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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas yang dilakukan pada penelitian ini yaitu 

variabel kecerdasan emosi dengan kecemasan menghadapi masa 

pensiun. Data setiap variabel diuji normalitasnya dengan 

menggunakan Statistical Packages for Social Sciences (SPSS). 

Penghitungan normalitas dilakukan dengan menggunakan One 

Sample Kolmogorov Smirnov Test. Ditribusi data normal 

ditujukan apabila probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 

0,05.  

Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa kecerdasan 

emosi memiliki nilai Kolmogorov Smirnov Z sebesar 0,948 

dengan p > 0,05. Uji normalitas pada kecemasan menghadapi 

masa pensiun memiliki nilai Kolmogorov Smirnov Z sebesar 

0,820 dengan p > 0,05. Uji normalitas yang telah dilakukan ini, 

menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut memiliki sebaran 

data yang normal. Hasil uji normalitas selengkapnya dapat diliha 

pada lampiran E-1. 

 

 

 



48 
 

 
 

b. Uji Linieritas 

Uji linieritas ini dilakukan untuk melihat hubungan antara 

variabel kecerdasan emosi dengan kecemasan menghadapi masa 

pensiun pada karyawan swasta. Hasil uji linieritas diperoleh 

bahwa Flinier sebesar 64,183 dengan p < 0,05. Hal ini 

menunjukkan adanya hubungan linier antara kecerdasan emosi 

dengan kecemasan menghadapi masa pensiun. Hasil uji linieritas 

selengkapnya daat dilihat pada lampiran E-2. 

2. Uji Hipotesis 

Dapat diketahui bahwa data yang diperoleh dalam penelitian 

ini memenuhi uji normalitas dan uji linieritas, maka langkah 

selanjutnya adalah analisis uji hipotesis. Hasil analisis dengan 

menggunakan korelasi product moment untuk menguji hubungan 

antara kecerdasan emosi dengan kecemasan menghadapi masa 

pensiun pada karyawan swasta diperoleh rxy sebesar -0,834 dengan p 

< 0,01, yang artinya terdapat hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara kecerdasan emosi dengan kecemasan menghadapi 

masa pensiun pada karyawan swasta. 

Hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa hipotesis ada 

hubungan negatif antara kecerdasan emosi dengan kecemasan 

menghadapi masa pensiun pada karyawan swasta dapat diterima. 

 

B. Pembahasan 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan 

diterimanya hipotesis yang diajukan yaitu ada hubungan negatif yang 
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sangat signifikan antara kecerdasan emosi dengan kecemasan 

menghadapi masa pensiun pada karyawan swasta. Hal tersebut dapat 

dilihat pada analisis korelasi product moment antara kecerdasan emosi 

dengan kecemasan menghadapi masa pensiun dengan hasil rxy sebesar -

0,834 dengan p < 0,01, sedangkan nilai koefisien korelasi determinan 

sebesar R2=0,696, atau dapat dikatakan bahwa peran kecerdasan emosi 

terhadap kecemasan menghadapi masa pensiun pada keryawan swasta 

sebesar 69,6% sedangkan 30,4% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Imama 

(2011, hal 95) bahwa kecerdasan emosi memiliki hubungan yang 

signifikan dan berhubungan negatif dengan kecemasan menghadapi 

masa pensiun. Jadi, semakin besar kecerdasan emosi yang dimiliki oleh 

seseorang akan membuat kecemasannya menurun, begitu pula 

sebaliknya. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh 

Nuraini (2013, hal. 329) yang mengatakan bahwa subjek yang memiliki 

kecerdasan emosi yang baik akan mampu menghindari atau mengatasi 

kecemasan. Subjek yang mengelola emosinya dengan baik tidak 

menutup diri dari lingkungan dan lebih senang bila dapat bersosialisasi 

dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. 

Kecemasan merupakan salah satu masalah yang berhubungan 

dengan emosi, sehingga dibutuhkan kemampuan untuk mengelola agar 

tidak menimbulkan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. Goleman 

(2009, hal.xiii) mengatakan bahwa kecerdasan emosi adalah 
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kemampuan mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, 

kemampuan memotivasi diri sendiri, dan mengelola emosi orang lain. 

Seseorang yang memiliki kecerdasan emosi yang baik, mampu 

mengelola emosi dalam dirinya sehingga menjadi sesuatu yang positif. 

Selain itu, keterampilan mengatur emosi dapat membuat seseorang 

menjadi terampil dalam mengurangi perasaan negatif dalam diri, 

sehingga kecemasan dalam menghadapi masa pensiun dapat berkurang. 

Beberapa hal yang mempengaruhi seseorang dalam menerima 

masa pensiun adalah masalah emosional para pekerja terhadap pensiun 

itu sendiri. Jika seseorang mampu mengendalikan dorongan hati atau 

emosi dengan baik, maka seseorang tersebut dapat menemukan banyak 

sisi positif yang dapat diambil. Disinilah kecerdasan emosi dibutuhkan 

oleh individu (Santrock, 2012, hal. 93). 

Hasil penelitian ini juga senada dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Dewi (2011, hal. 16) yaitu terdapat hubungan negatif 

antara kecerdasan emosi dengan kecemasan mengahadapi masa 

pensiun. Hubungan negatif antara kedua variabel ditunjukkan dengan 

semakin tinggi kecerdasan emosi, maka semakin rendah kecemasan 

dalam menghadapi masa pensiun. 

Menurut Gardner (dalam Dewi, 2011, hal. 22), peran 

kecerdasan emosi yaitu mengarahkan seseorang untuk mampu 

membedakan dan menanggapi dengan tepat suasana hati, tempramen, 

motivasi, dan hasrat orang lain, sehingga merupakan suatu kunci 

menuju pengetahuan diri yang aksesnya terarah pada perasaan yang 

dirasakan serta memanfaatkannya untuk menuntun ke arah tingkah aku. 
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Individu yang cerdas akan mampu mengubah persepsi dari hal negatif 

menjadi hal positif sehingga mampu berpikir jernih dan menyesuaikan 

diri dengan keadaan yang berbeda. 

Adanya peran kecerdasan emosi terhadap kecemasan 

menghadapi masa pensiun yang cukup tinggi, diperlukan usaha demi 

meningkatkan kecerdasan emosi untuk mengurangi atau bahkan 

menghindarkan kecemasan dalam menghadapi masa pensiun. Beberapa 

usaha yang dapat dilakukan yaitu instansi dapat memberikan pelatihan 

kecerdasan emosi, cara membangun hubungan positif dengan keluarga 

dan lingkungan sekitar, dan memberikan gambaran-gambaran kegiatan 

apa saja yang dapat dilakukan saat pensiun sehingga nantinya para 

karyawan akan lebih siap menghadapi masa pensiun. 

Sumbangan efektif (SE) dari variabel kecerdasan emosi dengan 

kecemasan menghadapi masa pensiun pada karyawan swasta adalah 

69,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosi merupakan 

faktor yang mempengaruhi kecemasan menghadapi masa pensiun pada 

karyawan swasta.  

Berdasarkan hasil perhitungan dalam penelitian ini diketahui 

bahwa variabel kecemasan menghadapi masa pensiun pada karyawan 

swasta memiliki (Me) sebesar 43,13 dan standar deviasi empirik (SDe) 

sebesar 12,605. Dapat dilihat bahwa kecemasan menghadapi masa 

pensiun pada karyawan swasta terdapat 5 karyawan dengan kecemasan 

rendah, 22 karyawan dengan kecemasan sedang, dan 3 karyawan 

dengan kecemasan tinggi. Hal tersebut mengindikasikan kecemasan 
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dalam menghadapi masa pensiun pada karyawan swasta di kota Kudus 

tergolong sedang. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa adanya 

perbedaan dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan 

hasil penelitian. Hasil wawancara menunjukkan bahwa subyek 

memiliki kecemasan dalam menghadapi masa pensiun, sedangkan hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kecemasan dalam menghadapi masa 

pensiun pada subyek tergolong sedang. Hal tersebut dapat terjadi 

karena subyek yang diwawancara tidak mewakili keseluruhan subyek, 

mengingat jumlah subyek dalam penelitian ini adalah 30 orang dari 2 

perusahaan yang berbeda sedangkan subyek yang diwawancara dan 

mengalami kecemasan hanya 2 orang.  

Hasil perhitungan pada variabel kecerdasan emosi memiliki 

mean empirik (Me) sebesar 83,13 dan standar deviasi empirik (SDe) 

sebesar 12,795. Dapat dilihat bahwa kecerdasan emosi pada karyawan 

swasta yang menghadapi masa pensiun terdapat 2 karyawan dengan 

kecerdasan emosi rendah, 19 karyawan dengan kecerdasan emosi 

sedang, dan 9 karyawan dengan kecerdasan emosi tinggi. Hal tersebut 

megindikasikan kecerdasan emosi pada karyawan swasta yang sedang 

menghadapi masa pensiun tergolong sedang. 

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini tidak lepas dari beberapa 

kelemahan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu: 

1. Skala disebarkan oleh kepala HRD instansi sehingga 

peneliti tidak dapat mengawasi secara langsung. 
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2. Ada subyek yang saat diwawancara mengaku cemas dalam 

menghadapi masa pensiun, namun pada skala yang diisi 

menunjukkan bahwa ia tidak memiliki kecemasan. 

3. Item yang cukup banyak sehingga memungkinkan membuat 

subyek kelelahan dan tidak serius dalam pengisian skala 

akibat jam kerja yang cukup padat. 


