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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada 

hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Hipotesis satu 

dalam  penelitian yaitu ada hubungan antara leader member 

exchange (LMX) dengan flourishing dapat diterima karena  

ditemukan hasil yang sangat signifikan, dimana semakin tinggi 

leader member exchange maka semakin tinggi flourishing dan 

sebaliknya. 

 Hipotesis dua yaitu ada perbedaan flourishing ditinjau dari 

personal value dapat diterima karena ditemukan hasil yang 

signifikan, dimana seseorang yang memiliki personal value self 

enchancement memiliki flourishing yang lebih tinggi 

dibandingkan open to change, dibandingkan self transendence, 

dibandingkan conservation. 

Pada pengujian tambahan juga didapati bahwa terdapat 

perbedaan tingkat flourishing ditinjau dari jenis kelamin, suku 

dan agama, sedangkan untuk usia, status marital, pendidikan, 

dan departemen tidak ditemukan adanya perbedaan tingkat 

flourishing. Dimensi leader member exchange (LMX) yang 

memiliki pengaruh paling kuat terhadap flourishing adalah 



115 

 

 
 

contribution, sedangkan dimensi affect memiliki korelasi paling 

lemah dengan flourishing. Pada dimensi personal value 

ditemukan adanya perbedaan yang signifikan pada dimensi 

meaning di variabel flourishing, sedangkan dimensi LMX 

lainnya tidak ditemukan adanya perbedaan. 

 

B. Saran 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karyawan CV. 

Jati Kencana memiliki flourishing yang berbeda – beda 

sehingga perlu adanya pengembangan pada system 

manajemen, yaitu : 

a. Perusahaan perlu memetakan personal value karyawan 

dimana saat ini paling banyak terdapat karyawan 

dengan  personal value self – transcendence, 

sedangkan untuk meningkatkan flourishing dibutuhkan 

personal value self – enchancement sehingga perlu 

adanya pengembangan untuk menstimulus karyawan 

dalam mencapai flourishing, serta dapat menjadi 

pertimbangkan dalam menjalankan sistem rekrutmen 

dan seleksi dengan mencari karyawan baru yang 

memiliki personal value self enchancement.  
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b. Perusahaan perlu membuat program yang melibatkan 

relasi atasan dan bawahan, khususnya akan adanya 

keterlibatan langsung antara atasan yang memberikan 

kontribusi nyata kepada karyawan sehingga karyawan 

dapat merasakan bahwa atasannya peduli serta 

mampu menjadi teladan untuk mengembangkan diri 

hingga mencapai flourishing 

. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Penelitian ini terbatas pada satu perusahaan, oleh 

karena itu untuk mempertajam hasil penelitian perlu 

dilakukan perluasan lingkup penelitian yang berasal dari 

perusahaan lain sehingga mampu menarik kesimpulan 

secara general. 

b. Peneliti selanjutnya perlu memperdalam atau menggali 

lebih dalam faktor – faktor lain yang bisa mempengaruhi 

flourishing, misalnya dari segi budaya organisasi. 

c. Peneliti selanjutnya juga dapat mengembangkan 

penelitian mengenai flourishing ditinjau dari faktor 

demografi. 
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3. Bagi Partisipan Penelitian 

a. Para partisipan disarankan untuk meningkatkan 

kualitas relasi atasan dan bawahan melalui adanya 

timbal balik (affect) diantara keduanya dalam ranah 

formal sehingga dapat saling menguntungkan dan 

mendorong untuk mencapai flourishing. 

b. Para partisipan disarankan untuk  memiliki teman-

teman untuk bertukar pendapat, ide dan saran 

sehingga mampu menciptakan situasi yang nyaman 

untuk memaksimalkan virtue dan strength untuk 

mencapai flourishing di tempat kerja.  


