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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarka maka dapat dapat  diambil 

kesimpulan  dengan tujuan penelitian yaitu adanya hubungan yang signifikan anatra 

subjective well being dan stress kerja perawat di ruang Rawat Inap di masa pandemi 

covid-19, peneliti akan memberikan kesimpulan:  

a. Gambaran karakteristik dari 60 responden sebagian besar perawat berusia 

≤35 tahun yaitu sebanyak 47 perawat (78,3%), sebagian perawat berjenis 

kelamin perempuan sebanyak  50 perawat (83,3%), sebagian perawat 

dengan masa kerja >5 tahun sebanyak 31 perawat (51,7%), sebagian 

perawat yang sudah menikah sebanyak 41 perawat (68,3%), sebagian 

perawat dengan jenjang Pendidikan D3 keperawatan sebanyak 33 perawat 

(55,0%).  

b. Gambaran stress kerja perawat menunjukan dari 60 responden sebagian 

besar mengalami stress kerja ringan sebanyak 32 perawat (53,4%).  

c. Gambaran stress kerja perawat menunjukan dari 60 responden sebagian 

besar mengalami subjective well being rendah sebanyak 36 perawat 

(60%).  

d. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara usia, jenis kelamin, masa 

kerja, status pernikahan, dan tingkat Pendidikan dengan stress kerja 

perawat di Ruang Rawat Inap RSUD Depok.  

e. Terdapat hubungan yang signifikan antara subjective well being dengan 

stress kerja pada perawat di Ruang Rawat Inap RSUD Depok dengan nilai 

p-value 0,002(>0,005) dan odds ratio (95% CI) sebesar 5,519 (1,782-

17,092) yang bearti perawat yang mengalami subjective well being 

berpeluang 5,519 kali lebih kecil mengalami stress kerja berat 

dibandingkan perawat yang mengalami subjective well being tinggi. 
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V.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah menunjukan diatas, terdapat beberapa 

saran yang dapat peneliti sampaikan kepada beberapa pihak tekait, diantaranya 

sebagai berikut : 

a. Bagi perawat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan pagi perawat 

untuk menangani stress kerja perawat dimasa pandemic covid-19, 

dikarenakan adanya tuntutan dan professional dalam bekerja dan tanggung 

jawabnya sebagai perawat dalam memberikan asuhan keperawatan yang 

optimal, sehingga mencegah perawat mengalami stress kerja. 

b. Bagi Rumah Sakit  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi serta 

masukan bagi rumah sakit terutama manajemen rumah sakit khusunya bagi 

perawat pelaksana di ruang rawat inap mengenai manajemen pengelolaan 

layanan rawat inap agara dilaksanakan lebih terorganisir, serta teknologi yang 

terbaru mengenai pelayanan Kesehatan di era globalisasi melalui seminar, 

Pendidikan serta pelatihan berupa workshop baik yang bersifat internal 

maupun eksternal secara berkala dan berkesinambungan.  

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil penelitian diharapakan dapat dijadikan data dasar atau referensi untuk 

penelitian selanjutnya tentang subjective well being dengan stress kerja 

perawat. Peneliti selajutnya, diharapkan dapat menganalisis lebih lanjut 

terkait subjective well being perawat dengan stress kerja perawat berdasarkan 

faktor budaya orang lain, sesuai derajat dan kedudukannya. Peneliti juga 

dapat menganalisa variabel lainnya yang berkaitan dengan stres kerja. 

Selain itu, disarankan agar peneliti menambah jumlah responden agar 

hasilnya lebih bervariasi. Peneliti juga dapat melakukan penelitian dengan 

variabel atau topik yang sama namun dengan metode dan desain penelitian 

yang berbeda. 
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