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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah ada 

hubungan negatif antara kecerdasan emosi dengan kecemasan 

menghadapi masa pensiun pada karyawan swasta. Semakin tinggi 

kecerdasan emosi yang dimiliki oleh karyawan swasta yang akan 

menghadapi masa pensiun, maka semakin berkurang kecemasan pada 

karyawan swasta yang menghadapi masa pensiun, begitu pula 

sebaliknya. 

Pada penelitian ini, kecerdasan emosi memiliki sumbangan 

efektif 69,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan emosi dapat 

dijadikan sebagai salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

kecemasan menghadapi masa pensiun pada karyawan swasta. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka 

peneliti dapat memberikan saran yang dapat dijadikan pertimbangan 

lebih lanjut untuk peneliti selanjutnya: 

1. Bagi Subjek 

Bagi subjek yang sedang menghadapi masa pensiun, 

hendaknya dapat lebih aktif dalam mencari kegiatan yang disukai 

untuk mempersiapkan diri memasuki masa pensiun terutama 

kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan ekonomi, mengingat 
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tidak adanya tunjangan pensiun secara berkala. Selain itu, kegiatan 

tersebut dapat membantu dalam melatih keterampilan sosial karena 

adanya interkasi sosial terhadap orang lain sehingga subyek mampu 

menangani emosi dengan baik ketika berhubungan dengan orang 

lain dan berinteraksi dengan lancar. Contohnya, orang yang 

menyukai musik dapat membuka sebuah tempat belajar musik bagi 

anak-anak, atau orang yang menyukai olahraga dapat membuka 

persewaan lapangan olahraga mengingat di jaman sekarang banyak 

orang yang menyukai olahraga mencari sebuah tempat yang nyaman 

untuk dapat berolahraga dan juga menjalin hubungan baik dengan 

sesama pecinta olahraga lainnya. 

Hal terpenting yang perlu dilakukan oleh subyek adalah 

meningkatkan kesadaran diri akan pensiun. Melalui kesadaran diri 

tersebut, diharapkan subyek dapat mengurangi kecemasan dalam 

menghadapi masa pensiun. 

Selain itu, subyek juga diharapkan dapat mengikuti pelatihan 

kecerdasan emosi yang disediakan oleh instansi untuk membantu 

dalam mempersiapkan diri memasuki masa pensiun. 

2. Bagi Instansi Terkait 

Instansi diharapkan dapat terus memberikan motivasi pada 

karyawan yang sedang menghadapi masa pensiun dan juga dapat 

memberikan pelatihan kecerdasan emosi guna mempersiapkan masa 

pensiun agar nantinya karyawan mendapatkan gambaran tentang 

apa yang harus mereka lakukan saat pensiun nanti. Beberapa materi 

yang dapat diberikan pada pelatihan kecerdasan emosi: 
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a. Self Awareness : perilaku dan ciri dari kesadaran diri, 

sadar untuk memahami nilai, tujuan, dan emosi dasar. 

b. Self Motivation : teknik dan cara memotivasi diri sendiri, 

hubungan kecerdasan emosi dengan motivasi diri guna 

mengurangi kecemasan dalam menghadapi masa 

pensiun. 

c. Handling Reaction : mengeendalikan reaksi emosi, 

penyebab reaksi emosi dan cara menangani. 

d. Self Management : manajemen diri melalui prinsip dan 

nilai kehidupan positif, meningkatkan kualitas diri 

melalui manajemen waktu dan manajemen kesehatan 

diri. 

e. Handling Fear and Anxiety : Mengatasi rasa takut dan 

cemas akan pensiun,  menggunakan rasa takut dan cemas 

sebagai alat motivasi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk melakukan penelitian 

berkaitan dengan kecemasan menghadapi masa pensiun disarankan 

untuk menambahkan variabel lain seperti motivasi, stres, 

penerimaan diri, atau variabel-variabel yang merupakan faktor-

faktor lain dari kecemasan dalam menghadapi masa pensiun. 


