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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun 

1. Pengertian 

A. Pengertian Kecemasan 

Menurut Darajat, kecemasan merupakan hal yang sering dihadapi oleh 

setiap manusia di dalam kehidupan sehari-hari ketika menghadapi berbagai masalah. 

Kecemasan juga diartikan sebagai perasaan tidak menentu, panik, takut tanpa 

mengetahui apa yang ditakutkan dan tidak dapat menghilangkan perasaan gelisah 

yang mencemaskan itu.
15

 

Menurut Nevid, kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang 

mempunyai ciri keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak 

menyenangkan, dan perasaan aprehensif  bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi.
16

 

Menurut  Durand dan Barlow, kecemasan adalah perasaan yang ditandai 

oleh gejala-gejala jasmaniah seperti ketegangan fisik dan kekhawatiran tentang masa 

depan. Kecemasan juga dapat diartikan sebagai keadaan suasana hati yang ditandai 

oleh afek negatif dan gejala-gejala ketegangan jasmaniah dimana individu 

mengantisipasi kemungkinan datangnya bahaya atau kemalangan dimasa yang akan 

datang dengan perasaan khawatir. Kecemasan mungkin melibatkan perasaan, 

perilaku, respon-respon fisiologis.
17

 

Menurut Halgin dan Whitbourne, kecemasan adalah kondisi dimana 

individu merasakan kekhawatiran atau kegelisahan, ketegangan, dan rasa tidak 

nyaman yang tidak terkendali mengenai kemungkinan akan terjadinya sesuatu yang 

buruk.
18

 

                                                             
15

 Zakiah Drajat, Kesehatan Mental, (Jakarta: Gunung Agung, 1982 ), 27.  
16

 Jeffry S. Nevid, op. cit, 163.  
17

 Barlow,  Durand, Psikologi Abnormal, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR , 2006), 158.  
18

 Halgin, Whitbourne, Psikologi Abnormal, (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 198. 
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Berdasarkan pada pendapat dari beberapa tokoh diatas tentang definisi 

kecemasan, dapat diambil kesimpulan bahwa kecemasan merupakan perasaan yang 

diliputi ketakutan, panik, khawatir, gelisah mengenai masa mendatang tanpa sebab 

khusus atau terhadap suatu yang tidak jelas yang belum tentu terjadi.  

B. Pengertian Masa Pensiun 

Masa pensiun merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui oleh 

individu yang terjadi pada masa dewasa madya. Shcwarzt, mengatakan bahwa 

pensiun merupakan akhir pola atau masa transisi ke pola hidup baru, selalu 

menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan dan nilai, dan perubahan secara 

keseluruhan terhadap pola hidup setiap individu.
19

 

Menurut Parkinson, dkk, masa pensiun merupakan masa dimana seseorang 

tidak lagi bekerja secara formal pada suatu perusahaan badan komersial yang 

terorganisasi atau dalam pemerintahan karena sudah mencapai batas usia maksimum 

yang ditetapkan.
20

 

Surbakti dalam buku Erwinsyah Putra, mengemukakan bahwa pensiun 

adalah suatu kondisi di mana individu tersebut telah berhenti bekerja pada suatu 

pekerjaan yang biasa dilakukan
21

. Masa pensiun memberi waktu luang bagi individu 

untuk diisi, mengurangi perasaan dibutuhkan dan harga diri. Disatu sisi individu 

hanya berharap dapat melakukan kegiatan yang biasa individu lakukan untuk 

memperoleh kembali identitas diri dan nilainya. Tetapi pada sisi lain individu juga 

ingin dapat melepakan semua itu atau menarik diri dari keterlibatan social. Menurut 

Desmita, ada beberapa tekanan yang membuat individu menarik diri dari keterlibatan 

sosial, diantaranya adalah ketika masa pensiun tiba dan lingkungan sekitarnya 

berubah, individu mungkin lepas dari peran dan aktivitasnya selama ini
22

.   

                                                             
19

 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: Erlangga, 1980), 419.  
20

 Edy Sutrisno, op. cit, 1–11. 
21

 Erwinsyah Putra, Stress dan Koping Lansia Pada Masa Pensiun Tahunan, (Bandung: 

Rosdakarya, 2008), 37. 
22
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan masa pensiun adalah salah satu 

tahapan yang harus dilalui oleh setiap individu yang telah menghabiskan seluruh atau 

sebagian besar waktu hidup mereka untuk bekerja. Secara umum, masa pensiun 

adalah suatu masa dimana pegawai sudah tidak bekerja lagi sehubungan dengan 

pemutusan hubungan kerja pada instansi dimana pegawai telah mencapai batas usia  

tertentu. Masa pensiun selalu dikaitkan dengan akhir pola atau masa transisi ke pola 

hidup yang baru dan selalu menyangkut perubahan peran, perubahan keinginan dan 

perubahan secara keseluruhan terhadap  pola hidup setelah pensiun. 

C. Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun 

Individu bekerja tidak hanya untuk mendapatkan gaji atau upah, tetapi juga 

untuk mendapatkan kesenangan kerena dihargai oleh individu-individu dalam 

lingkungan. Akan tetapi kesenangan ini menjadi berkurang ketika individu tersebut 

memasuki masa pensiun. Seseorang pegawai yang akan memasuki masa pensiun 

dapat mengalami kecemasan. Kecemasan ini muncul karena individu tersebut 

mengalami masa transisi dari aktif bekerja menjadi tidak bekerja, sehingga 

menimbulkan perasaan tidak berguna bagi lingkungan sekitarnya. 

Menurut Yusfina, kecemasan menghadapi masa pensiun adalah suatu 

keadaan atau perasaan yang tidak menyenangkan yang timbul pada individu karena 

khawatir, binggung, tidak pasti akan masa depannya, dan belum siap menerima 

kenyataan akan memasuki masa pensiun dengan segala akibatnya baik secara social, 

psikologis, maupun fisiologis
23

. Sutarto dan Cokro, mengatakan umumnya ketika 

memasuki pensiun mereka membayangkan kondisi yang semakin buruk, antara lain: 

kehilangan status dan penghormatan, kekurangan penghasilan, kehilangan fasilitas 

dan kemudahan, dan ketersisihan dari pergaulan lama serta menjadi tua.
24

 

Menurut Anggorowati dan Purwadi, dalam hal ini seseorang yang akan  

memasuki masa pensiun sangat mungkin merasa bahwa, masa pensiun itu merupakan  

                                                             
23

 Yusfina, “Pengaruh Penerimaan Diri dan Kecerdasan Emosi dengan Kecemasan Pegawai 

yang Akan Menghadapi Masa Pensiun di Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur”, Jurnal Psikologi, 

(2016), Vol. 4 (2), 330 – 340. 
24 Ibid. 
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ancaman baginya. Secara biologis, dari biasanya melakukan aktivitas dinas yang 

rutin, menjadi tidak lagi mempunyai aktivitas rutin, hal itu dapat menyebabkan 

merasa tidak lagi mempunyai kontribusi atau manfaat terhadap lingkungannya. 

Secara emosional, dengan pensiun seseorang menjadi banyak menganggur, sehingga 

sangat mungkin akan menimbulkan kebosanan. Secara ekonomi, seseorang yang 

memasuki masa pensiun, maka pendapatan penghasilannya menurun. Padahal beban 

kehidupan yang harus ditanggung secara ekonomi tidak menurun.
25

 

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan kecemasan menghadapi 

masa pensiun adalah suatu keadaan atau perasaan yang tidak menyenangkan yang 

timbul pada individu karena khawatir, binggung, takut, dan gelisah karena tidak pasti 

akan masa depannya, dan belum siap menerima kenyataan akan memasuki masa 

pensiun dengan segala akibatnya baik secara social, psikologis, maupun fisiologis. 

2. Ciri-ciri Kecemasan 

Beberapa ciri-ciri kecemasan menurut Nevid antara lain sebagai berikut:
26

 

1. Ciri-ciri fisik, terdiri dari: kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh 

yang gemetar, banyak berkeringat, jantung yang berdetak kencang, merasa 

sensitive atau mudah marah. 

2. Ciri-ciri behavioral, terdiri dari: perilaku menghindar, perilaku melekat dan 

dependen, serta perilaku terguncang. 

3. Ciri-ciri kognitif, terdiri dari: khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu 

akan ketakutan atau aprehensif terhadap sesuatu yang akan terjadi dimasa 

depan, keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi tanpa ada 

penjelasan yang jelas, berpikir bahwa semua tidak bisa dikendalikan, berpikir 

bahwa semuanya terasa sangat membingungkan tanpa bisa diatasi, khawatir 

terhadap hal-hal yang spele, sulit berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kecemasan yang dialami 

oleh individu dapat dilihat dari respon yang muncul pada individu yang meliputi 

                                                             
25

 Rini dan Retno, op. cit, 9. 
26

 Jeffry S. Nevid, op. cit, 164. 
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fisik, behavior, dan kognitif. Kecemasan dengan berbagai macam gejalanya dapat 

mengganggu konsentrasi individu dalam bekerja dan dapat membuat individu 

kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Apabila hal itu terjadi pada 

pegawai yang akan mengalami masa pensiun, maka akan sangat mengganggu 

pekerjaannya sehingga individu tidak dapat mengakhiri tugasnya dengan baik dan 

justru akan semakin mempersulit penyesuaiannya ketika pensiun nanti. 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecemasan 

Beberapa faktor kecemasan menurut Nevid, antara lain sebagai berikut:
27

 

1. Faktor kognitif 

Menurut perspektif kognitif kecemasan adalah peran dari cara pikir yang 

terdistori dan disfungsional yang mungkin memegang peran pada 

pegembangan gangguan-gangguan kecemasan. Berbagai macam reaksi 

seseorang dalam menanggapi kecemasan dalam perspektif kognitif, antara lain 

: prediksi berlebihan terhadap rasa takut, keyakinan yang irasional, sensitivitas 

berlebihan terhadap ancaman dan salah mengatribusikan sinyal-sinyal dalam 

tubuh. 

2. Faktor Biologis 

Kecemasan menurut perspektif bilogis sering diartikatakan dengan faktor-

faktor genetis memiliki peran penting dalam perkembangan gangguan-

gangguan kecemasan. 

Atamimi, menambahkan faktor-faktor penyebab kecemasan individu 

menghadapi masa pensiun, antara lain sebagai berikut:
28

 

1. Faktor fisik, yaitu bertambahnya usia mengandung konsekuensi akan 

berkurangnya kekuatan fisik, kesehatan dan daya ingat yang semakin 

menurun. Hal ini dapat membuat individu merasa tidak dibutuhkan lagi, dan 

akan membuat individu semakin cemas. 

                                                             
27

 Ibid, 165.  
28

 Pradono dan Purnamasari, “Hubungan antara Penyesuaian Diri dengan Kecemasan dalam 

Menghadapi Pensiun pada Pegawai Negeri Sipil di Provinsi DI Yogyakarta”, Jurnal Psikologi, (2010), 

4. 
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2. Faktor social, yaitu tidak adanya dukungan social dari masyarakat yang 

berupa penghargaan terhadap kerjanya, akan membuat individu merasa tidak 

berguna. 

3. Faktor ekonomi, yaitu berkurangnya penghasilan pokok dan penghasilan 

tambahan yang biasanya diperoleh ketika masih bekerja sebagai beban 

sehingga menimbulkan kecemasan. 

4. Faktor psikologis, yaitu ketika menghadapi pensiun individu merasa tidak 

dibutuhkan lagi dengan kondisi fisik yang menurun, daya ingat berkurang 

serta merasa tidak dihormati, tidak dihargai serta merasa diremehkan 

membuat individu merasa cemas. 

Jadi faktor yang mempengaruhi kecemasan menurut Nevid terdiri dari 

faktor kognitif dan biologis. Kecemasan menurut faktor kognitif disebabkan oleh cara 

berfikir individu tersebut, dan kecemasan menurut faktor biologis disebabkan oleh 

faktor genetis. Sedangkan menurut Atamimi terdiri dari empat faktor, yaitu faktor 

fisik, faktor social, faktor ekonomi, dan faktor psikologis. 

B. Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan merupakan hal yang membedakan manusia yang satu dengan 

yang lainnya.  Adapun macam-macamnya adalah: 

a. Kecerdasan Spiritual 

Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna 

atau velue, yaitu kecerdasan untuk menempatkan prilaku dan hidup kita dalam 

konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa 

tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan 

yang lain.
29

 

b. Kecerdasan Emosi  

Kecerdasan emosional, secara sederhananya adalah kepekaan mengenali 

emosi dan mengelola perasaan sendiri dan orang lain. Dan kepekan dalam 

                                                             
29 Ary Agustian Ginanjar, ESQ, (Jakarta: Arga, 2001), 57 
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mengelola perasaan-perasaan ini kemudian menjadi kerangka dalam 

berprilaku, bersosialisasi atau mengambil keputusan yang tepat.
30

 

c. Kecerdasan Intelektual 

Kecerdasan ini sering kita kenal dengan IQ (Intelektual Intelegensi) yaitu 

kemampuan sesorang dalam hal menyelesaikan masalah-masalah eksakta.
31

 

A. Pengertian Kecerdasan Emosi 

Menurut Goleman, kecerdasan emosi merupakan kemampuan emosi yang 

meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika 

menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu 

mengatur suasana hati, kemampuan berempati dan membina hubungan dengan orang 

lain.
32

 

Menurut Shapiro, kecerdasan emosional sebagai himpunan suatu fungsi jiwa 

yang melibatkan kemampuan memantau intensitas perasaan atau emosi, baik pada 

diri sendiri maupun pada orang lain. Individu memiliki kecerdasan emosional tinggi 

memiliki keyakinan tentang dirinya sendiri, penuh antusias, pandai memilah 

semuanya dan menggunakan informasi sehingga dapat membimbing pikiran dan 

tindakan.
33

 

Mangunprasojo dan Hidayati, mengemukakan kecerdasan emosi mencakup 

pengendalian diri, memiliki semangat dan ketekunan serta kemampuan untuk 

memotivasi diri sendiri dan bertahanan menghadapi frustrasi, kesanggupan untuk 

mengendalikan dorongan hati dan emosi. Individu juga mampu membina hubungan 

yang baik dengan orang lain, mudah mengenali emosi orang lain dan penuh 

perhatian.
34

 

                                                             
30 Ibid, 44. 
31

 Ibid, 30 
32

 Daniel Goleman, Kecerdasan Emosional, terj. T. Hermaya, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2009), 45.  
33

 Saam , Wahyuni , Psikologi Keperawatan, (Jakarta: Grafindo Persada, 2012), 78. 
34

 Rini  dan Retno, op. cit, 10. 
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Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud kecerdasan emosi adalah kemampuan merasakan dan memahami secara 

lebih efektif terhadap daya kepekaan emosi yang mencakup kemampuan memotivasi 

diri sendiri atau orang lain, pengendalian diri, mampu memahami perasaan orang lain 

dengan efektif, dan mampu mengelola emosi yang dapat digunakan untuk 

membimbing pikiran untuk mengambil keputusan yang terbaik. 

B. Aspek-aspek Kecerdasan Emosi  

Goleman, menyatakan bahwa secara umum ciri-ciri seseorang memiliki 

kecerdasan emosi adalah mampu memotivasi diri sendiri, bertahan menghadapi 

frustasi, mengendalikan dorongan hati dan tidak melebih-lebihkan kesenangan, 

mengatur suasana hati dan menjaga agar beban stres tidak melumpuhkan kemampuan 

berfikir serta berempati dan berdoa 
35

. Lebih lanjut Goleman merinci lagi aspek-aspek 

kecerdasan emosi secara khusus sebagai berikut:
36

 

1. Mengenali emosi diri 

Yaitu kemampuan individu yang berfungsi untuk memantau perasaan dari 

waktu ke waktu, mencermati perasaan yang muncul. Ketidakmampuan untuk 

mencermati perasaan yang sesungguhnya menandakan bahwa orang berada 

dalam kekuasaan emosi. Kemampuan mengenali diri sendiri meliputi 

kesadaran diri. 

2. Mengelola emosi 

Yaitu kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepas kecemasan, 

kemurungan atau ketersinggungan dan akibat-akibat yang timbul karena 

kegagalan ketrampilan emosi dasar. Orang yang buruk kemampuan dalam 

ketrampilan ini akan terus menerus bernaung melawan perasaan murung, 

sementara mereka yang pintar akan dapat bangkit kembali jauh lebih cepat. 

Kemampuan mengelola emosi meliputi kemampuan penguasaan diri dan 

kemampuan menenangkan kembali. 
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3. Memotivasi diri sendiri 

Yaitu kemampuan untuk mengatur emosi merupakan alat untuk mencapai 

tujuan dan sangat penting untuk memotivasi dan menguasai diri. Orang yang 

memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam 

upaya apapun yang dikerjakannya. Kemampuan ini didasari oleh kemampuan 

mengendalikan emosi, yaitu menahan diri terhadap kepuasan dan 

mengendalikan dorongan hati. Kemampuan ini meliputi : pengendalian 

dorongan hati, kekuatan berfikir positif dan optimis. 

4. Mengenali emosi orang lain 

Kemampuan ini disebut empati, yaitu kemampuan yang bergantung pada 

kesadaran diri emosional, kemampuan ini merupakan ketrampilan dasar dalam 

bersosial. Orang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial 

tersembunyi yang mengisyaratkan apa yang dibutuhkan orang atau 

dikehendaki orang lain. 

5. Membina hubungan 

Seni membina hubungan sosial merupakan keterampilan mengelola emosi 

orang lain, meliputi ketrampilan social yang menunjang popularitas, 

kepemimpinan dan keberhasilan hubungan antar pribadi. 

Berdasarkan aspek-aspek kecerdasan emosi tersebut, dapat diambil 

kesimpulan bahwa kecerdasan emosi sangat penting untuk dimiliki sesorang. Karena 

kecerdasan emosi merupakan kemampuan sesesorang untuk memahami dan 

mengelola emosi diri sendiri dan orang lain secara efektif, sehingga interaksi dan 

hasil kerja menjadi produktif. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosi, juga akan 

mendapatkan banyak hal-hal positif untuk dirinya. 

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kecerdasan Emosi 

Menurut Goleman ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosi yaitu:
37
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1. Pengalaman 

Kecerdasan emosi dapat meningkat sepanjang hidup manusia, sepanjang 

perjalanan hidup yang normal, kecerdasan emosi cenderung bertambah 

sementara manusia belajar untuk menangani suasana hati, menangani emosi-

emosi yang menyulitkan, sehingga semakin cerdas dalam hal emosi dan 

dalam  

berhubungan dengan orang lain. 

2. Usia 

Orang yang lebih tua dapat sama baiknya atau lebih baik dibandingkan orang 

yang lebih muda dalam penguasaan kecakapan emosi baru. 

3. Jenis kelamin 

Pria dan wanita mempunyai kemampuan yang sama dalam hal meningkatkan 

kecerdasan emosi, tetapi rata-rata wanita mungkin dapat lebih tinggi 

dibandingkan kaum pria dalam beberapa keterampilan emosi (namun ada juga 

pria yang lebih baik dibandingkan kebanyakan wanita), walaupun secara 

statistic ada perbedaan yang nyata diantara kedua kelompok tersebut. 

4. Jabatan 

Semakin tinggi jabatan sesorang, maka semakin penting keterampilan antar 

pribadinya dalam membuatnya menonjol dibanding mereka yang berprestasi 

biasa-biasa atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi jabatan, maka 

semakin tinggi juga kecerdasan emosi yang dimilikinya. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan 

emosi menurut Goleman, yaitu pengalaman, usia, jenis kelamin, dan jabatan. 

C. Kajian Terdahulu 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muniratul Husna tahun 2017, mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 

dengan judul Hubungan antara Kecerdasan Spiritual dengan Kecemasan 

Menghadapi Masa Pensiun pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) di kantor Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kampar. 
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Dalam kajian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan negatif antara kecerdasan spiritual dengan kecemasan menghadapi 

masa pensiun pada PNS di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Kampar. Ini berarti semakin tinggi kecerdasan spiritual, maka akan semakin 

rendah kecemasan menghadapi pensiun. Sebaliknya, semakin rendah 

kecerdasan spiritual yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula kecemasan 

menghadapi pensiun.
38

 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Widiyanti tahun 2017, mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul 

Hubungan antara Kecerdasan Emosi dan Dukungan Keluarga dengan 

Succesfulaging pada Pensiunan Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V 

Kebun Tandun. 

Dalam kajian hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapatnya 

hubungan antara kecerdasan emosi dan dukungan keluarga dengan successful 

aging pada pensiunan karyawan kebun Tandun.
39

 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Hazmi Imama, mahasiswa Fakultas Psikologi  

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul Hubungan 

antara Kecerdasan Emosi dan Dukungan Sosial dengan Kecemasan  

Menghadapi Masa Pensiun. 

Dalam kajian penelitiannya menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

dari kecerdasan emosi dan dukungan social dengan kecemasan menghadapi masa 

pensiun. Dari hasil penelitian menunjukkan variabel kecerdasan emosi memiliki 

hubungan yang signifikan dengan kecemasan menghadapi masa pensiun dengan 

nilai koefisien kolerasi product moment yang besarnya adalah -0.746 (p≤0,05), 

yang berarti bahwa kecerdasan emosi berhubungan secara negatif dengan 
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kecemasan menghadapi masa pensiun, dan signifikan. Jadi semakin besar 

kecerdasan emosi yang dimiliki seseorang  akan membuat kecemasannya 

menurun, begitu sebaliknya.
40

 

D. Definisi Konsepsional dan Operasional Variabel 

1. Konsep Operasinal 

Konsep operasinal adalah konsep yang digunakan untuk menjelaskan konsep 

teoritis agar mudah dipahami. Sealin itu konsep operasional juga berguna untuk 

mempermudah mencari data-data dilapangan. 

Kecerdasan emosi dapat menempatkan emosi individu pada porsi yang tepat, 

memilah kepuasan dan mengatur suasana hati. Kecerdasan emosi merupakan 

kemampuan emosi yang meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki 

daya tahan ketika menghadapi suatu masalah, mampu mengendalikan impuls, 

memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, berempati dan membina hubungan 

dengan orang lain. Goleman merinci aspek-aspek kecerdasan emosi secara khusus 

sebagai berikut: 

1. Mengenali emosi diri 

2. Mengelola emosi 

3. Memotivasi diri sendiri 

4. Mengenali emosi orang lain 

5. Membina hubungan 

Dapat  disimpulkan bahwa pentingnya kecerdasan emosi bagi pegawai, 

seseorang dapat mengendalikan emosinya apabila dirinya dapat melakukan pengaturan 

diri dengan baik, sehingga berdampak positif pada apa yang dikerjakannya.  

Mempunyai  pengaturan  diri yang  baik  peka terhadap  kata hati, sanggup  mengelola  

emosi  dengan  baik  sebelum  tercapai suatu kekhawatiran pada dirinya. Orang yang 

mampu  mengendalikan  emosinya  dengan  baik  akan   memahami diri  
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sendiri yang pada akhirnya dapat mencegah ketegangan atau kecemasan dalam diri 

sendiri. 

Kecemasan adalah perasaan yang dialami oleh seseorang ketika berfikir ada 

sesuatu yang tidak menyenangkan akan terjadi, dan menganggap kecemasan sebagai 

ketakutan, kebingungan, hidup penuh tekanan dan sebagai ketidakpastian yang dialami 

oleh individu dari waktu kewaktu sebagai tanggapan terhadap situasi yang mengancam 

dan khayal. Kecemasan juga dikatakan suatu keadaan emosional yang mempunyai ciri 

keterangsangan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dan perasaan 

aprehensif bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kecemasan merupakan reaksi 

normal terhadap situasi yang sangat menekan kehidupan seseorang. Kecemasan hadir 

karena adanya suatu emosi yang berlebihan. Beberapa ciri-ciri kecemasan menurut 

Nevid antara lain sebagai berikut: 

1. Ciri-ciri fisik, terdiri dari : kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh 

yang gemetar, banyak berkeringat, jantung yang berdetak kencang, merasa 

sensitive atau mudah marah. 

2. Ciri-ciri behavioral, terdiri dari : perilaku menghindar, perilaku melekat dan 

dependen, serta perilaku terguncang. 

3. Ciri-ciri kognitif, terdiri dari : khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu 

akan ketakutan atau aprehensif terhadap sesuatu yang akan terjadi dimasa 

depan, keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi tanpa ada 

penjelasan yang jelas, berpikir bahwa semua tidak bisa dikendalikan, berpikir 

bahwa semuanya terasa sangat membingungkan tanpa bisa diatasi, khawatir 

terhadap hal-hal yang spele, sulit berkonsentrasi atau memfokuskan pikiran. 

Kecemasan menghadapi masa pensiun merupakan perasaan umum dari 

ketakutan atau kecemasan yang berhubungan dengan konsikuensi-konsikuensi 

pensiun dimasa depan yang tidak pasti, tidak terprediksi, dan berpotensi 

mengganggu. Bagi individu yang akan menghadapi masa pensiun, kecerdasan emosi 

memiliki peran penting dalam mengatasinya, yakni dengan menekankan pada 

kematangan jiwa yang dapat dibentuk dengan latihan untuk mendapatkan sikap-sikap 
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yang diinginkan, seperti kesadaran diri, pengaturan dan pengelolaan emosi, 

memotivasi diri untuk bangkit, dan membina hubungan social yang baik dalam 

mengatasi kecemasan yang dihadapinya. Dampak positif bagi individu tersebut, yakni 

kecemasan yang dialami individu akan terasa lebih ringan dan berkurang.  

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini, yang akan dicari adalah 

Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun 

pada Pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau dengan kerangka 

teoritis diatas penulis melanjutkan ke operasional variabel. 

2.  Operasional Variabel 

Operasional variabel merupakan penjelasan dari masing-masing variabel 

yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. 

Dalam operasinal variabel Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan Kecemasan 

Menghadapi Masa Pensiun pada Pegawai di Badan Penelitian dan Pengembangan 

Provinsi Riau, didapatkan indikator-indikator sebagai tolak ukur dalam penelitian 

lapangan: 

1.Kecerdasan Emosi 

Kecerdasan emosi adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam 

mengenali, mengelola, dan mengekspresikan dengan tepat emosi yang dimiliki, 

termasuk juga kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, serta membina hubungan 

dengan orang lain.  

Tabel II.4.1 Operasional Variabel Kecerdasan Emosi 

No Aspek Indikator 

1 Mengenali emosi diri - Kemampuan memantau perasaan 

  - Kemampuan mencermati perasaan 

2 Mengelola emosi - Menangani perasaan 

  - Kecakapan pada kesadaran diri 

3 Memotivasi diri sendiri - Menata emosi 

  - Mengendalikan dorongan hati 

4 Membina hubungan - Interaksi dengan orang lain 
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2. Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun 

Kecemasan menghadapi masa pensiun adalah perasaan yang muncul karena 

perasaan khawatir tentang masa depan yang belum terjadi, tidak pasti, tidak bisa 

diprediksi sebagai akibat karena akan memasuki masa pensiun. 

Tabel II.4.2 Operasional Variabel Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun 

No Aspek Indikator 

  - Kegelisahan 

  - Merasa sensitive atau mudah marah 

1 Fisik - Kegugupan 

  -  Jantung berdetak kencang  

  - Tangan atau anggota tubuh gemetar 

  - Banyak keringat 

  - Perilaku menghindar 

2 Behavioral - Perilaku melekat 

  - Perilaku terguncang 

  - Khawatir tentang sesuatu 

  - Ketakutan terhadap sesuatu yang terjadi dimasa depan 

  - Keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan 

terjadi 

3 Kognitif - Berpikir bahwa semua tidak lagi bisa dikendalikan 

  - Perasaan binggung tanpa bisa diatasi 

  - Khawatir tentang hal-hal sepele 

  - Sulit berkonsentrasi atau memfokuskan fikiran 

 

E. Hipotesis 

Hipotesis adalah dugaan sementara atau dugaan kata lain pendapat seorang 

peneliti yang sedang melakukan penelitian yang masih perlu diuji kebenarannya. 

Hipotesis dibagi menjadi dua yaitu hipotesis altervative dengan diberi symbol (Ha) 

dan hipotesis nihil (Ho). Adapun hipotesis alternative dan hipotesis nol ( nihil ) dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Ha (Hipotesis Altrnative): terdapat Hubungan antara Kecerdasan Emosi dengan 

Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun pada Pegawai di Badan Penelitian dan 

Pengembangan Provinsi Riau.  
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2. Ho (Hipotesis Nihil): tidak terdapat Hubungan antara Kecerdasan emosi dengan 

Kecemasan Menghadapi Masa Pensiun pada Pegawai di Badan Penelitian dan 

Pengembangan Provinsi Riau. 

 

 

 

 

 

 

 

 


