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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Di bawah ini akan menjelaskan tentang kesimpulan yang sudah dirangkum 

dari hasil dan pembahasan tadi agar pembaca lebih mengetahui apa kesimpulan dari 

penelitian ini. 

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil dan pembahasan di Bab IV tadi 

dapat diberi kesimpulan sebagai berikut : 

a. Kelelahan Fisik 

Dari hasil kelelahan fisik menunjukan pada hasil yang tinggi yaitu 3,675. 

Sebanyak 6 Responden mengalami kelelahan fisik yang amat sangat akibat 

beban pekerjaan yang banyak meliputi : membersihkan setiap kamar dan 

lobby, mengatur laundry tamu, mengawasi kendaaran tamu, membawakan 

barang bawaan tamu, mengambil breakfast (sarapan), mengganti selimut 

tamu yang telat checkout dll. Sedangkan 2 orang mengalami kelelahan fisik 

yang biasa saja. 

b. Depersonalisasi 

Dari hasil Depersonalisasi menunjukan pada hasil yang tinggi yaitu 3,125. 

Skor Depersonalisasi yang tinggi artinya karyawan memiliki masalah 

mengenai hubungan sosial ditempat kerja, sesama karyawan saling kurang 

peduli untuk bekerja tim agar pekerjaan dapat terselesaikan. 

c. Rendahnya penghargaan atas diri sendiri 

Dari hasil rendahnya penghargaan atas diri sendiri menunjukan pada hasil 

yang tinggi yaitu 3,975. Skor rendahnya penghargaan atas diri sendiri yang 

tinggi artinya karyawan merasa tidak bahagia ditempat kerja, karir mereka 

tidak akan berubah serta mereka merasa tidak berharga ditempat kerja. 
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2. upaya mengatasi burnout ditempat kerja Allegria sudah dilakukan oleh 

pimpinan maupun dari karyawan, dengan hal ini semoga untuk kedepannya 

tidak terjadi burnout yang tinggi untuk penginapan Allegria Pekalongan. 

 

5.2. Saran  

      Di bawah ini akan menjelaskan tentang saran yang diberikan untuk 

individu maupun instansi agar bisa berguna nantinya. 

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang sudah dijabarkan dalam Bab IV, 

maka saran yang bisa diberikan, yaitu : 

a. Bagi responden 

 Kelelahan fisik 

Responden tahu kapan harus menolak pekerjaan diluar jam 

bekerja, setelah bekerja selama 8 jam atau lebih, dikarenakan 

harus beristirahat. 

 Depersonalisasi 

Lebih saling bersosialisasi sesama karyawan agar didalam 

pekerjaan menjadi satu keluarga, menjaga tindakan dari rasa iri 

terhadap sesama karyawan. 

 Rendahnya penghargaan atas diri sendiri 

Sebaiknya karyawan lebih berpikir positif dan lebih mencintai 

pekerjaannya , dikarenakan karyawan seharusnya bersyukur 

sudah memiliki pekerjaan walaupun dengan gaji yang dibawah 

standar, karena diluar sana banyak orang yang menggangur dan 

butuh pekerjaan. 

 

 

 

 

b. Bagi instansi yang terkait 
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 Kelelahan fisik 

Sebaiknya pemimpin memberikan refresing kepada para 

karyawan untuk liburan, agar pikiran para karyawan lebih segar 

dan tidak bosan dengan rutinitas pekerjaan yang monoton setiap 

harinya. 

 Depersonalisasi 

Pimpinan harus melakukan tindakan secepat mungkin bila terjadi 

pertengkaran terhadap sesama karyawan, bila tidak cepat 

ditangani akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan maupun 

karyawan. 

 Rendahnya penghargaan atas diri sendiri 

Saran yang bisa diberikan dalam penelitian ini yaitu, pimpinan 

harusnya lebih menghargai para karyawannya, dikarenakan 

karyawan merasa tidak dihargai selama bekerja padahal karyawan 

telah bekerja sangat sungguh-sungguh, pimpinan harus lebih 

mendekatkan diri pada karyawan agar pimpinan mengerti apa 

yang sedang dirasakan oleh karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




