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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan latar belakang masalah, kajian teori, hasil analisis 

data, dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yaitu ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara kecerdasan emosional dengan pemaafan, yang 

ditunjukan dengan rxy = 0,676 dengan p = 0,000 (p<0,01). Semakin 

tinggi kecerdasan emosional maka semakin tinggi pula pemaafan pada 

karyawan di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, demikian 

sebaliknya. Adapun kecerdasan emosional memberikan sumbangan 

efektif sebesar 45,69% terhadap pemaafan pada karyawan di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 

B. Saran 

1. Bagi Subjek 

Hasil penelitian kepada karyawan di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang mengenai kecerdasan emosional dan 

pemaafan sudah cukup baik, hanya saja masih ada beberapa 

karyawan yang memiliki tingkat kecerdasan emosional dan 

pemaafan yang rendah, sehingga perlu ditingkatkan lagi. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara meningkatkan dan mengembangkan 

beberapa aspek pemaafan ataupun kecerdasan emosional.  
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Pada aspek pemaafan terdapat aspek avoidance motivations, 

revenge motivations, dan beneviolence motivations. Sedangkan pada 

aspek kecerdasan emosional hal-hal yang perlu ditingkatkan dan 

dikembangkan, yaitu kesadaran diri, pengaturan diri, memotivasi 

diri, empati, serta ketrampilan sosial. Aspek-aspek kedua variabel 

itulah yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan dalam diri, 

sehingga dengan memiliki kecerdasan emosional dan pemaafan 

yang baik akan membuat lebih mudah menjalin hubungan baik 

dengan orang lain dalam menjalani kehidupan sosial di tempat kerja 

atau di lingkungan sekitar. 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya yang tertarik mengetahui lebih jauh tentang 

pemaafan, dapat mempertimbangkan faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi terjadinya pemaafan, yaitu kecerdasan 

emosional, respon pelaku, empati, kualitas hubungan korban 

dan pelaku, rumination (merenung), komitmen agama, dan 

faktor personal. 

b. Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti variabel yang 

serupa, disarankan untuk dapat mempertimbangkan subjek 

yang akan dipakai beserta teknik pengambilan sampel, karena 

harus disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan subjek. 

c. Peneliti selanjutnya disarankan dapat menggunakan metode 

penelitian kualitatif, karena data yang akan diambil akan lebih 

detail dan mendalam, serta dinamika permasalahan akan lebih 

terlihat. 


