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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata, 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan 

antara kecerdasan emosi dengan toleransi beragama pada mahasiswa 

Unika Soegijapranata. Semakin tinggi kecerdasan emosi maka 

semakin tinggi pula toleransi beragama pada mahasiswa Unika 

Soegijapranata, demikian juga sebaliknya. Maka dari itu hipotesis 

yang diajukan pada penelitian ini diterima. Sumbangan efektif dari 

kecerdasan emosi kepada toleransi beragama adalah sebesar 23,52%. 

 

B. Saran  

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti laksanakan, maka 

saran yang dapat peneliti berikan adalah: 

1. Bagi mahasiswa 

Peneliti menyarankan agar mahasiswa Unika 

Soegijapranata Semarang meningkatkan toleransi beragama 

salah satunya dengan cara meningkatkan hubungan sosial  antara 

mahasiswa dengan mahasiswa lain yang berbeda kepercayaan, 

ras, dan suku   karena membina hubungan sosial merupakan 

aspek kecerdasan emosi yang mempengaruhi toleransi paling 
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tinggi. Cara kedua dengan mengenali emosi orang lain untuk 

menentukan sikap yang akan diberikan. Selanjutnya dengan 

memotivasi diri sendiri supaya lebih sadar pentingnya toleransi 

di negara Indonesia yang majemuk ini. Mahasiswa dan individu 

juga diharapkan mengenali emosi diri agar lebih tepat dalam 

mengekspresikan emosi untuk mewujudkan lingkungan yang 

penuh dengan toleransi. Peneliti juga menyarankan mahasiswa 

untuk mengelola emosi agar lebih positif dalam bertindak 

sehingga lebih menjadi pribadi yang toleran. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang tertarik meneliti toleransi beragama, 

kecerdasan emosi dan mahasiswa disarankan untuk memperbaiki 

kekurangan peneliti yang ada seperti pertimbangan pemilihan 

waktu yang tepat untuk pengisian skala dan penyesuaian bahasa 

yang akan digunakan dalam item dengan tema penelitian untuk 

meminimalisir social desirability. 
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