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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan rumusan masalah pada bab I dan pembahasan bab V dari 

penelitian tentang pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi terhadap hasil 

belajar siswa pada materi lingkaran di SMPN 1 Kauman Tulungagung, maka 

peneliti dapat menyimpulkan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika siswa 

kelas VIII di SMPN 1 Kauman Tulungagung. Hal ini dapat dilihat pada nilai 

                            yaitu pada taraf signifikan 0.05 dan nilai 

Sig.           . 

2. Ada pengaruh motivasi1terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII di 

SMPN 1 Kauman Tulungagung. Hal ini dapat dilihat pada                

            yaitu pada taraf signifikan 0.05 dan nilai Sig.            . 

3. Ada pengaruh kecerdasan emosional dan motivasi terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VIII di SMPN 1 Kauman Tulungagung. Hal ini dapat 

dilihat pada                            yaitu pada taraf signifikan 0.05 

dan nilai Sig.            .  

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 
 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, demi 

berlangsungnya pembelajaran yang efektif dan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi sekolah 

Dengan adanya hasil penelitian ini diharapakan dapat dijadikan bahan masukan 

dan pertimbangan guna pembelajaran di sekolah lebih baik dan sebagai bahan 

kajian untuk mengenalkan kecerdasan emosional dan motivasi belajar pada 

siswa. 

2. Bagi guru 

Diharapkan guru matematika juga mempehatiakn perkembangan kepribadian 

siswa. Perkembangan kepribadian berupa kecerdasan emosional dan motivasi. 

Karena hasil belajar matematika tidak hanya diperngaruhi oleh IQ. Kecerdasan 

emosional dan motivasi juga dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. 

3. Bagi siswa 

Siswa hendaknya lebih mengenali emosi pada dirinya dan lebih meningkatkan 

motivasi belajar matematika agar hasil belajar yang didapatkan  akan optimal. 

4. Bagi peneliti lain 

Penelitian  ini diharapkan dapat digunakan untuk menambahkan wawasan dan 

informasi serta mampu menjadi acuan bagi peneliti lain sehingga penelitian ini 

tidak berhenti, akan tetapi dapat terus dikembangkan dan disempurnakan 

menjadi sebuah karya yang lebih baik lagi. 

  




