD) di perusahaan dan 

melatihkannya. 

4. Mengadakan penelitian lanjutan, yang dimaksudkan untuk peningkatan mutu 

model beserta panduan bimbingan peningkatan kecerdasan emosi karyawan 

yang sudah dihasilkan ini.  
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