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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan penelitian, analisis data, dan pembahasan yang telah 

dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis mayor diterima yaitu 

terdapat hubungan antara flow dan authentic leadership dengan psychological 

well being. Sumbangan efektif yang diberikan oleh kedua faktor flow dan 

authentic leadership terhadap psychological well being adalah sebesar 37,8%. 

Hasil pengujian juga membuktikan bahwa hipotesis minor pertama dan 

hipotesis minor kedua diterima. Hipotesis minor pertama yaitu terdapat 

hubungan yang positif antara flow dengan psychological well being. Semakin 

tinggi kondisi flow yang dirasakan, maka semakin tinggi psychological well 

being yang dirasakan oleh seseorang. Hipotesis minor dua yaitu terdapat 

hubungan yang positif antara authentic leadership dengan psychological well 

being. Semakin tinggi karakteristik authentic leadership yang dirasakan anak 

buah terhadap atasannya maka semakin tinggi psychological well being 

seseorang.  
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B. Saran 

 1. Bagi Perusahaan 

   Berdasarkan hasil penelitian, maka beberapa hal yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan psychological well being di tempat kerja berdasarkan 

hasil penelitian ini adalah : 

  a. Mengadakan training untuk memberikan pemahaman dan cara 

meningkatkan psychological well being. 

  b. Otonomi merupakan aspek dengan nilai rata-rata terendah pada 

psychological well being, maka organisasi perlu meningkatkan 

otonomi para pegawai agar dapat meningkatkan psychological well 

being seseorang. Otonomi dapat tercapai melalui pemahaman lingkup 

kerja yang baik, percaya diri, dan keterampilan, oleh karena itu saran 

yang diberikan dapat melakukan coaching-counseling dan mentoring 

untuk meningkatkan percaya diri serta pemahaman terhadap lingkup 

kerja, dan training atau pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan untuk 

meningkatkan keterampilan. 

  b. Motivasi intrinsik sebagai aspek flow yang paling berhubungan dengan 

psychological well being, sehingga dengan organisasi meningkatkan 

motivasi intrinsik pada para pegawai maka psychological well being 

diharapkan dapat meningkat. Motivasi intrinsik dapat tercapai salah 

satunya adalah ketika seseorang mampu untuk menyelesaikan tugas 

yang menantang dengan baik. Organisasi dapat lebih 

mempertimbangkan mengenai potensi dan kompetensi para pegawai 
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dalam memberikan tugas atau posisi agar pegawai tidak merasa bahwa 

tugas atau posisi tersebut adalah sebuah beban, dengan 

mempertimbangkan kelebihan yang dimiliki oleh pegawai. Selain itu 

dapat melalui coaching atau morning briefing untuk meningkatkan 

rasa kebermaknaan seseorang dan training (hardskill atau softskill) 

untuk seseorang merasa mengamali perkembangan dalam hidupnya. 

  c. Aspek dari authentic leadership yang paling berhubungan dengan 

psychological well being adalah balanced processing, maka organisasi 

dapat meningkatkan balanced processing dari pemimpin agar 

psychological well being pegawai dapat dicapai salah satunya adalah 

pemimpin dapat senantiasa melibatkan pegawai untuk berdisukusi dan 

terbuka pada setiap masukan, baik pro maupun kontra, dalam proses 

pengambilan keputusan atau sebuah perencanaan. Perlu adanya forum 

pertemuan antara pemimpin dengan pegawai yang terjadi secara rutin 

sebagai media untuk berdiskusi. Dari pegawai dapat diarahkan untuk 

lebih terbuka dan berani memberikan gagasannya kepada pemimpin. 

  d. Faktor authentic leadership lebih memiliki pengaruh untuk pencapaian 

psychological well being pegawai, maka dapat dikembangkan 

karakteristik authentic leadership pada jajaran para pemimpin. 

Pengembangan authentic leadership dapat melalui potential review, 

penilaian 360
0
, training, coaching, self monitoring, dan sharing antar 

pemimpin. 
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 2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

  a. Pada penelitian kali ini terdapat hubungan diantara variabel bebas, 

sehingga peneliti selanjutnya dapat menggunakan faktor lain dari 

psychological well being agar kedua variabel bebas adalah variabel 

yang independent. 

  b.  Peneliti selanjunya dapat menyempurnakan skala yang ada dengan 

melakukan sesuai proses adaptasi alat ukur (back translation). 

  c. Peneliti selanjutnya dapat menggali lebih dalam untuk teori tentang 

aspek psychological well being agar memiliki teori pembanding. 


