
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Ada hubungan yang signifikan antara gaya kognitif 

dengan prestasi belajar fisika dengan arah positif 

pada peserta didik IPA SMA Kr Barana rantepao 

Toraja Utara. Artinya jika skor gaya kognitif 

ditingkatkan maka prestasi belajar fisika juga 

meningkat dan jika skor gaya kognitif turun maka 

prestasi belajar fisika juga turun.   

2. Tidak ada hubungan yang signifikan antara 

kecerdasan emosional dengan prestasi belajar fisika 

pada peserta didik IPA SMA Kr Barana rantepao 

Toraja Utara. Artinya jika kecerdasan emosional 

naik atau turun tidak dapat ditentukan 

hubungannya naik atau turunnya prestasi belajar 

fisika anak IPA di SMA Kr Barana Rantepao Toraja 

Utara. 

 

5.2 Implikasi 

5.2.1 Implikasi Teoritik 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ada 

hubungan yang signifikan antara gaya kognitif dengan 

prestasi belajar fisika. Penelitian ini 

mendukung/memperkuat Teori Witkin tentang gaya 

kognitif. Berkaitan dengan kecerdasan emosional 



diperoleh hasil bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara kecerdasan emosional dan prestasi 

belajar fisika. Hasil penelitian ini menolak Teori Goleman. 

 

5.2.2 Implikasi Terapan 

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, maka 

peneliti mengajukan saran kepada sekolah sebagai 

berikut: 

Dari hasil penelitian terdapat hubungan yang 

signifikan antara gaya kognitif dengan prestasi 

belajar fisika. Untuk meningkatkan prestasi belajar 

fisika maka skor gaya kognitif ditingkatkan, dengan 

kata lain peserta didik di kelas IPA yang memiliki 

gaya kognitif yang cocok belajar IPA di perbanyak. 

Gaya kognitif dijadikan salah satu syarat 

penjurusan bagi peserta didik berada dikelas IPA. 

 

5.2.3 Peneliti selanjutnya 

Menurut Strenbert (2008) EI adalah kemampuan 

untuk mencerap dan mengekspresikan emosi, 

kemampuan untuk mengasimilasikan emosi dengan 

pikiran, pemahaman dan rasio dan kemampuan 

untuk mengatur emosi dalam diri sendiri dan orang 

lain. Kecerdasan emosional banyak digunakan 

untuk mempelajari pelajaran IPS jadi karena tidak 

ada hubungan yang signifikan maka dalam 

membangun kerangka berfikir kecerdasan 

emosional sebaiknya dicari hubungan denga mata 

pelajaran IPS. Bagi peneliti selanjutnya dapat 



menghubungkan kecerdasan emosional dengan 

prestasi belajar IPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


