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HUBUNGAN ANTARA SELF EFFICACY DENGAN BURNOUT 

TERHADAP PERAWAT RUMAH SAKIT JIWA 

 

Abstrak 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara self efficacy dengan 

burnout terhadap perawat rumah sakit jiwa. Hipotesisnya: ada hubungan negatif 

antara self efficacy dengan burnout terhadap perawat rumah sakit jiwa. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik sampling yang 

digunakan adalah cluster random sampling. Populasi  yang digunakan adalah 

perawat rumah sakit jiwa yang berjumlah 221 orang. Subjek dalam penelitian ini 

adalah perawat rumah sakit jiwa berjumlah 100 orang. Alat ukur yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: skala self efficacy dan skala burnout. Analisis data 

digunakan dengan non parametrik Spearman Rho’s. Berdasarkan hasil analisis 

data, untuk hipotesis r = -0.544,sig. = 0.000 p <0,01, artinya ada hubungan negatif 

yang sangat signifikan antara self efficacy dengan burnout terhadap perawat 

rumah sakit jiwa. Sumbangan efektif self efficacy terhadap burnout 29,5 yang 

berarti 70,5 dipengaruhi oleh faktor lain.  

Kata kunci: self efficacy, burnout, perawat. 

 

Abstract 

The purpose of this study to determine the relationship between self efficacy with 

burnout of mental hospital nurses. Hypothesis: there is a negative relationship 

between self efficacy with burnout of mental hospital nurses. The method used in 

this study is quantitative. The sampling technique used is cluster random 

sampling. The population used was 221 mental hospital nurses. Subjects in this 

study were mental hospital nurses amounted to 100 people. The measuring 

instruments used in this study are: scale of self efficacy and burnout scale. Data 

analysis was used with non parametric Spearman. Based on result of data analysis 

for hypothesis r = -0.544, sig. = 0.000 p <0.01, meaning there is a very significant 

negative relationship between self efficacy with burnout of mental hospital nurses. 

Effective contribution of self efficacy to burnout of 29.5 which means 70,5 

influenced by other factors. 

Keyword: Self Efficacy, Burnout, Nurse 

 

1. PENDAHULUAN 

Pusat sarana kesehatan yang penting dalam menyelenggarakan usaha kesehatan 

adalah rumah sakit. Rumah sakit dituntut mempunyai personel terlatih dan 

terdidik dalam menangani masalah kesehatan yang berupa perawatan, pemulihan 

maupun pencegahan penyakit. Masyarakat menuntut pelayanan yang baik dan 

memuaskan dari rumah sakit karena berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat 

itu sendiri. Personel yang terlatih dan terdidik dalam menangani masalah 

kesehatan adalah perawat. Perawat merupakan komponen penting dalam melayani 
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pasien di rumah sakit karena menjadi tolok ukur yang menentukan kualitas 

pelayanan di rumah sakit. Kinerja perawat diharapkan secara profesional dapat 

memenuhi tuntutan dari masyarakat dalam menjalankan tugas-tugas sebagai 

perawat,  serta harus bertindak secara cermat, cekatan namun tetap hati-hati 

dalam menghadapi pasien. 

Namun, ada perbedaan  pada perawat rumah sakit umum dan rumah sakit 

jiwa, yaitu pelayanan keperawatan di rumah sakit jiwa dilakukan oleh perawat 

kesehatan jiwa. Perawat kesehatan jiwa adalah bagian dari perawat umum, tetapi 

khusus menangani pasien gangguan jiwa dan umumnya bekerja di rumah sakit 

jiwa. Perawat umum menitikberatkan pada kesehatan jasmani pasien namun juga 

tidak mengesampingkan kesehatan rohani, sedangkan perawat kesehatan jiwa 

sebaliknya yaitu lebih menitikberatkan kesehatan jiwa namun kesehatan 

rohaninya juga tidak dikesampingkan. (Labib, 2013) 

 Perawat Rumah Sakit Jiwa memiliki tantangan tersendiri dibandingkan 

dengan perawat rumah sakit umum, mereka harus dapat memahami perilaku yang 

sulit dari klien namun disisi lain perawat juga dituntut dapat memberikan rasa 

aman ketika memberikan perawatan dan pengobatan untuk kondisi kejiwaan 

klien. (Bowers, Nijman, Simpson, & Jones, 2011). Sehingga, bisa dikatakan 

bahwa perawat pada Rumah Sakit Jiwa rentan mengalami kelelahan emosi 

maupun fisik atau yang biasa disebut burnout.  

Masalah mengenai burnout sudah sering ditemui dalam suatu organisasi, salah 

satunya ditemui pada Rumah Sakit Jiwa. Kelelahan secara fisik, emosional yang 

disebabkan oleh stress dalam jangka waktu yang lama bisa juga disebut dengan 

Burnout (Mauffray, 2009). Sehingga ketika seseorang mengalami stress yang 

berkepanjangan karena kelelahan bekerja bisa juga disebut burnout.  

Menurut Kleiber & Ensman (Uus, 2010), bibliografi terbaru di Eropa yang 

memuat 2496 publikasi tentang burnout memaparkan bahwa 32% burnout dialami 

guru (pendidik), 43% dialami pekerja sosial dan kesehatan atau perawat, 9% 

dialami pekerja administrasi dan manajemen, 4% pekerja di bidang kepolisian 

serta hukum, dan 2% dialami oleh pekerja lainnya. Kesimpulan dari data tersebut 

yaitu bahwa perawat menjadi urutan pertama sebagai profesi yang paling tinggi 
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mengalami Burnout. Dapat juga dilihat dari sudut pandang lain, bahwa 

masyarakat masih memberi perhatian yang rendah terhadap kesejahteraan 

perawat. Penelitian kepada 15 orang perawat di Instalasi Rawat Inap (IRNA) 

Rumah Sakit Baptis Kediri pada bulan Oktober-November 2011 yang dipilih 

secara acak  menunjukkan bahwa 4 orang perawat (26,67%) memiliki kejenuhan 

kerja tinggi, 5 orang perawat (33.34 %) memiliki kejenuhan kerja sedang, 4 orang 

perawat (26,67 %) memiliki kejenuhan kerja ringan, dan 2 orang perawat (13,34 

%) memiliki respon normal atau tidak mengalami kejenuhan kerja (Maharani & 

Triyoga, 2012). Mutu pelayanan rumah sakit tergantung pada kualitas perawat di 

dalamnya sehingga perawat merupakan profesi yang banyak diusahakan dalam 

peningkatan kualitas perawat (Hanafi & Yuniasanti, 2012). 

Hal lain disampaikan oleh Perawat di RSUD Kota Bekasi (Maret 2011), 

yang mengatakan bahwa beban kerja yang tinggi sebagai perawat dikarenakan 

banyaknya jumlah pasien yang melebihi kuota daya tampung rumah sakit. Namun 

hal itu kontras dengan gaji yang diterima sehingga perawat harus mencari 

pekerjaan di luar RSUD Kota Bekasi.Beberapa perawat juga merangkap bekerja 

di klinik swasta untuk mencari tambahan penghasilan. Hal ini apabila berlangsung 

terus menerus maka akan menimbulkan kelelahan fisik dan emosional para 

perawat tersebut karena harus bekerja lebih keras demi menambah penghasilan 

(Maharani & Triyoga, 2012). Akan tetapi, disisi lain seorang perawat juga harus 

memiliki keahlian, pengetahuan, dan konsentrasi yang tinggi dalam menjalani 

fungsi dan tugasnya sehari-hari. Schaufeli dan Jauczur (dalam Hanafi & 

Yuniasanti, 2012).  

Individu yang mengalami Burnout menunjukkan berbagai gejala, seperti 

gangguan psikiatri, psikosomatik, somatik dan sosial. Individu yang melaporkan 

mengalami burnout merasakan dampak yaitu kelelahan kronis, konsentrasi dan 

gangguan memori yang terus-menerus, kurangnya ketepatan dan bahkan 

kurangnya dorongan, misalnya kurangnya minat dan agresivitas terhadap 

lingkungan sosial mereka. Gejala somatik meliputi sakit kepala, gangguan 

gastro-intestinal (perut yang mudah nyeri/sakit, diare), atau gangguan 

kardio-vaskular seperti takikardia, aritmia, dan hipertonia. Burnout dapat dilihat 
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sebagai sebuah proses, terkadang berlangsung bertahun-tahun, rentang gejala 

selalu bergantung pada durasi dan tingkat keparahan penyakitnya. Bahkan 

konsekuensi sosial yang negatif dapat dikaitkan dengan sindrom ini, seperti, dari 

sudut pandang individu, penarikan diri di tempat kerja (pengunduran diri) atau 

efek pada kehidupan pribadi (pasangan / masalah seksual, isolasi sosial). (Duncan, 

2017) 

Dibandingkan dengan psychologist, pediatric oncologist, medical doctors in 

general, medicine internal/resident dan child care worker perawat kesehatan jiwa 

dan occupational therapist menempati angka tertinggi yaitu 54% mengalami 

burnout. (Ludgate & Teater, 2014). Penelitian lain membandingkan tingkat 

burnout antara perawat rumah sakit jiwa dengan perawat yang bekerja di rumah 

sakit umum, hasilnya yaitu perawat di bangsal jiwa menunjukkan level burnout 

yang lebih tinggi dibandingkan bekerja di bangsal internal, bedah, dan luka bakar. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa perawat kesehatan jiwa merupakan profesi yang 

rentan mengalami burnout. (Fazelzadeh, Sahraian, Mehdizadeh, & Toobaee, 

2008) 

Dengan demikian, kelelahan di kalangan perawat telah dilaporkan lebih tinggi 

daripada bidang pekerjaan kesehatan lainnya karena sifat pekerjaan mereka. 

Keperawatan membutuhkan penyerahan perawatan dengan dasar kemanusiaan, 

empati, peka budaya, mahir dan bermoral, di lingkungan kerja dengan sumber 

daya terbatas dan tanggung jawab yang semakin meningkat. Ketidakseimbangan 

antara tuntutan penyediaan layanan yang berkualitas tinggi dengan tekanan dari 

lingkungan kerja dapat menyebabkan kelelahan. (Khamisa, Oldenburg, Peltzer, & 

Ilic, 2014).  

Penyedia layanan kesehatan memiliki resiko yang tergolong tinggi 

mengalami gejala burnout karena mereka bekerja secara intens dengan pasien 

(Aftab, Shah, & Mehmood, 2012). Kenyataannya tidak semua individu memiliki 

cara yang sama dalam menghadapi tekanan dalam situasi yang sulit. Terdapat 

individu yang mampu bertahan dan mengatasi kondisi yang sulit, namun ada pula 

individu yang tidak mampu bertahan dalam kondisi yang serupa, bahkan mereka 

justru menghindar utuk melaukan suatu tugas dalam kondisi tersbut. Baron dan 
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Greenberg (2001) menyatakan bahwa burnout adalah suatu sindrom kelelahan 

fisik, emosional dan mental yang didukung oleh rendahnya harga diri (self esteem) 

dan efikasi diri (self efficacy), yang disebabkan karena stress dalam jangka waktu 

lama dan intens. Hal ini menandakan bahwa fenomena burnout umumnya 

tergantung pada kemampuan individu dalam mengatasi situasi yang sulit, di mana 

kemampuan tersebut dapat mengurangi gejala burnout. Self efficacy merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi cara seseorang dalam  menghadapi 

tekanan. 

Bandura (Feist & Feist, 2010) menyatakan bahwa Self Efficacy atau 

Efikasi Diri adalah suatu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk 

melakukan suatu bentuk kontrol terhadap keberfungsian orang itu sendiri dan 

kejadian dalam lingkungan. Pendapat lain menyatakan bahwa Self efficacy disebut 

juga sebagai keyakinan individu tentang kemampuannya untuk 

mengorganisasikan dan melaksanakan perilaku apa saja yang dibutuhkan untuk 

mencapai kinerja yang diinginkan (Pajares&Urdan, 2006) 

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa perawat rentan mengalami burnout, dikarenakan tuntutan 

pekerjaan yang tinggi karena harus bertanggungjawab terhadap kesembuhan 

pasien. Akan tetapi, apabila individu memiliki self efficacy yang tinggi maka 

individu tersebut cenderung memiliki tingkat burnout yang rendah. Sebaliknya, 

apabila individu memiliki self efficacy yang rendah, maka semakin besar peluang 

seseorag mengalami burnout.  

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan negatif 

antara self efficacy dengan burnout. 
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2. METODE  

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang memiliki variabel tergantung 

Burnout, dan variabel bebas self efficacy Populasi penelitian ini adalah perawat 

rumah sakit jiwa yang berjumlah 221 orang. Sampel penelitian ini adalah perawat 

rumah sakit jiwa yang berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel adalah 

dengan cluster random sampling.  

Pengumpulan data menggunakan skala, yaitu skala Burnout yang 

dimodifikasi oleh peneliti dari penelitian Eka Yuni Aristiani (2015) Aspek aspek 

yang digunakan menggunakan teori Masclach dan Leiter (2001), yakni: aspek 

emotional exhaustion (kelelahan emosi), deperzonalization (depersonalisasi) dan 

reduce personal accomplishment (penurunan pencapaian diri). Skala self efficacy 

dimodifikasi dari penelitian Tyas Tuti Pangestu (2017)  yang disusun 

berdasarkan aspek magnitude (tingkat kesulitan tugas), generality (tingkat 

keluasan tugas) dan strenght (kekuatan). (Bandura 1997) Validitas dianalisis 

dengan menggunkan Microsoft Excel dengan formula Aiken’s V, yang apabila 

terdapat aitem yang memiliki validitas kurang dari 0,8 maka aitem tersebut 

dinyatakan gugur atau tidak valid. Reliabilitas skala dihitung dengan teknik Alpha 

Cronbach untuk mengetahui koefisien reliabilitas (α). Ketiga skala tergolong 

reliabel dengan nilai α Burnout = 0.858 (20 aitem) dan α self efficacy = 0.879 (31 

aitem) 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis data dengan teknik analisis nonparametric Spearman’s 

rho dan dihitung dengan bantuan program SPSS 15 for windows menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara self efficacy 

dengan burnout terhadap perawat rumah sakit jiwa. Hal ini dapat dilihat dari 

perolehan koefisien korelasi (rxy) sebesar -0,544 dan signifikansi sebesar 0,000 (p 

< 0,01). Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi self efficacy maka 

burnout yang dimiliki semakin rendah, begitu pula sebaliknya semakin rendah self 

efficacy maka burnout yang dimiliki semakin tinggi.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Alidosti dkk (2016) yang 

menjelaskan bahwa burnout dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk yang 
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berkaitan dengan faktor individu, interpersonal, dan karakteristik pekerjaan. Hal 

ini menandakan bahwa fenomena burnout umumnya tergantung pada kemampuan 

individu dalam mengatasi situasi yang sulit, di mana kemampuan itu dapat 

mengurangi fenomena tersebut. Self efficacy merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi cara seseorang dalam menghadapi tekanan. 

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa self efficacy memiliki hubungan 

negatif yang signifikan dengan burnout. Hal ini berarti self efficacy memilliki 

peran terhadap tinggi rendahnya burnout. Semakin tinggi self efficacy yang 

dimiliki seorang perawat, maka semakin rendah burnout yang dialaminya. 

Sebaliknya, semakin rendah sel efficacy yang dimiliki seorang perawat, maka 

semakin tinggi burnout yang dialami perawat tersebut. (Faresti Lailani 2011) 

Hasil penelitian lain juga menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif 

yang signifikan antara self efficacy dengan burnout pada perawat rumah sakit 

(Lailani, Rifayani, & Paramita, 2014). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh 

Aftab, Shah, & Mehmood (2012) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 

negatif yang signifikan antara self efficacy dengan burnout pada perawat, di mana 

efikasi diri yang tinggi menunjukkan tingkat burnout yang rendah. 

Tingkat self efficacy yang tergolong tinggi ditunjukkan dengan rerata 

empirik (RE) sebesar 92,77 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 77,5. Subjek yang 

berada dalam kategori sedang dengan rentang angka 68,2 ≤ X <86,8 dengan 

jumlah subjek 32 orang (32%), subjek yang berada dalam kategori tinggi dengan 

rentang angka 86,8 ≤ X <105,4 dengan jumlah subjek 59 orang (59%), dan subjek 

yang berada dalam kategori sangat tinggi dengan rentang angka 105,4≤ X < 124 

dengan jumlah subjek 9 orang (9%). 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat aspek-aspek self efficacy yang 

dikemukakan oleh Bandura (1997), yaitu aspek Tingkat (Level) menunjukkan 

keyakinan dalam menyelesaikan tugas, yakin dapat menyelesaikan pekerjaan yang 

sulit, mengetahui tingkat kemampuan yang dimiliki, kesesuaian kemampuan 

dengan tugas yang dimiliki, mengerjakan tugas yang rumit, dan semangat dalam 

mengerjakan tugas. Aspek generality (luas bidang tugas) menunjukkan 

mengerjakan banyak tugas, kesuksesan tugas yang berulang, penyelesaian tugas 
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sekaligus, menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak tertekan pada tugas yang 

dihadapi, dan yakin akan tugas yang dimiliki. Aspek strength (kekuatan) 

menunjukkan yakin atas hasil yang positif, terus belajar dari kesalahan, percaya 

diri, yakin dapat melewati rintangan dalam penugasan, dan serius dalam menekuni 

pekerjaan. 

Tingkat burnout yang tergolong rendah ditunjukkan dengan rerata empirik 

(RE) sebesar 35,12 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 50. Subjek yang berada 

dalam kategori sangat rendah dengan rentang angka  20 ≤ X < 32 dengan jumlah 

subjek 20 orang (20%), subjek yang berada dalam kategori rendah dengan rentang 

angka  32 ≤ X < 44 dengan jumlah subjek 74 orang (74%), dan subjek yang 

berada dalam kategori sedang dengan rentang angka  44 ≤ X < 56 dengan jumlah 

subjek 6 orang (6%). 

Berdasarkan hasil tersebut, dapat dilihat aspek-aspek burnout yang 

dikemukakan oleh Masclach (2001) yang meliputi Kelelahan Emosi (emotional 

exhauston) yang menunjukkan individu mudah marah, merasa tertekan dan tidak 

memiliki semangat. Depersonalisasi menunjukkan bahwa individu menjauh dari 

lingkungan sosial, suka meremehkan dan merasa tidak dihargai pekerjaannya. 

Penurunan pencapaian diri individu (Reduce Personal Accomplishment ) 

menunjukkan turunnya rasa percaya diri dan mudah berputus asa.  

Sumbangan efektif atau peranan self efficacy dengan burnout sebesar 29,5％

. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinan (r²) sebesar -0,544 yang artinya 

terdapat 70,5% dari variabel lain yang mempengaruhi burnout, di antaranya 

karakteristik pekerjaan, karakteristik organisasi, karakteristik kepribadian (seperti 

kepribadian idealis dan antusias, perfeksionis), karakteristik demografik (seperti 

jenis kelamin, usia, status perkawinan), dan perilaku kerja (seperti keterlibatan 

emosional dengan penerima layanan, harapan seseorang pada kerja yang 

berlebihan) (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001). 
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4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dari penelitian ini, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa: 

Ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara self efficacy dengan 

burnout, artinya semakin tinggi self efficacy maka semakin rendah burnout, dan 

sebaliknya semakin rendah self efficacy maka semakin tinggi burnout. Tingkat 

self efficacy pada perawat Rumah Sakit Jiwa tergolong tinggi. Tingkat burnout 

pada perawat perawat Rumah Sakit Jiwa tergolong rendah. Peranan self efficacy 

dengan burnout sebesar 29,5%. Hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 70,5% 

dipengaruhi oleh faktor lain. 
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