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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan 

pembahasan pada hasilpenelitian, disimpulkan bahwa: 

1. Hipotesis mayor dalam penelitian yaitu ada hubungan antara 

psychological well-being dan  Iklim organisasi dengan burnout 

pada perawat RSUD X Pati dapat diterima. Sumbangan efektif 

yang diberikan variabel psychological well-being dan iklim 

organisasi dengan burnout sebesar 22,3 %, yang berarti bahwa 

psychological well-being dan iklim organisasi berpengaruh 

terhadap burnout yang dilakukan perawat RSUD X Pati. 

2. Hipotesis minor yang pertama yaitu ada hubungan yang negatif 

antara psychological well-being dengan burnout dapat diterima. 

Hal ini berarti semakin tinggi psychological well-being maka 

semakin rendah burnout pada perawat RSUD X Pati, begitupun 

sebaliknya. Prosentase pengaruh sumbangan efektif yang 

diberikan variabel psychologycal well-being terhadap burnout 

sebesar 11,4 %. 

3. Hipotesis minor yang kedua yaitu ada hubungan negatif antara 

Iklim organisasi dengan burnout dapat diterima. Hal ini berarti 

bahwa semakin baik persepsi iklm organisasi yang dimiliki, 

maka semakin rendah burnout pada perawat RSUD X Pati, 
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begitupun sebaliknya. Prosentase pengaruh sumbagan efektif 

yang diberikan variabel iklim organisasi terhadap burnout 

sebesar 18,3% 

4. Penelitian yang dilakukan pada salah satu Rumah Sakit Umum 

Daerah di Kabupaten Pati memperoleh hasil temuan lain yakni: 

a. Dimensi Autonomy (kemandirian) menjadi dimensi yang 

dipersepsikan memiliki nilai yang paling rendah oleh perawat 

sehingga berdampak pada psychological well-being perawat. 

b. Dimensi konflik menjadi dimensi yang dipersepsikan paling 

rendah oleh perawat yang berdampak pada iklim organisasi 

yang dirasakan perawat 

c. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap 

variabel psychological well-being, iklim organisasi dan 

burnout diketahui bahwa iklim organisasi merupakan variabel 

yang memiliki hubungan paling besar terhadap burnout pada 

perawat. 

d. Berdasarkan analisa tambahan hasil penelitian tersebut 

menghasilkan temuan bahwa terdapat adanya perbedaan 

burnout ditinjau dari jenis kelamin dimana tingkat burnout 

pada perawat laki-laki yang lebih tinggi daripada tingkat 

burnout pada perawat perempuan.  
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B. SARAN 

Hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan di atas, 

menunjukan bahwa terdapat saran-saran bagi beberapa pihak 

sebagai berikut: 

1. Bagi Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah X Pati 

Berdasarkan hasil penelitian, hubungan antara psychological 

well-being dan iklim organisasi maka ada beberapa hal yang 

dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya burnout pada 

perawat yaitu perlu adanya kebijakan dan upaya dari pihak 

rumah sakit antara lain: 

a. Rumah sakit dapat meminimalisir tingkat burnout dengan 

cara: 

1) Program orientation development yang berkaitan 

dengan ketrampilan konseling karyawan kepada 

seluruh Kepala Ruang dan Kepala Regu jaga perawat 

RSUD X Pati  

b. Bagi Perawat dapat meminimalisir tingkat burnout utamanya 

tingkat emotional exhaustion dengan cara: 

1) Membuat komunitas olahraga bersama seperti 

senam, voli, aerobic, atau yoga, komunitas arisan, 

komunitas peribadatan yang bertujuan mengakrabkan 

hubungan antar perawat, hingga suasana kerja dapat 

terjaga dengan baik 
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2) Mengadakan kegiatan rutin sarasehan pertemuan 

dalam sesi FGD (Focus Groub Discussion) dengan 

agenda penyampaian pendapat, keluh kesah, dsb 

baik di tingkat organisasi maupun di tingkat unit kerja 

paling paling tidak 2 (dua) bulan sekali,  

 

c. Rumah sakit dapat meningkatkan psychological well-being 

dengan cara: 

1) Pembekalan Psikoedukasi yang di dalamnya memuat 

pengetahuan dan pelatihan tentang perlunya berpikir 

positif, mencintai pekerjaan, dan bagaimana melayani 

dengan sepenuh hati   

2) Pendampingan dan kegiatan terapi berbasis 

dukungan kelompok antar perawat yang bertujuan 

untuk meningkatkan pola dukungan sosial antar rekan 

kerja satu dengan yang lain 

d. Pada dimensi autonomy (kemandirian) maka perlu 

diterapkan: 

1. Aktivitas positif seperti kegiatan “Morning Greatful” 

yaitu adanya breafing pagi perilaku bersyukur 

setiap akan memulai pekerjaan, penanaman 

perilaku optimis dan penuh perhatian seperti 
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pemberian ucapan ulang tahun bersama , makan 

bersama, dsb. 

2. Belajar untuk lebih mengenal anggota kelompok 

satu dengan yang lain, dan pelatihan tentang team 

building dan komunikasi yang efektif 

 

e. Rumah sakit dapat meningkatkan Iklim organisasi dengan 

cara: 

1) Pada dimensi  konflik maka perlu diterapkan : 

a) Menyusun, merancang, dan melaksanakan 

pogram pelatihan terkait manajemen konflik 

utamanya untuk para perawat RSUD X  

b) Ciptakan dan sosialisasikan aturan yang jelas 

tentang kebijaksanaan organisasi terutama terkait 

dalam penyelesaian konflik dan hak-hak karyawan 

c) Peningkatan prosedur kerja yang baku dan 

mengutamakan pola komunikasi yang tidak kaku 

antar rekan kerja dan atasan-bawahan 

 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penelitian ini baru dilakukan pada satu rumah sakit. Dalam 

rangka untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih tajam 

perlu dilakukan perluasan ruang lingkup penelitian dengan 
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subjek yang berasal dari rumah sakit lain atau pada bidang 

kerja lain, dengan karakteristik subjek penelitian yang 

berbeda.  

b. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengkaji 

burnout dianjurkan untuk menggali faktor-faktor lain yang 

memberikan pengaruh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


