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BAB V 

PENUTUP 

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran berdasarkan hasil 

penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya. 

5.1.  KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Perilaku Sehat berpengaruh terhadap Subjective Well-Being dengan 

sumbangan efektif sebesar 40,44% pada karyawan purna tugas dan 

60,44% pada karyawan jelang purna tugas. 

5.2.  SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, maka dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut : 

5.2.1. Purna Tugas dan Jelang Purna  

a. Diharapkan menggunakan kesempatan dengan baik untuk 

terlihat dalam acara yang diadakan baik di lingkungan 

tempat tinggal maupun dengan lingkungan tempat kerja 

sebelumnya. 

b. Diharapkan agar mulai memahami dan menggunakan MPP 

sebagai salah satu tahapan persiapan bagi yang akan 

memasuki purna tugas. 

5.2.2. Bagi Pimpinan Lembaga 

a. Memberikan kesempatan pada karyawan purna tugas untuk 

tetap berkomunikasi dengan anggota purna lainnya melalui 



64 
 

pertemuan-pertemuan, atau perayaan hari raya, hal ini 

dapat mendukung afektif yang positif lebih tinggi. 

b. Memberikan perhatian kepada kualitas jam kerja agar tidak 

ada pekerjaan yang diselesaikan dengan waktu yang 

panjang atau proyek yang melebihi jam kerja atau SOP. 

c. Memberikan beberapa jadwal rutin terkait program 

kesehatan seperti senam pagi, jalan santai bersama, atau 

kegiatan yang berhubungan dengan olah jasmani. 

d. Memberikan rentang waktu yang tepat untuk kesempatan 

mempelajari MPP pada karyawan jelang purna tugas agar 

dapat mempersiapkan diri dengan baik. 

 

5.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam 

penelitian selanjutnya. Bagi penulis selanjutnya, 

diharapkan juga meneliti faktor Kepribadian, Spiritual, 

maupun Pendapatan yang mempengaruhi Subjective Well-

Being. 

b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penentuan 

kriteria berdasarkan, jabatan, latar belakang pendidikan, 

atau lamanya waktu karyawan yang sudah purna tugas  

maupun jelang purna tugas, agar hasilnya dapat menambah 

hasil penelitian. 

c. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan subjek 

penelitian yang lebih luas dari BUMN PT PLN, seperti 

Pertamina, OJK, ataupun karyawan BANK.  

 

 


