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BAB V 

KESIMPULAN  

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1) Konflik pekerjaan-keluarga berpengaruh terhadap 

kinerja. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat di 

lihat bahwa konflik pekerjaan-keluarga 

mempunyai pengaruh  signifikan terhadap 

kinerja, dimana konflik pekerjaan-keluarga yang 

dialami perawat wanita di RSUD Salatiga 

tergolong rendah dengan nilai rata-rata skor 

sebesar 1.90. Hal ini menunjukan bahwa 

kesibukan pekerjaan sebagai perawat tidak 

menjadikan para perawat wanita ini kehilangan 

waktu yang cukup untuk mengurusi 

keluarganya. 

2) Stres kerja berpangaruh terhadap kinerja. 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat di 

lihat bahwa stres kerja mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap kinerja, di mana stres kerja 

yang dialami perawat wanita di RSUD Salatiga 

tergolong rendah dengan nilai rata-rata skor 

sebesar 1.99. Hal ini menunjukan bahwa beban 
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dan tekanan pekerjaan sebagai seorang  perawat 

tidak membuat para perawat wanita ini 

mengalami stres dalam bekerja sehingga pada 

akhirnya akan meningkatkan kinerja mereka. 

3) Kinerja perawat wanita di RSUD Salatiga 

tergolong sangat tinggi, dimana di peroleh nilai 

rata-rata skor sebesar 3.63. Hal ini menunjukan 

bahwa perawat wanita RSUD Salatiga telah 

mengimplementasikan standar prakek 

keperawatan dengan baik guna mencapai mutu 

pelayanan yang prima kepada pasien. 

 

5.2  Saran 

Saran yang diberikan berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan serta kesimpulan di atas 

adalah sebagai berikut: 

1) Bagi pihak RSUD Salatiga: 

Perlu merencanakan dan mengadakan kegiatan 

gathering secara berkala sehingga selain untuk 

saling memperkenalkan keluarga dari para 

perawat, juga sebagai sarana untuk mendekatkan 

hubungan antara karyawan dengan keluarganya.  

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat 

mengurangi kejenuhan dalam pekerjaan yang 

dapat menimbulkan stres dan juga mengurangi 

adanya konflik pekerjaan-keluarga. 

2) Bagi perawat: 
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Sebagai seorang wanita yang ingin tetap 

menjalankan karirnya sebagai seorang perawat, 

maka sebaiknya tetap menjaga keseimbangan 

peran gandanya yaitu antara pekerjaan dan 

rumah tangga agar harapannya kedua peran 

tersebut dapat dijalankan dengan sama baiknya. 

Selain itu tetap dapat mengendalikan stres di 

tempat kerja sehingga bisa memberikan layanan 

keperawatan yang prima kepada pasien. 

3) Bagi suami: 

Memberi dukungan berupa dukungan moril dan 

emosional, serta siap membantu pekerjaan 

rumah tangga agar kedua peran yang dijalankan 

oleh perawat dapat dijalankan dengan sama 

baiknya. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian yang telah dilakukan ini masih 

memiliki beberapa kelemahan yang dikarenakan 

adanya beberapa keterbatasan dalam penelitian. 

Keterbatasan-keterbatasan tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1).  Kuesioner hanya dibagikan sekali dan tidak 

adanya mekanisme check dan re-check untuk 

melihat konsistensi jawaban dari pada responden 

2).  Tidak diketahui keseriusan responden dalam 

mengisi kuesioner. 
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Ada beberapa hal yang menjadi alasan peneliti yaitu 

: 

a) Peneliti melihat para responden dihadapi 

dengan tugas dan tanggung jawab sebagai 

perawat sehingga waktu untuk mengisi 

kuesioner terbatas. 

b) Keseriusan responden dalam mengisi 

kuesioner tidak diketahui secara pasti,ini 

dikarenakan peneliti tidak bisa mengawasi 

atau mengontrol  

c) Pengumpulan kuesioner terhambat 

dikarenakan pembagian jadwal kerja yakni 

shift pagi,siang dan malam. 

d) Para responden mungkin juga merasa bahwa 

penelitian ini tidak akan membawa manfaat 

apapun bagi mereka sehingga ada 

kemungkinan mereka tidak serius pada saat 

mengisi kuesioner. 

3). Berdasarkan kuesioner tentang kinerja perawat 

yang di nilai oleh perawat itu sendiri didasarkan 

dengan  teori menurut Flippo (1986)  tentang 

pengukuran kinerja yang  dilakukan melalui 

beberapa penilaian antara lain: 

1. Kualitas kerja, merupakan tingkat dimana 

hasil akhir yang dicapai mendekati sempurna 

dalam arti memenuhi tujuan yang diharapkan 

oleh perusahaan/organisasi. 
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2. Kuantitas kerja, merupakan jumlah yang 

dihasilkan yang dinyatakan dalam istilah 

sejumlah unit kerja ataupun merupakan 

jumlah siklus aktivitas yang dihasilkan 

3. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas 

di selesaikannya pekerjaan tersebut pada 

waktu awal yang di inginkan. 

4. Sikap, merupakan hal-hal yang berkaitan 

dengan sikap yang menunjukkan seberapa 

jauh tanggung jawab terhadap pelaksanaan 

pekerjaan, serta tingkat kemampuan 

seseorang untuk bekerja sama dengan orang 

lain dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. 

5. Efektifitas, tingkat pengetahuan sumber daya 

organisasi dimana dengan maksud menaikkan 

keuangan 

 

5.4. Penelitian Selanjutnya 

Ada beberapa pengembangan yang dapat 

dilakukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya. 

Peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya 

dapat : 

1). Menguji ulang penelitian ini dengan 

menambahkan variabel-variabel lain yang 

mempengaruhi kinerja perawat yang belum 

digunakan dalam penelitian ini. 
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2). Memberikan penjelasan yang lebih rinci 

terhadap para responden tentang tiap pernyataan 

yang tertera dalam kuesioner sehingga dapat 

mengurangi bias yang dapat terjadi karena 

perbedaan persepsi peneliti dan persepsi responden 

terhadap tiap pertanyaan yang ada dalam kuesioner. 

   

 


