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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini berisi pemaparan simpulan dari hasil penelitian serta 

rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 

1. Sebagian besar perawat di RSUD Kota Bandung memiliki tingkat 

perceived social support yang tergolong rendah. Sebanyak 112 perawat 

atau 53% memiliki tingkat perceived social support yang rendah. 

2. Sebagian besar perawat di RSUD Kota Bandung memiliki tingkat 

emotional exhaustion yang tergolong tinggi. Sebanyak 125 perawat atau 

59% memiliki tingkat emotional exhaustion yang tinggi. 

3. Perawat yang bertugas di area penanganan Covid-19 memiliki tingkat 

emotional exhaustion yang tergolong paling tinggi dari area atau tempat 

bertugas lainnya. 

4. Terdapat pengaruh yang negatif dari perceived social support terhadap 

emotional exhaustion. Perceived social support memiliki kontribusi 

sebesar 41% terhadap emotional exhaustion. 

5. Terdapat pengaruh signifikan dari perceived social support terhadap 

emotional exhaustion. Tingkat Emotional exhaustion yang tinggi pada 

perawat di RSUD Kota Bandung dipengaruhi oleh tingkat perceived 

social support yang rendah. 

 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa perceived social support 

berpengaruh terhadap emotional exhaustion. Artinya semakin tinggi 

perceived social support dapat menurunkan tingkat emotional exhaustion. 

Oleh karena itu, untuk menurunkan emotional exhaustion diperlukan 

adanya perceived social support yang baik. 
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C. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian adapun rekomendasi untuk beberapa 

pihak yang terkait dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut: 

1. Rekomendasi bagi perawat, diharapkan perawat untuk terus 

berkomunikasi kepada keluarga dan teman. Menceritakan dan meminta 

bantuan kepada keluarga maupun teman ketika menghadapi situasi 

yang sulit. 

2. Bagi pihak rumah sakit, diharapkan untuk semakin memberikan 

dukungan yang positif kepada para perawat di masa pandemi ini untuk 

mencegah serta mengurangi tingkat emotional exhasution pada 

perawat.  

3. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat 

menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya mengembangkan 

penelitian ini dan meneliti faktor lain yang dapat memengaruhi 

emotional exhaustion dan perceived social support. 

 


