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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

       Kesimpulan dari hasil analisis dan interpretasi penelitian ini adalah 

terdapat hubungan yang positif antara variabel bebas dan veriabel 

tergantung. Kedua variabel bebas yaitu persepsi dukungan organisasi dan 

psychological capital secara bersama-sama memberikan kontribusi pada 

variabel tergantung yaitu kesejahteraan psikologis sebesar 50%. Hasil 

analisis juga mununjukkan bahwa persepsi dukungan organisasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis. Begitupun 

dengan psychological capital juga memiliki pengaruh yang signifikan 

dengan kesejahteraan psikologis. 

        Terdapat pula hubungan yang signifikan antara aspek persepsi 

dukungan organisasi dengan kesejahteraan psikologis yaitu aspek 

dukungan dari atasan serta aspek penghargaan organisasi dan kondisi 

pekerjaan. Namun, aspek keadilan prosedural menunjukkan hasil yang 

tidak signifikan sehingga dinyatakan tidak memiliki hubungan dengan 

kesejahteraan psikologis. Untuk dimensi psychological capital yaitu efikasi 

diri, optimisme, harapan dan resiliensi, keempatnya memiliki hubungan 

yang positif dan signifikan dengan kesejahteraan psikologis.  
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B. Saran 

1. Saran Teoritis 

a. Kontribusi yang diberikan kedua variabel bebas yaitu persepsi 

dukungan organisasi dan psychological capital terhadap kesejahteraan 

psikologis sebesar 50% sehingga kemungkinan terhadap variabel lain 

yang dapat memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan psikologis. 

Oleh sebab itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan 

penelitian yang menganalisa hubungan dan kontribusi variabel lain 

dengan kesejahteraan psikologis khususnya pada karyawan toko. 

b. Terdapat tiga alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala 

persepsi dukungan organisasi, psychological capital dan kesejahteraan 

psikologis. Skala persepsi dukungan organisasi disusun oleh peneliti 

yang disesuaikan dengan karakteristik subjek sedangkan skala 

psychological capital dan kesejahteraan psikologis dimodifikasi dari 

skala berbahasa asing sehingga kemungkinan terdapat item yang sulit 

dipahami subjek. Oleh sebab itu, saran untuk peneliti selanjutnya adalah 

lebih memahami karakteristik sampel sehingga dapat menyesuaikan 

item-item skala dengan subjek penelitian. 
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2. Saran Praktis 

a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dukungan organisasi dan 

psychological capital memiliki hubungan yang positif dengan 

kesejahteraan psikologis. Oleh sebab itu, disarankan kepada pihak 

perusahaan agar memastikan peraturan dan kebijakan yang berlaku 

diperusahaan diterima karyawan sehingga karyawan tidak merasa 

dirugikan. Perusahaan juga disarankan memberikan kegiatan atau 

program yang dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja 

karyawan serta memberikan penghargaan terhadap kinerja karyawan. 

Dengan begitu, karyawan dapat merasa mendapat dukungan dari 

organisasi sehingga kesejahteraan psikologis karyawan meningkat. Hal 

ini dapat membantu perusahaan untuk menyelesaikan masalah turnover 

yang tinggi dan kinerja karyawan yang rendah. 

b. Untuk karyawan-karyawan toko serta untuk semua karyawan perlu 

memahami bahwa memiliki psychological capital atau pandangan positif 

seperti memiliki efikasi diri, bersikap optimis, selalu memilki harapan dan 

pantang menyerah atau resiliensi dapat meningkatkan kesejahteraan 

psikologis. Dengan psychological capital karyawan lebih mampu 

menghadapi segala permasalahan atau hambatan dalam pekerjaan 

baik yang disebabkan pekerjaan itu sendiri maupun disebabkan diri 

sendiri. 


