
BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

7.1 Kesimpulan 

1. Dari 15 orang responden yang terlibat dalam penlitian ini, berdasarkan 

jenis kelaminnya sebagian besar responden berjenis kelamin 

perempuan (66,67%). Berdasarkan status perkawinannya, sebagian 

besar responden masih berstatus belum menikah (53,33%) dan 

berdasarkan tipe kepribadian, sebagian besar responden memiliki tipe 

kepribadian A (60%) 

2. Dari 15 orang responden yang terlibat dalam penelitian ini, 

berdasarkan beban kerja yang diukur melalui metode CVL sebagian 

besar memiliki beban kerja yang perlu perbaikan (53,33%). 

Berdasarkan beban kerja subyektif, sebagian besar responden 

memiliki beban kerja tinggi (60%). Berdasarkan lingkungan kerja, 

sebagian besar responden merasa bahwa lingkungan kerjanya nyaman 

(66,67%) 

3. Responden sebagian besar mengalami tingkat stres kerja sedang 

(60%) 

4. Berdasarkan nilai koefisien korelasi antara faktor individu dan stres 

kerja, dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin, tipe kepribadian, dan 

status pernikahan tidak menentukan tingkat stres kerja yang dialami 

oleh responden. 
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5. Berdasarkan nilai koefisien korelasi antara faktor pekerjaan dengan 

stres kerja, dapat disimpulkan bahwa tingkat stres kerja tidak 

ditentukan oleh kondisi lingkungan kerja, tetapi lebih ditentukan oleh 

beban kerja subyektif maupun obyektif. 

 

7.2 Saran 

1. Menambah jumlah perawat untuk poli, HCU, maupun UGD sehingga 

perawat bagian rawat inap tidak harus mengerjakan tugas ganda saat 

bertugas. Jika hal tersebut dirasa cukup berat, maka penambahan 

jumlah perawat dapat dilakukan secara bertahap. 

2. Memberlakukan sistem penilaian prestasi dan ganjaran yang efektif 

oleh manajer kepada karyawan mereka. Ketika ganjaran diberikan 

kepada karyawan, karyawan telah menyadari bahwa ganjaran tersebut 

berhubungan dengan prestasi kerjanya. Selain itu, dengan pemberian 

ganjaran yang sesuai akan membuat karyawan lebih bersemangat 

bekerja dan tidak terlalu merasa terbebani walaupun beban kerjanya 

cukup berat. 

3. Melakukan konseling atau psikoterapi kepada para perawat untuk 

menemukan masalah dan sumber ketegangan yang dapat 

menimbulkan stres kerja serta untuk mengetahui cara mengendalikan 

stres dengan menghilangkan persepsi beban kerja yang membebani. 

4. Meningkatkan komunikasi antara pihak manajemen rumah sakit 

dengan para perawat agar perawat bisa menyampaikan keinginan dan 
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hal yang membuatnya terbebani saat bekerja sehingga dapat 

ditemukan solusi untuk masalah yang ada. 
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