
BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan beberapa hal 

yaitu: 

1. Pendeta GPM, bekerja  di dalam turbulence lingkungan 

pelayanan yang kompleks dan unik.Konteks itu 

membutuhkan efikasi diri yang unik pula. Self efficacy 

adalah suplemen bagi pendeta untuk meningkatkan 

kinerja. Self efficacy terbangun oleh seperangkat 

pengetahuan dan pengalaman yang panjang yang telah 

dialami pendeta. Mekanisme kontrol internal didalam 

diri  pendeta itu menjadi buktibahwa melaluinya ia 

mampu menjalani tanggungjawab untuk menunaikan 

peran managerial dan pastoral  di tengah jemaat. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa Self efficacy dari 

seorang pendeta dapat mempengaruhi adanya burnout 

dan Self efficacy mempunyai pengaruh positif terhadap 

individual performance. 

2. Efikasi diri yang tumbuh dalam diri pendeta dapat 

terimplementasi melalui kinerja dipengaruhi juga oleh 

instrument social support.Tangungjawab pelayanan 

adalah tanggungjawab kolektif  kolegial. Kinerja pendeta 

ditengah jemaat sangat ditentukan dari kemampuannya 

untuk mensinergikan seluruh potensi di dalam Majelis 

Jemaat. Dinamika lingkungan berjemaat turut 



menyumbang adanya burnout pada pendeta GPM. Salah 

satu suplemen untuk mengatasinya yaitu melalui Social 

support. Hasil penelitian membuktikan bahwa semakin 

meningkat dukungan sosial yang diberikan terhadap 

pendeta semakin tinggi pula individual performance 

dalam pelayanannya. 

3. Hasil penelitian menunjukkan nilai yang menarik bahwa 

tantangan didalam tugas telah dipahami oleh pendeta 

bahwa dinamika berjemaat  adalah bagian yang tidak 

dapat dipisahkan dari tugasnya. Pemahaman itu 

membuatnya berkeyakinan bahwa bekerja dengan 

dedikasi dan loyalitas harus menjadi gaya hidup yang 

terus dijaga walaupun surut dukungan terhadap kinerja 

yang ia lakukan dijemaat. Hasil uji parsial 

membuktikan bahwa social support dan self efficacy 

berpengaruh secara tidak langsung dan signifikan 

terhadap individual performance melalui burnout. 

Dengan demikian, disimpulkan burnout memperkuat 

hubungan pengaruh yang terjadi antara social support 

secara tidak langsung dengan individual performance. 

 

5.2 Saran 

1. Gereja Protestan Maluku (GPM) sebagai lembaga 

seyogianya memberi perhatian khusus pada aspek 

peningkatan kualitas para pendeta. Concern gereja 

diperlukan karena pendeta berada di front linedalam 

tanggungjawab memimpin, mengarahkan pelayanan 



gereja, memperlengkapi warga jemaat, dan yang 

mewakili Jemaat berdasarkan Tata Gereja, Peraturan-

peraturan dan Keputusan-keputusan Gereja Protestan 

Maluku. 

2. Lingkungan tempat gereja bermisi dan berkarya 

bergerak cepat dalam perubahan mengharuskan para 

pendeta untuk mengupgrade kualitas dan kapasitas 

individualnya agar mampu beradaptasi dengan 

lingkungannya.  

3. Pendeta juga memiliki sisi-sisi kemanusian yang 

membutuhkan dukungan. Sinode GPM sudah 

seharusnya memberi perhatian khusus terhadap aspek 

ini karena perhatian itu menjadi daya dukung bagi 

pegawai organiknya untuk tidak menjadi lemah 

terhadap tantangan pelayanan. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Responden dalam penelitian ini seluruhnya adalah para 

pendeta yang bila ditinjau dari sisi etika pelayanan, 

kemungkinan para pendeta tidak leluasa 

menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pertanyaan 

dalam kuesioner. Akibatnya antara situasi empirik dan 

hasil penelitian kurang menunjukkan korelasi. 

2. Penilaian terhadap kinerja pendeta dalam jemaat tidak 

diukur secara spesifik melalui indicator penilaian 

kinerja dalam penelitian ini, akibatnya terjadi 

subyektifitas di dalam menilai kinerja pendeta.  



5.4 Penelitian Selanjutnya 

1. Menguji dampak-dampak lain akibat burnout dikalangan 

pendeta tidak ditelusuri lebih mendalam dalam 

penelitian ini. Perlu penelitian yang lebih khusus 

dengan menggunakan instrumenpengukuran kondisi  

burnout yang menggunakan  instrumen ukur Maslach 

Burnout Inventory  pada para pendeta. 

2. Perlu ditindaklanjuti dengan penggunaan instrumen 

ukur  Proactive Coping Inventory (PCI) . Dengan  

instrumen ukur PCI, diharapkan kondisi burnout yang 

terdeteksi  dapat dikurangi. 

3. Perlu penelitian yang diperluas dengan responden 

Penatua dan diaken. Presbiter juga merupakan aparatur 

penyelenggaraan pelayanan di tingkat sinode sampai 

jemaat. Para presbiter tidak dilengkapi dengan 

pendidikan khusus seperti pendeta. Tugas mereka juga 

sama dengan tugas pendeta. Penulis menduga bahwa 

burnout dikalangan presbiter jauh lebih tinggi.  

 

 


