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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan jumlah sampel 

sebanyak 255 orang, maka dapat disimpulkan bahwa: 

a. Responden yang melakukan aktivitas fisik tinggi sebanyak 8 orang, 

sedangkan yang melakukan aktivitasi fisik rendah sebanyak 219 orang.  

b. Dari jumlah total responden sebesar 255 orang, yang mengalami burnout 

berat pada saat bekerja sebanyak 114 orang, sedangkan yang mengalami 

burnout ringan sebanyak 63 orang. 

c. Hasil penelitian ini yaitu memiliki hubungan yang signifikan antara 

aktivitas fisik dengan burnout, dan  memiliki kekuatan korelasi yang 

lemah, serta nilai koefisien korelasi yang negatif, yang berarti semakin 

tinggi aktivitas fisik maka semakin rendah risiko terjadinya burnout. 

d. Responden pada penelitian berjumlah 255 ini didominasi oleh responden 

dengan jenis kelamin perempuan merupakan sampel terbanyak dengan 

persentase 60,8% dibandingkan dengan laki-laki dengan persentase 

39,2%. Berdasarkan usia terlihat usia 31 – 40 tahun dengan persentase 

terbanyak sebesar 51,8% dibandingkan dengan usia 21 - 30 dengan 

persentase 37,3%. Berdasarkan wilayah kerja, terbanyak yaitu wilayah 

Jakarta dengan persentase 42,7% kemudian posisi kedua yaitu Tangerang 

dengan persentase 16,5%. Berdasarkan pendidikan terakhir, persentase 

terbanyak yaitu dengan gelar S1 dengan persentase 35,7% kemudian posisi 

kedua yaitu dengan gelar S2 dengan persentase 20,8%. Berdasarkan Masa 

kerja, persentase terbanyak terdapat pada lama bekerja kurung waktu 5 – 

10 tahun tahun sebesar 40,8% kemudian di posisi kedua yaitu lama bekerja 

dalam kurung waktu 3 – 4 tahun sebesar 35,3% 
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V.2 Saran 

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya mengekspor karakteristik responden 

dan aktivitasnya lebih luas serta diharapkan menggunakan variabel lain yang 

mempengaruhi dependen dari aspek aktivitas fisik dan burnout sehingga akan 

menemukan faktor - faktor dan aspek yang beraneka ragam dari penelitian ini serta 

diusahakan menggunakan jurnal dan sumber terbaru untuk memperoleh penelitian 

yang semakin baik dari penelitian ini. 

 


