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BAB V  

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan   

Berdasarkan penelitian dengan responden 120 orang perawat di DKI Jakarta 

dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dukungan sosial terhadap burnout pada 

perawat di DKI Jakarta. Dimensi dukungan sosial keluarga dan dukungan sosial 

significant other memiliki pengaruh terhadap burnout pada perawat di DKI Jakarta, 

sedangkan dukungan sosial teman tidak memiliki pengaruh terhadap burnout pada 

perawat di DKI Jakarta. Variabel dukungan sosial yang bersumber dari keluarga, 

teman dan significant other memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 20,3% 

terhadap variabel burnout, sementara 79,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain 

selain dukungan sosial seperti jenis kelamin, usia, tempat tinggal, total jam kerja, 

dan lama kerja.  

 

 

5.2. Implikasi  

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh dukungan 

sosial keluarga dan dukungan sosial significant other terhadap burnout pada 

perawat di DKI Jakarta, sedangkan dukungan sosial teman tidak memiliki pengaruh 

terhadap burnout pada perawat di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini dapat dijadikan 

referensi bagi penelitian selanjutya yang ingin meneliti mengenai pengaruh 

dukungan sosial berdasarkan sumber didapatkannya dukungan sosial terhadap 

burnout pada perawat di DKI Jakarta. Pada penelitian ini dimensi dukungan sosial 

keluarga dan dukungan sosial significant other memiliki pengaruh dalam 

mengurangi burnout pada perawat.  Hal ini terjadi karena adanya keterikatan yang 
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erat antara seorang individu dengan keluarga inti dan juga orang terdekat lainnya 

seperti paman, bibi, kekasih dan kerabat jauh lainnya dibandingkan dengan teman. 

Perlu adanya kesadaran untuk saling memahami, mengaharai satu sama lainnya 

diantara perawat sehingga dapat tercipta kepedulian dan dukungan sosial yang 

bersumber dari teman akan didapatkan oleh seseorang.  

 

 

5.3. Saran  

Berdasarkan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, terdapat 

beberapa saran yang ditujukkan kepada beberapa pihak sehingga diharapkan dapat 

memberikan manfaat di kemudian hari yaitu: 

1. Bagi Perawat 

Perawat diharapkan dapat lebih memiliki rasa untuk saling peduli, 

memahami dan, mengahargai satu sama lainnya di antara sesama perawat sehingga 

dapat tercipta kepedulian dan dukungan sosial yang bersumber dari teman mungkin 

akan didapatkan oleh perawat. Selain itu, perawat juga diharapkan untuk menjalin 

komunikasi dan hubungan baik kepada keluarga inti serta keluarga lainnya seperti 

paman, bibi, kerabat jauh sehingga dukungan sosial yang bersumber dari orang 

terdekat lainnya (significant other) dan keluarga dapat terpenuhi. Apabila dukungan 

sosial yang bersumber dari teman sejawat tidak didapatkan oleh perawat, maka 

dukungan sosial yang bersumber dari teman tetap bisa terpenuhi dengan 

mendapatkannya dari teman dekat perawat lainnya yang bukan berasal dari satu 

profesi yang sama. Dukungan sosial dapat tercipta karena adanya komunikasi yang 

terjadi antar individu terjadi secara terus-menerus. Oleh sebab itu, sebagai sesama 

makhluk sosial kita harus tetap menjaga silaturahmi dan juga komunikasi satu sama 

lain. Dengan adanya dukungan sosial yang tinggi, maka tingkat burnout yang 

terjadi pada perawat dapat berkurang.  

2. Bagi Masyarakat Umum 

Dihapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan 

mengenai pentingnya dukungan sosial untuk mengurangi potensi terjadinya 

burnout pada perawat. Dukungan sosial jika dilihat berdasarkan sumber 
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didapatkannya dukungan sosial terbagi menjadi dukungan sosial keluarga, 

dukungan sosial teman dan dukungan sosial significant other. Dengan adanya 

dukungan sosial yang tinggi, maka tingkat burnout pada seseorang akan berkurang.  

3. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya yang ingin meneliti variabel serta 

responden penelitian yang sama dengan penelitian ini diharapkan untuk dapat 

melakukan pengambilan data secara langsung agar jumlah responden penelitian 

yang didapatkan lebih banyak, sehingga hasil penelitian lebih dapat 

menggambarkan populasi yang ada. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi 

penelitian selanjutnya jika ingin menggunakan variabel dukungan sosial yang 

bersumber dari keluarga, teman dan orang terdekat lainnya (significant other) pada 

responden seorang perawat.  

 


