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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada anggota Sat 

Reskrim Polrestabes Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa:  

1) Hipotesis pertama yang diajukan diterima, bahwa ada hubungan 

negatif antara problem focused coping dengan stres kerja pada 

anggota Reskrim Polrestabes Semarang. Semakin tinggi problem 

focused coping, maka semakin rendah stres kerja pada anggota 

Reskrim Polrestabes Semarang, begitu pula semakin rendah problem 

focused coping, maka semakin tinggi stres kerja pada anggota 

Reskrim Polrestabes Semarang. Sumbangan efektif variabel problem 

focused coping terhadap stres kerja pada anggota Reskrim Polrestabes 

Semarang sebesar 67,3%. 

2) Hipotesis kedua yang diajukan ditolak, bahwa hubungan antara 

emotional focused coping dengan stres kerja pada anggota Reskrim 

Polrestabes Semarang tidak signifikan. Sumbangan efektif variabel 

emotional focused coping terhadap stres kerja pada anggota Reskrim 

Polrestabes Semarang sebesar 7,1%. 
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B. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

memberikan beberapa saran yaitu :  

1. Bagi anggota Reskrim Polrestabes Semarang  

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa stres kerja 

tergolong pada kategori sangat rendah, problem focused coping 

tergolong pada kategori sangat tinggi, dan emotional focused coping 

tergolong pada kategori sedang. Berdasarkan hasil tersebut 

disarankan kepada anggota Reskrim Polrestabes Semarang agar dapat 

mempertahankan kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang 

muncul dalam pekerjaan, baik secara langsung misalkan ataupun 

kemampuan dalam mengendalikan perasaan tertekan dalam diri, 

sehingga dapat semakin terhindar dari stres kerja. 

  

2.  Bagi Instansi 

 Peneliti menyarankan agar kepolisian, khususnya Polrestabes 

Semarang dapat semakin meningkatkan kegiatan pendidikan kejuruan 

(dikjur) bagi anggota Reskrim agar anggota Reskrim semakin 

memiliki kecakapan dan keterampilan dalam menyelesaikan setiap 

pekerjaan, sehingga dapat semakin menghindarkan anggota Reskrim 

dari stres kerja. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang tertarik mengetahui lebih jauh mengenai 

stres kerja, agar mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat 

mempengaruhi timbulnya stres kerja, yaitu faktor eksternal meliputi 

dukungan sosial dari atasan, tuntutan pekerjaan, pekerjaan yang 

monoton, dan faktor internal meliputi usia, harga diri, dan 

karakteristik kepribadian. 

 

 




