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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:  

Dari hasil analisis terdapat hubungan negatif antara kecerdasan emosi 

dengan kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai di Badan Penelitian dan 

Pengembangan Provinsi Riau dengan nilai probabilitas Sig.(2-tailed) atau 0,05 ≥ 

0,000 dan nilai korelasi -0,691 (69,1%) yaitu berada pada interval 0,60 – 0,799 yang 

berarti berhubungan kuat dan nilai t hitung ≥ t tabel atau 6.761≥1.67591, maka H0 di 

tolak dan Ha diterima artinya signifikan. Dari hasil analisis korelasi mendukung 

perolehan koefisein determinasi sebesar 0,478 yang menunjukkan 47,8% variabel 

kecerdasan emosi memberikan sumbangan efektif terhadap variabel kecemasan 

menghadapi masa pensiun, selebihnya 52,2% disebabkan faktor-faktor yang tidak 

diteliti oleh peneliti dan variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan antara kecerdasan emosi 

dengan kecemasan menghadapi masa pensiun pada pegawai di Badan Penelitian dan 

Pengembangan Provinsi Riau, terdapat beberapa saran sebagai berikut:  

1. Bagi Pegawai  

a. Bagi pegawai yang akan menghadapi pensiun hendaknya memiliki 

kemampuan kecerdasan emosi yang baik, karena dengan kemampuan tersebut 

pegawai dapat mengekspresikan dengan tepat emosi yang dimiliki, 

memotivasi diri sendiri, serta membina hubungan dengan orang lain. Dengan 

kemampuan kecerdasan emosi yang baik dapat mempersiapkan mental lebih 

awal, pegawai diharapkan dapat lebih tenang dalam menghadapi pensiun.  

b. Seiring dengan datangnya masa pensiun pegawai akan lebih baiknya 

memperisapkan diri bak itu dari segi fisik maupun materi, sehingga akan 

mengurangi persepsi negatif terhadap masa pensiun.  
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan lebih 

baik. Persiapan ini meliputi persiapan waktu, hal ini dikarenakan penelitian tentang 

kecerdasan emosi dengan kecemasan menghadapi masa pensiun pegawai memiliki 

risiko sampel yang diambil tidak mau terbuka tentang kecerdasan emosi dan 

kecemasan menghadapi masa pensiun.  

3. Bagi Instansi Terkait 

Agar memiliki suatu program ataupun pelatihan persiapan pensiun yang 

dilaksanakan bagi pegawai 5 tahun sebelum pegawai pensiun di usia 58 tahun agar 

lebih dapat memantapkan diri menjelang masa pensiun tiba. Selain itu karena 

kecerdasan emosi memberi sumbangan besar terhadap kecemasan menghadapi masa 

pensiun juga diharapkan untuk mengadakan pelatihan emosi bagi para pegawai yang 

akan pensiun. 

 

 


