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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. ORIENTASI KANCAH PENELITIAN 

Salah satu tahap yang  harus dilalui sebelum penelitian 

dilaksanakan adalah perlunya memahami kancah atau tempat 

penelitian dan persiapan segala sesuatu yang berkenaan dengan 

jalannya penelitian. Tempat yang digunakan untuk penelitian ini adalah 

RSUD X  Kabupaten Pati. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) X Pati 

atau lebih akrab disebut “RS X Pati” merupakan satu dari sejumlah 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pati yang berada dalam 

naungan pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Bahkan di kota Pati, 

RSUD X Pati menjadi satu-satunya rumah sakit milik pemerintah atau 

non swasta di pusat Kota Pati. Rumah Sakit X ini berlokasi di jantung 

kota Pati tepatnya jalan Dr. Soesanto No. 114 Pati.  

Rumah sakit ini sering menjadi tempat utama rujukan di daerah 

pantura timur utamanya karena ditunjang fasilitas yang memadai. 

Adapun fasilitas yang dimiliki antara lain pelayanan medis, pelayanan 

penunjang, medical check up, dokter umum, dokter spesialis, dokter 

gigi, bedah, anak, penyakit dalam, kebidanan kandungan, THT, 

penyakit jiwa, syaraf, kulit-kelamin, kamar bedah, rawat jalan, rawat 

inap, UGD 24 Jam, ICU, farmasi, konsultasi gizi, USG, ECG, Sinar X, 

laboratorium patologi klinik, alat pacu jantung serta perawatan seperti 
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kosmetik dan sedot lemak. Selain fasilitas penunjang juga terdapat 

SDM yang berkompeten dan professional di bidangnya antara lain 450 

perawat, 100 Dokter yang terdiri dari dokter umum maupun dokter 

spesialis, dll. RSUD X melayani pasien rawat jalan yang dirujuk dari 

puskesmas dan pasien umum. RSUD X Pati saat ini memiliki dua puluh  

(20) ruang rawat inap untuk pasien yang diharuskan untuk rawat inap. 

Selain poli rawat jalan, rawat inap, dan Instalasi Bedah Sentral (IBS), 

RSUD X juga memiliki Instalasi Gawat Darurat untuk menangani pasien 

baru yang belum tertangani dan membutuhkan perawatan utama, ruang 

kemoterapi, dan pacu jantung. 

1. Visi , Misi, dan TujuanRSUD X Pati 

a) Visi : Menjadi Rumah Sakit rujukan utama dengan pelayanan 

paripurna yang menjadi kebanggaan masyarakat 

b) Misi : 

1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya Rumah 

Sakit 

2) Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman 

dilandasi moral dan etika profesi 

3) Mewujudkan pengelolaan Rumah Sakit dengan prinsip 

efektif dan efisien 

4) Meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja karyawan 
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c) Tujuan : 

1) Terwujudnya RSUD X Pati yang mempunyai fasilitas yang 

memadai serta memiliki sumber daya manusia yang 

professional 

2) Terwujudnya pelayanan kesehatan prima dengan biaya yang 

terjangkau oleh masyarakat serta memberikan kepuasan 

bagi pengguna jasa rumah sakit  

3) Terwujudnya RSUD RAA Soewondo Pati yang berperan aktif 

dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat 

4) Terciptanya iklim kondusif yang menunjang daya saing 

Rumah Sakit 

Secara prosedur kerja, karyawan memulai bekerja pukul 

07.00 pagi dan selesai pukul 15.00 sore hari dan beberapa bagian 

merupakan karyawan memiliki jam kerja shift. Bagian yang memiliki 

jam kerja shift adalah Perawat, Dokter, dan sekuriti. Alasan peneliti 

menggunakan RSUD X Pati sebagai subjek penelitian adalah: 

a. Instansi organisasi yang cukup besar dengan jumlah 

karyawan yang cukup banyak 

b. Peneliti mengenal dengan cukup baik lokasi penelitian 

sehingga memudahkan dalam mengadakan penelitian 

c. Pihak dari RSUD X Pati melalui Kepala Bidang Keperawatan 

dan Kepala Diklat RSUD X Pati mendukung pelaksanaan 

penelitian dengan memberikan ijin penelitian. 
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d. Belum pernah digunakan sebagai tempat penelitian 

sebelumnya dengan judul yang serupa 

 

2. Gambaran Umum Responden 

Subyek yang diteliti pada peneitian ini adalah perawat 

Rumah Sakit Umum Daerah Soewondo Pati berjumlah 100 

responden dengan karakteristik sebagai berikut: 

Tabel 4. Responden berdasarkan Pendidikan 
 

Pendidikan  Frekuensi Presentase 

D3 77 77 % 
S1 23 23 % 

Jumlah 100 100 % 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
 

Karakteristik responden juga dibagi menurut lama masa kerja, 

disajikan data sebagai berikut: 

Tabel 5. Responden berdasarkan Masa Kerja 
 

Masa kerja (Tahun) Frekuensi Presentase 

1-7 62 62 % 
 8-14 15 26 % 
15-21 
22-30 

18 
5 

12 % 
 5 %   

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Responden yang berprofesi sebagai perawat, paling banyak berjenis 

kelamin perempuan, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 6. Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase 

Laki-laki 24 24 % 
Perempuan 76 76 % 

Jumlah 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Karakteristik responden juga dibagi menurut unit kerja, disajikan data 

sebagai berikut : 

Tabel 7. Responden berdasarkan Unit Kerja 
 

Unit kerja(Ruang) Frekuensi Presentase 

 Anggrek 1 10 10 % 
 Flamboyan 10 10 % 
Catleya 1 
Anggrek 2 

10 
10 

10 % 
10%   

Edelwais 
Dahlia 
Wijaya Kusuma III 
Wijaya Kusuma IV 
IGD 
Melati 

10 
10 
10 
10 
10 
10 

10% 
10% 
10% 
10% 
10% 
10% 

Jumlah 100 100% 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 

Karakteristik responden juga dibagi menurut Status, disajikan data 

sebagai berikut: 

Tabel 8. Responden berdasarkan Status Menikah 
 

Status Frekuensi Presentase 

Menikah 73 73 % 
Belum Menikah 27 27 % 

Jumlah 100 100 

Sumber: Data primer yang diolah, 2017 
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B. Persiapan Pengumpulan data 

Sebelum melaksanakan pengumpulan data terlebih dahulu menyusun 

instrumen penelitian dan perijinan penelitian agar pelaksanaan penelitian 

dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. 

1. Penyusunan Alat Ukur  

Persiapan penelitian diawali dengan penyusunan skala 

burnout, skala Psychological well-being, dan skala Iklim organisasi. 

Pada skala burnout dipersiapkan 18 item pernyataan yang terdiri 

atas 9 item favorable dan 9 item unfavorable yang disusun 

berdasarkan dimensi milik Maslach (2001), skala  psychological 

well-being terdapat 24 item pernyataan yang terdiri atas 12 item 

favorable dan 12 item unfavorable yang disusun berdasarkan 

dimensi milik Ryff dan Friedman (2015), sedangkan untuk skala 

Iklim organisasi dipersiapkan 36 item pernyataan yang terdiri atas 

18 item favorable dan 18 item unfavorable berdasarkan dimensi 

milik Litwin dan Stringer (dalam Yoo, 2012) . Instrumen tersebut 

dikonsultasikan pada dosen pembimbing sebelum diuji cobakan. 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penyusunan instrumen 

dilakukan dalam beberapa tahap, baik dalam pembuatan atau uji 

cobanya, sebagai berikut.  

a) Menyusun kisi-kisi pengembangan instrumen penelitian, 

yaitu skala burnout, skala Psychological well-being, dan 

skala Iklim Organisasi  
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b) Menyusun instrumen penelitian berupa skala burnout, skala 

Psychological well-being, dan skala Iklim Organisasi 

c) Melaksanakan uji coba instrumen skala burnout, skala 

Psychological well-being, dan skala Iklim Organisasi 

d) Melakukan revisi apabila ada data yang tidak valid (gugur) 

e) Menyebar instrumen skala burnout, skala Psychological well-

being, dan skala Iklim Organisasi 

2. Perijinan pengumpulan data 

Sebelum melakukan penelitian di lapangan, peneliti 

melakukan studi pendahuluan. Hal ini penting untuk dilakukan 

guna mengetahui populasi dari penelitian ini.  Setelah diketahui 

selanjutnya peneliti mengajukan permohonan ijin penelitian. 

Berdasarkan surat ijin dari Dekan Fakultas  Psikologi UNIKA 

Soegijapranata Semarang No. 789/A.7. 04/MP/VIII/2017 tanggal  

23 Agustus 2017, kemudian penelitian menemui Kepala Bidang 

Keperawatan dan Kepala Diklat RSUD X Pati, untuk selanjutnya 

setelah mendapatkan ijin, kemudian peneliti berkonsultasi 

mengenai pelaksanaan penelitian dengan Kepala Bidang 

Keperawatan. 
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C. Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RSUD X Pati. Peneliti menggunakan teknik 

studi populasi pada penelitian ini. StudI Populasi  yaitu  mempelajari 

jumlah keseluruhan anggota yang diteliti (Azwar, 2012). Dalam proses 

pengambilan data terhadap subjek penelitian dilakukan melalui dua tahap 

yaitu melakukan uji coba (preliminary tryout) dan penelitian. Subjek 

penelitian  yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 perawat RSUD X 

Pati. Subjek yang dipakai adalah perawat instalasi rawat inap di RSUD X 

Kabupaten Pati yang memenuhi karakteristik. Penelitian di RSUD X 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Psychologycal well-being 

dan Iklim organisasi dengan Burnout pada perawat RSUD X Kabupaten 

Pati. 

1. Uji coba skala alat ukur 

Uji coba (try out) penelitian dilakukan pada ketiga skala , yaitu 

skala Burnout,  skala Psychologycal well-being, dan skala Iklim organisasi.  

Tujuan try out adalah untuk mengetahui item yang gugur dan valid yang 

akan dipakai dalam pelaksanaan penelitian pada ketiga skala tersebut. 

Try out ini dilakukan pada tanggal 1 dan 2 September 2017 dengan 

perawat RSUD X Pati yang berjumlah 30 perawat. Prosedur try out 

dimulai dari ijin kepada Kepala Bidang Keperawatan untuk dipilihkan 

ruang keperawatan VIP 1,2, dan ruang Wijaya kusuma 1 yang akan 

digunakan try out. Berdasarkan total 30 orang perawat setiap 1 ruangan 
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diberikan 10 skala untuk diisi perwakilan perawat setelah mendapat ijin 

Kepala Ruang Keperawatan. 

2. Proses pengambilan data penelitian  

Setelah dilakukan uji coba skala penelitian (try out), langkah 

selanjutnya adalah melaksanakan proses pengambilan data penelitian. 

Penelitian dilakukan pada tanggal 15 September 2017 dengan perawat 

RSUD X Pati yang berjumlah 100 perawat. Dalam penelitian ini peneliti 

dibantu 1 orang mahasiswa psikologi. Prosedurnya dimulai dari peneliti 

yang telah mendapat ijin dari Kepala Bidang Keperawatan dan Surat 

perijinan penelitian. Setelah itu datang ke masing-masing ruang dalam 

RSUD X. Setelah mendapat ijin dari kepala ruang, peneliti mencoba 

menjelaskan kepada perawat RSUD X yang pada waktu peneliti ke 

ruangannya sedang bertugas, tentang pengisian skala dan memberikan 

contoh cara pengerjaan skala. Skala penelitian ditinggal selama 3-4 hari 

untuk diisi oleh perawat di dalam ruangan yang belum pernah mengisi 

skala tryout sebelumnya. Perawat yang sudah tidak diperkenankan 

mengisi, sehingga ketika skala dibagikan ke setiap ruang, nama-nama 

yang tercantum diharapkan tidak mengisi kembali. Skala yang dibagikan, 

dititipkan kepada kepala ruang, sehingga kepala ruang yang akan 

menyampaikan pada perawat disetiap ruangannya. Kemudian setelah 4 

hari peneliti kembali datang ke kantor kepala ruang rawat inap untuk 

mengambil skala yang sudah diisi.  
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D. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas dan Realibilitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid 

atau sahih mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya instrument yang kurang 

valid berarti memiliki validitas rendah (Periantolo, 2015). Uji validitas 

dilakukan untuk menentukan apakah alat atau instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. 

Artinya adalah apakah alat yang digunakan dapat atau tepat untuk 

mengukur variabel penelitian. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan 

menggunakan teknik Alpha Cronbach dengan kriteria koefisien reliabilitas 

yang baik adalah >0,70. Guilford (dalam Azwar, 2012) menjelaskan suatu 

alat ukur dinyatakan reliable apabila koefisien reliabilitasnya berkisar 

antara 0,70-0,90, sedangkan > 0,90 dikatakan sangat reliabel Hasil uji 

validitas dan reliabilitas variabel berdasarkan data uji coba adalah: 

a. Variabel Burnout   

Hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan dan 

dianalisis dengan menggunakan SPSS 21, dengan  batas validitas 

item yaitu  rxy lebih dari 0,30. 18 item pernyataan diperoleh item valid 

sebanyak 13 item dengan koefisien validitas berkisar antara 0,410 

sampai 0,710 Adapun item yang gugur sebanyak 5 item dengan 

koefisien validitas berkisar antara -0,107 sampai 0,243 Sedangkan 

tingkat reliabilitas sebesar 0,887 
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Tabel 9.Sebaran Item Skala Burnout  Uji Coba yang Valid dan Gugur 

Dimensi  

Burnout 

Jumlah Pernyataan Jumlah 

Item valid Favourable Unfavourable 

Emotional Exhaustion 1,3,5 2,4,(6)* 5 

Deperzonalization (7)*,9,(11)* 8,10,12 4 

LowPersonal 

Achomplisment 

(13)*,15,17 14,16,(18)* 4 

Jumlah Item valid 6 7 13 

 

Keterangan : 

( )* : Item yang gugur  

Hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa skala item nomor 6, 7, 

11, 13 dan 18 tidak valid maka dinyatakan gugur, sehingga jumlah skala 

burnout tinggal 13 item. Setelah itu Skala burnout tersebut yang siap 

untuk penelitian menjadi seperti pada tabel 10. Sebagai berikut. 

 

Tabel 10.Sebaran Item Skala Burnout  Penelitian 

Dimensi  

Burnout 

Jumlah Pernyataan Jumlah 

Item valid Favourable Unfavourable 

Emotional Exhaustion 1,2,3 4,5 5 

Deperzonalization 6 7,8,9 4 

LowPersonal 

Achomplisment 

10,11, 12,13 4 

Jumlah Item valid 6 7 13 
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b. Variabel Psychologycal well-being 

Hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan dan 

dianalisis dengan menggunakan SPSS 21, dengan  batas validitas item 

yaitu  rxy lebih dari 0,30. Jumlah 24 item pernyataan diperoleh item valid 

sebanyak 18 item dengan koefisien validitas berkisar antara 0,328 sampai 

0,748. Adapun item yang gugur sebanyak 13 item dengan koefisien 

validitas berkisar antara -0,109 sampai 0,290. Sedangkan tingkat 

reliabilitas sebesar 0,887. 

Tabel 11. Sebaran Item Psychologycal well-being  Uji Coba yang 
Valid dan Gugur 

 

Dimensi  

PWB 

Jumlah Pernyataan Jumlah 

Item valid Favourable Unfavourable 

Penerimaan diri (1)*,3 2,4 3 

Hubungan positif  5,7 6,8 4 

Otonomi (9)*,(11)* 10,12 2 

Penguasaan lingkungan 

Pertumbuhan pribadi   

Tujuan hidup        

(13)*,(15)* 

17,19 

21,23 

14,16 

18,(20)* 

22,24 

2 

3 

4 

Jumlah Item valid 7 11 18 

 

Keterangan : 

(  )* : Item yang gugur   

Hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa skala nomor 1, 9, 11, 13, 15, 

dan 20 tidak valid maka dinyatakan gugur, sehingga jumlah skala 

Psychological well-being  tinggal 18 item. Setelah itu Skala Psychologycal 
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well-being tersebut yang siap untuk penelitian menjadi seperti pada tabel 

12. Sebagai berikut 

Tabel 12. Sebaran Item Psychologycal well-being  Penelitian 

Dimensi  

PWB 

Jumlah Pernyataan Jumlah 

Item valid Favourable Unfavourable 

Penerimaan diri 1 2,3 3 

Hubungan positif  4,5 6,7 4 

Otonomi - 8,9 2 

Penguasaan lingkungan 

Pertumbuhan pribadi   

Tujuan hidup        

- 

12,13 

15,16 

10,11 

14 

17,18 

2 

3 

4 

Jumlah Item valid 7 11 18 

 

c. Variabel Iklim Organisasi  

Hasil uji validitas dan reliabilitas yang telah dilakukan dan 

dianalisis dengan menggunakan SPSS 21, dengan  batas validitas item 

yaitu  rxy lebih dari 0,30. Jumlah 36  item pernyataan diperoleh item valid 

sebanyak 25 item dengan koefisien validitas berkisar antara 0,304 sampai 

0,774. Adapun item yang gugur sebanyak 11 item dengan koefisien 

validitas berkisar antara -0,214 sampai 0,290. Sedangkan tingkat 

reliabilitas sebesar 0,915. 
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Tabel 13. Sebaran Item Skala Iklim Organisasi  Uji Coba yang Valid 

dan Gugur 

 

Dimensi  

Iklim organisasi 

Jumlah Pernyataan Jumlah 

Item valid Favourable Unfavourable 

Tanggung jawab 1,3 (2)*,(4)* 2 

Identitas Organisasi 5,7 6,8 4 

Kehangatan 9,(11)* 10,(12)* 2 

Dukungan 13,15 14,16 4 

Konflik (17)*,19 (18)*,(20)* 1 

Penghargaan 

Struktur 

Standar kerja 

Pengambilan resiko 

21,(23)* 

25,27 

(29)*,31 

(33)*, 35 

22,24 

26,28 

(30)*,32 

34,36 

3 

4 

2 

3 

Jumlah Item valid 13 12 25 

 

Keterangan : 

(  )* : Item yang gugur  

Hasil dari uji validitas menunjukkan bahwa skala nomor 2, 4, 11, 12, 17, 

18, 20, 23, 29, 30, dan 33 tidak valid maka dinyatakan gugur, sehingga 

jumlah skala iklim organisasi  tinggal 25 item. Setelah itu Skala iklim 

organisasi tersebut yang siap untuk penelitian menjadi seperti pada tabel 

14. Sebagai berikut 
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Tabel 14. Sebaran Item Skala Iklim Organisasi  Penelitian 

 

Dimensi  

Iklim organisasi 

Jumlah Pernyataan Jumlah 

Item valid Favourable Unfavourable 

Tanggung jawab 1,2 - 2 

Identitas Organisasi 3,4 5,6 4 

Kehangatan 7 8 2 

Dukungan 9,10 11,12 4 

Konflik 13 - 1 

Penghargaan 

Struktur 

Standar kerja 

Pengambilan resiko 

14 

17,18 

21 

23 

15,16 

19,20 

22 

24,25 

3 

4 

2 

3 

Jumlah Item valid 13 12 25 

 

 

E. Hasil Analisis 

Analisis data yang dilakukan untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis 

yang telah diajukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

analisis regresi linier sederhana. Sebelum menguji kebenaran hipotesis, 

dilakukan uji asumsi yang berupa uji normalitas dan uji linearitas sebagai 

syarat pengunaan analisis regresi. 

1. Uji Asumsi 

Melalui data penelitian yang diperoleh, selanjutnya peneliti 

melakukan uji asumsi sebagai pengujian awal untuk mengetahui 

apakah data penelitian memenuhi syarat untuk melakukan analisis 

selanjutnya atau tidak. Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian 

ini meliputi uji normalitas, uji linearitas dan uji multikolinearitas. 
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a. Uji Normalitas 

     Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normal atau 

tidaknya distribusi data penelitian. Teknik analisis uji 

normalitas dilakukan dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test, dengan alat bantu program SPSS 

for window versi 21.0. Kaidah yang digunakan untuk 

mengetahui normal atau tidaknya adalah p > 0,05 maka 

sebaran dikatakan normal, dan jika p < 0,05 maka sebaran 

dikatakan tidak normal. Berdasarkan hasil uji normalitas pada 

ketiga variabel penelitian didapatkan hasil sebagai berikut: Uji 

normalitas data variabel Psychological well-being (X1) 

menunjukkan nilai K-S Z = 0,856 dengan signifikan sebesar 

0,456 (p>0,05). Uji normalitas data variabel Iklim Organisasi 

(X2) mendapatkan hasil nilai K-S Z = 1,275 dengan 

signifikansi 0,076 (p>0,05).  

      Selanjutnya, hasil uji normalitas pada variabel burnout (Y) 

menunjukkan K-S Z = 0, 570 dengan signifikansi sebesar 

0,385 (p>0,05). Karena nilai sifnifikansi ketiga data variabel> 

0,05 maka, dapat disimpulkan bahwa ketiga data yang diuji 

pada penelitian ini berdistribusi normal. Hasil pengujian 

normalitas data penelitian selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran normalitas. 
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b. Uji Linieritas 

       Uji linearitas merupakan salah satu prasyarat dalam 

analisis korelasi, atau regresi linear. Pengujian ini dilakukan 

untuk mengetahui apakah dua variabel yang sudah 

ditetapkan, dalam hal ini satu variabel independen, dan dua 

variabel dependen memiliki hubungan yang linear atau tidak 

secara signifikan. Data yang didapat baru dapat dikatakan 

linear apabila memiliki taraf signifikasi untuk linearitas lebih 

kecil dari 0,05 (p<0,05). Hasil uji linearitas antara variabel 

Psychological well-being (X1) dengan burnout menunjukkan 

nilai Flinear= 12,179 dengan signifikansi sebesar 0,001 

(p<0,05). Uji linieritas antara variabel Iklim Organisasi (X2) 

dengan burnout mendapatkan nilai Flinear= 24,159 dengan 

signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Hasil pengujian 

linearitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran uji 

linieritas. 

c. Uji Multikolinieritas 

  Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui ada 

atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik multikolinearitas, 

yaitu adanya hubungan linear antara variable independen 

dalam model regresi. Pengujian linearitas dapat dilakukan 

dengan menguji nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada 

model regresi. Apabila skor VIF < 5, maka dapat disimpulkan 
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bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Berdasarkan hasil 

pengujian multikolinieritas antara variabel psychologycal well-

being dan vaiabel Iklim Organisasi didapatkan hasil nilai VIF 

sebesar 1,143 atau < 5, sehingga dapat dikatakan antara 

kedua variable tersebut tidak terjadi multikolinearitas.Hasil 

multikolinieritas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 

multikolinieritas. 

2. Uji Hipotesis 

a. Hipotesis Mayor (H) 

    Hipotesis mayor yang akan diuji dalam penelitian ini adalah 

terdapat hubungan antara Psychologycal well-being (X1) dan 

Iklim organisasi(X2) dengan burnout (Y) pada Perawat RSUD X 

Pati. Pengujian terhadap hipotesis ini dilakukan menggunakan 

teknik Analisa Regresi Dua Prediktor dengan bantuan program 

Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for Windows 

versi 21.00. Berdasarkan hasil analisa data diperoleh nilai 

koefisien korelasi R= 0,472 dan nilai F  sebesar 13,912 dengan 

p < 0,01. Hasil perhitungan ini menunjukkan adanya hubungan 

yang sangat signifikan antara Psychological well-being dan 

Iklim Organisasi dengan Burnout pada Perawat RSUD X Pati.   

       Hasil lain yang diperoleh dari analisis data adalah nilai 

koefisien determinasi sebesar 0,223 atau 22,3%. Hal ini 

menandakan bahwa prosentase sumbangan efektif sebesar 
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22,3% dan sisanya 77,7% dipengaruhi oleh faktor lain. Jadi 

hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara 

Psychological well-being dan Iklim organisasi terhadap Burnout 

pada Perawat RSUD X  Pati diterima. 

b. Hipotesis Minor 

1. Hipotesis minor 1  (H1) 

       Hipotesis minor yang pertama dalam penelitian ini 

bahwa Psychologycal well-being memiliki hubungan  negatif 

dengan Burnout pada Perawat RSUD X Pati. Semakin tinggi 

Psyhchological well-being semakin rendah burnout, 

begitupun sebaliknya. Berdasarkan hasil analisis hubungan 

antara variabel Psychological well-being dengan variabel 

burnout menunjukkan koefisien korelasi   sebesar -0,338  

dengan tingkat signifikansi p = 0,000 (p < 0,01) berdasarkan 

hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Psychologycal well-

being terbukti memiliki hubungan negatif yang sangat 

signifikan dengan burnout.  

       Kesimpulan dari hasil hipotesis minor 1 tersebut adalah 

ada hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

psychological well-being dengan burnout pada perawat 

RSUD X Pati, sehingga hipotesis minor pertama yang 

diajukan dalam penelitian ini diterima. Hasil lain yang 

diperoleh dari analisis data adalah nilai r2 = 0,114 atau 
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11,4%. Hal ini menandakan bahwa prosentase sumbangan 

efektif sebesar 11,4% dan sisanya 88,6% dipengaruhi oleh 

faktor lain.  

2. Hipotesis minor 2 (H2) 

        Hipotesis minor kedua dalam penelitian ini 

memperlihatkan bahwa Iklim Organisasi memiliki hubungan 

negatif dengan burnout pada perawat RSUD X Pati. 

Semakin baik persepsi Iklim organisasi yang dimiliki oleh 

perawat maka akan semakin rendah pula burnout, begitupun 

sebaliknya. Hasil analisis menunjukkan koefisien korelasi 

sebesar -0,428, dengan p<0,01. Oleh Karena nilai 

signifikansi (0,000) < 0,05. Kesimpulan dari hasil hipotesis 

yang dapat ditarik adalah ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara Iklim organisasi dengan burnout pada 

perawat RSUD X. Jadi hipotesis minor kedua yang diajukan 

dalam penelitian ini diterima 

       Hasil lain yang diperoleh dari analisis data adalah nilai r2 

= 0,183 atau 18,3%. Hal ini menandakan bahwa presentase 

sumbangan efektif sebesar 18,3% dan sisanya 81,7% 

dipengaruhi oleh faktor lain. Berdasarkan hasil penelitian ini 

menunjukkan hipotesis yang diajukan diterima. 
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c. Uji Tambahan 

       Penelitian ini memberikan kajian lebih mendalam yang 

menganalisa hubungan antar dimensi variabel Psychologycal 

well-being dengan burnout, hubungan antar dimensi variabel 

Iklim organisasi dengan burnout, dan perbedaan variabel 

dependen yakni Burnout berdasarkan karakteristik demografis. 

Berikut ini uraian hasil analisis komparatif untuk masing-masing 

variabel penelitian pada berbagai karakteristik demografis : 

 

1. Hubungan antar Dimensi Variabel Psychological Well-being 

dengan Burnout 

         Variabel psychological well-being memiliki 6 (enam) dimensi, 

berdasarkan masing-masing dimensi psychological well-being 

dalam uji hubungan antar dimensi hanya ada 3 (tiga) dimensi yang 

memiliki pengaruh hubungan dengan variabel burnout sedangkan 3 

(tiga) dimensi sisanya tidak memiliki pengaruh hubungan dengan 

variabel burnout. Berikut tabel 12.Hubungan antar dimensi variabel 

psychologycal well-being dengan burnout .  
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Tabel 15. Hubungan Antar Dimensi Variabel Psychologycal 

Well-being dengan Burnout 

 

Dimensi  

Iklim organisasi 

 Jumlah  

(N) Correlation         Sig 

Penerimaan diri -0,403 (0,000)* 100 

HubunganPositif  -0,205 (0,002)* 100 

Otonomi -0,052 0,304 100 

Penguasaan 

lingkungan 

-0,114 0,129 100 

Pertumbuhan pribadi -0,161 0,055 100 

Tujuan hidup -0,305 

 

(0,001)* 

 

100 

 

 

  Keterangan : 

  (  )* :  Ada hubungan 

 

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan masing-masing 

dimensi variabel psychological well-being hanya 3 (tiga) dimensi 

yang memiliki pengaruh tehadap burnout yaitu dimensi penerimaan 

diri yang berhubungan dengan burnout (nilai rx1.1y = -0,403) dengan 

koofisien korelasi sebesar (0,000). Disusul dengan dimensi 

hubungan positif dengan orang lain dengan nilai rx1.2y = -0,205, 

engan koofisien korelasi sebesar (0,002) dan terakhir dimensi 

tujuan hidup rx1.6y = -0,305 dengan koofisien korelasi sebesar 

(0,001). Ketiga dimensi psychological well-being  masing-masing 

memiliki hubungan yang sangat signifikan. Dimensi hubungan 

positif dengan orang lain memiliki pengaruh hubungan yang paling 
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kuat atau tinggi, dan dimensi penerimaan diri memiliki pengaruh 

hubungan yang paling lemah atau rendah. 

2. Hubungan antar Dimensi Variabel Iklim Organisasi dengan 

Burnout 

           Variabel iklim organisasi memiliki 9 (sembilan) dimensi, 

berdasarkan dalam uji hubungan antar dimensi masing-masing 

dimensi Iklim organisasi hanya ada 7 (tujuh) dimensi yang memiliki 

pengaruh hubungan dengan variabel burnout.  sedangkan 2 (dua) 

dimensi sisanya tidak memiliki pengaruh hubungan dengan variabel 

burnout. Berikut tabel 13.Hubungan antar dimensi variabel iklim 

organisasi dengan burnout .  

Tabel 16. Hubungan antar Dimensi Variabel Iklim Organisasi 

dengan Burnout 

 

Dimensi  

Iklim organisasi 

 Jumlah  

(N) Correlation        Sig  

Tanggung jawab -0,218 (0,015)* 100 

Identitas Organisasi -0,416 (0,000)* 100 

Kehangatan -0,207 (0,019)* 100 

Dukungan -0,344 (0,000)* 100 

Konflik -0,130 0,098 100 

Penghargaan 

Struktur 

Standar kerja 

Pengambilan resiko 

-0,317 

-0,233 

-0,146 

-0,306 

(0,001)* 

(0,010)* 

0,073 

       (0,001)* 

100 

100 

100 

100 

  

Keterangan : 

 (  )* :  Ada hubungan 
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Masing-masing dimensi tersebut adalah dimensi tanggung 

jawab yang berhubungan dengan burnout (nilai rx2.1y = -0,218). 

Disusul dengan dimensi identitas organisasi  dengan nilai rx2.2y = -

0,416. Selanjutnya dimensi kehangatan memiliki nilairx2.3y=-0,207. 

Dimensi pengambilan resiko dengan nilai rx2.4y = -0,344 

berkorelasi dengan burnout. Selanjutnya dimensi penghargaan 

dengan nilai rx2.6y = -0,317, dimensi struktur dengan nilai rx2.7y = -

0,233, dan dimensi pengambilan resiko dengan nilai rx2.9y = -

0,306. Masing-masing dimensi iklim organisasi memiliki hubungan 

yang signifikan. Dimensi kehangatan memiliki pengaruh 

hubungan yang paling kuat atau tinggi, dan dimensi identitas 

organisasi memiliki pengaruh hubungan yang paling lemah atau 

rendah.  

3. Studi Deskriptif Variabel Burnout Ditinjau dari faktor 

Demografis 

Analisis komparatif dilakukan untuk mengetahui apakah 

terdapat perbedaan Burnout ditinjau dari faktor Demografis yang 

meliputi Gender (jenis kelamin), masa kerja, pendidikan terakhir, 

dan status. Berdasarkan analisis komparatif didapatkan hasil 

bahwa pada jenis kelamin  responden. Nilai signifikansi analisis 

burnout pada status jenis kelamin  menghasilkan nilai signifikansi 

sebesar 0,001<0,05, artinya ada perbedaan tingkat burnout pada 

jenis kelamin responden dimana tingkat burnout pada responden 
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perawat laki-laki lebih tinggi daripada tingkat Burnout pada 

responden perawat wanita sebagaimana terlihat penjelasan 

detailnya ada pada pembahasan  ada hasil detailnya pada lampira 

F. Pembahasan 

1. Hipotesis Mayor (H ) 

Berdasarkan dari hasil pengujian hipotesis mayor penelitian 

yang telah dilakukan dengan uji statistic multiple correlation 

menunjukkan bahwa hipotesis mayor yang diajukan dalam 

penelitian yaitu adahubungan antara psychological wellbeing dan 

iklim organisasi dengan Burnout pada perawat RSUD X Pati 

diterima. Hasil ini ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi Rx12y 

sebesar 0,472 dan nilai Fregresisebesar 13,912 dengan p sebesar 

0,000 (p<0,01). Persamaan dari garis regresi tersebut adalah 

sebesar, Y = 51,118 + -0,176 X1+-0,225 X2 . Artinya bahwa jika 

psychological well-being (X1) dan iklim organisasi (X2) tetap maka 

akan memiliki pengaruh terhadap peningkatan burnout (Y). 

Hal ini berarti variabel bebas dalam penelitian ini yakni 

psychological well-being dan Iklim organisasi adalah variabel-

variabel yang layak dan tepat untuk menjelaskan terjadinya variasi 

dalam variabel dependen Burnout. Berdasarkan hal tersebut maka 

(H) yakni hipotesis mayor penelitian ini menyatakan terdapat 

hubungan yang sangat signifikan antara Psychological well-being 

dan Iklim organisasi dengan Burnout. 
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Hasil penelitian yang telah dilakukan melalui pengujian ini 

searah dengan hasil penelitian Maria (2012) mengenai “Burnout 

among staff nurses” menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab 

burnout yang berlaku pada perawat meliputi faktor karakteristik 

pekerjaan, faktor organisasi, faktor psikografis, dan faktor sosial 

demografis. Berdasarkan hasil pengujian hubungan antara 

psychological well-being dan Iklim organisasi dengan burnout, 

dapat diketahui bahwa psychological well-being dan iklim 

organisasi memberikan sumbangan efektif yaitu sebesar 22,3%. 

Nilai sumbangan empirik ini menunjukan  kemampuan variabel 

bebas dalam penelitian ini adalah psychological well-being dan 

iklim organisasi diprediksi dengan munculnya burnout, dan sisanya 

77,7% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. 

Faktor-faktor tersebut misalnya karakteristik pekerjaan dan 

psikososial (Ruppel, 2017),faktor prediktor situasional (beban kerja, 

kontrol, penghargaan, jaringan sosial, job fairness, dan karakteristik 

nilai) dan faktor karakteristik individu (usia, jenis kelamin, status 

perkawinan, dan pengalaman) (Maslach dan Leiter, 2001),faktor 

stres, perkembangan karir yang terhambat, workoverload, dan 

persepsi ketidakberhasilan dalam organisasi (Rosyid, 1996), faktor 

eksternal (perubahan iklim organisasi dan tuntutan pekerjaan) dan 

faktor internal (atasan, manajemen, karakteristik pekerjaan, 

kebijakan) (Mutiasari, 2010). Selanjutnya, pada dua variabel 
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prediktor akan dibahas secara rinci karena memiliki pengaruh yang 

bervariasi dalam memprediksi  munculnya  burnout. 

Beberapa penelitian terkait topik yang diambil dalam 

penelitian ini, belum pernah ada sebelumnya, akan tetapi ada 

penelitian terpisah yang mengkaji variabel psychological well-being 

dengan burnout dan penelitian tentang Iklim organisasi dengan 

burnout. Penelitian yang berkaitan psychological well-being dengan 

burnout dilakukan oleh Shmatslab, dkk (2014) Divinakumar, dkk 

(2014), Burke, dkk (2010), dan Jones, dkk (2010) mengemukakan 

bahwa seseorang yang memiliki psychological well-being yang 

buruk akan mengarah terhadap munculnya burnout yang ditandai 

dengan rasa depresi, kegelisahan, ketidakberdayaan, dan cepat 

marah, namun sebaliknya individu yang memiliki psychological well-

being yang baik ditandai dengan individu yang merasa puas 

dengan hidupnya, memiliki kondisi emosional yang positif dengan 

orang lain. 

Penelitian lain pada variabel yang berhubungan dengan 

Iklim organisasi dengan Burnout, telah dilakukan oleh Karimi, dkk 

(2015), Salari, dkk., (2013), Bai (2014), Asi (2014), dan Chirila dan 

Constantin (2016) menyatakan bahwa efek iklim organisasi telah 

berkembang pesat dan berkontribusi terhadap munculnya burnout. 

Namun, penelitian yang dikaji pada variabel psychological well-

being dan iklim organisasi secara bersamaan dengan variabel 
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burnout belum pernah dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini 

dapat memberikan perspektif yang berbeda terhadap bukti yang 

empiris bahwa psychological well-being dan iklim organisasi secara 

bersamaan memiliki hubungan yang negatif dengan burnout.  

2. Hipotesis Minor 1 (H1) 

Hasil dari korelasi product moment pearson pada pengujian 

hipotesis minor 1 (H1) yaitu menunjukkan ada hubungan antara 

psychological well-being dengan burnout (rx1y= -0,338, p<0,01). Hal 

ini berarti, semakin tinggi Psyhchological well-being yang dirasakan 

perawat RSUD X Pati maka semakin rendah timbulnya burnout, 

begitupun sebaliknya.Terujinya hipotesis minor 1 pada penelitian ini 

disebabkan oleh psychological well-being yang memiliki peran 

penting dalam meminimalisir terjadinya burnout di Rumah Sakit.  

Hasil penelitian yang didapat mengungkapkan bahwa 

psychological well-being memengaruhi burnout pada Perawat 

RSUD X Pati. Perawat yang merasa bahagia dalam bekerja, 

adanya lingkungan yang positif, kepuasan kerja, pertumbuhan 

pribadi, dan penerimaan diri yang baik menjadikan kuatnya 

psychological well-being dan lemahnya munculnya burnout. 

Psychological well-being didefinisikan Ryff (2015) sebagai 

realisasi dan pencapaian penuh dari potensi individu dimana 

individu dapat menerima segala kekurangan  dan kelebihan dirinya, 

dan membuat hidup mereka lebih bermakna.Hasil penelitian 
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tersebut sesuai pendapat Shamstalab, Akbari, dan Mosavi (2014) 

mengungkapkan bahwa burnout terjadi oleh berbagai faktor 

diantaranya termasuk psychological well-being individu. 

Psychological well-being dapat memengaruhi burnout. Vazil, dkk 

(2011) menjelaskan dalam studinya adanya psychological well-

being yang positif seperti adanya perasaan positif, kebahagiaan, 

kepuasan hidup, harapan, dan optimis sebagai penangkal 

terjadinya burnout pada individu. Sebaliknya, adanya kemunduran 

psychological well-being akan mengarah pada munculnya burnout 

yang ditandai dengan rasa depresi, kegelisahan, ketidakberdayaan, 

dan cepat marah (Jones, dkk, 2010). 

Dengan demikian, berdasarkan uraian dari penjelasan 

beberapa tokoh di atas dan hasil dari penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, dapat mendukung dari hasil penelitian ini 

maka dapat disimpulkan bahwa psychological well-being yang baik 

oleh perawat dapat memengaruhi terjadinya burnout pada perawat. 

Hubungan yang dijelaskan adalah adanya hubungan negatif yang 

terjadi antara kedua variabel tersebut atau dengan kata lain, 

semakin tinggi psychological well-being maka semakin rendah pula 

burnout yang dialami perawat, demikian pula sebaliknya. 

Hasil pengujian secara parsial pada variabel psychological 

well-being memiliki 6 (enam) dimensi, berdasarkan masing-masing 

dimensi psychological well-being hanya ada 3 (tiga) dimensi yang 
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memiliki hubungan dengan variabel burnout.  Masing-masing 

dimensi tersebut adalah dimensi penerimaan diri yang 

berhubungan dengan burnout (nilai rx1.1y = -0,403). Disusul dengan 

dimensi hubungan positif dengan orang lain dengan nilai rx1.2y = -

0,205, dan terakhir dimensi tujuan hidup rx1.6y = -0,305. 

Berdasarkan ketiga dimensi psychological well-being yang 

berhubungan dengan variabel burnout, masing-masing dimensi 

psychological well-being memiliki hubungan yang signifikan. 

Dimensi hubungan positif dengan orang lain memiliki pengaruh 

hubungan yang paling kuat atau tinggi, dan dimensi penerimaan diri 

memiliki pengaruh hubungan yang paling lemah atau rendah.  

Selanjutnya, pada variabel psychological well-being yang 

memiliki 6 (enam) dimensi terdapat 3 (tiga) dimensi yang tidak 

memiliki pengaruh hubungan yang dominan dengan variabel 

burnout. Masing-masing dimensi tersebut adalah dimensi otonomi 

(nilai rx1.3y = -0,403), disusul dengan dimensi penguasaan 

lingkungan  dengan nilai rx1.4y = -0,205, dan terakhir dimensi 

pertumbuhan pribadi rx1.5y = -0,305. Berkaitan dengan dimensi 

otonomi.  

Ryff (2015) menggambarkan dimensi ini sebagai 

kemampuan individu untuk bebas namun tetap dapat mengatur 

tingkah-lakunya. Friedman  2012) juga menjelaskan individu yang 

memiliki otonomi yang rendah ditandai dengan kemungkinan 
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individu mudah terpengaruh oleh tekanan sosial, ketergantungan 

terhadap orang lain, dan selalu membutuhkan evaluasi dan 

pendapat orang lain. Sebaliknya, individu yang memiliki otonomi 

yang tinggi ditandai dengan individu yang bebas, mampu 

menentukkan nasib sendiri dan mengatur diri sendiri, mandiri, 

tahan terhadap tekanan sosial, dan mampu mengambil keputusan 

tanpa ada campur tangan orang lain. Kondisi dimensi otonomi yang 

baik inilah yang mungkin di alami perawat RSUD X Pati sehingga 

kemungkinan dimensi otonomi ini menjadi hal yang tidak begitu 

berpengaruh atau diabaikan terhadap perawat dalam kaitanya 

pemicu burnout. 

Dimensi penguasaan lingkungan juga menjadi dimensi yang 

tidak berpengaruh terhadap pemicu timbulnya burnout pada 

perawat RSUD X Pati. Ryff dan Singer (2006) menggambarkan 

penguasaan lingkungan yang baik ditandai dengan kemampuan 

individu untuk dapat mengatur lingkunganya, memanfaatkan 

kesempatan yang ada dilingkungan, serta mampu mengendalikan 

situasi kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, individu yang memiliki 

penguasaan lingkungan yang rendah akan mengalami kesulitan 

dalam mengatur sehari-hari, merasa tidak mampu mengubah atau 

meningkatkan kualitas lingkungan, akan mudah terpancing 

terhadap lingunganya. Hasil penelitian pada Perawat RSUD X Pati 

kemungkinan berada pada kondisi dimana aspek penguasaan 
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lingkunganya baik sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap 

munculnya burnout. 

Selanjutnya, dimensi pertumbuhan pribadi juga menjadi 

salah satu dimensi yang tidah berpengaruh dominan terhadap 

burnout. Dimensi ini menurut Springer dan hauser (2006) 

didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki 

seseorang, perkembangan diri, serta keterbukaan terhadap 

pengalaman-pengalaman baru. Individu yang dikatakan baik dalam 

dimensi ini memiliki perasaan untuk terus berkembang, melihat diri 

sendiri sebagai sesuatu yang tumbuh, menyadari potensi-potensi 

yang dimiliki dan mampu melihat peningkatan yang terjadi pada diri 

dan tingkah lakunya setiap waktu. Sebaliknya, seseorang yang 

kurang memiliki tujuan hidup akan kehilangan makna hidup, 

memiliki sedikit tujuan hidup, kehilangan rasa keterarahan dalam 

hidup, kehilangan keyakinan yang memberikan tujuan hidup, serta 

tidak melihat makna yang terkandung untuk hidupnya dari kejadian 

di masa lalu. 

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada Perawat 

RSUD X Pati kemungkinan berada pada kondisi dimana dimensi 

tujuan hidup berada pada level baik sehingga tidak terlalu 

berpengaruh terhadap munculnya burnout karena hal ini juga 

didukung hasil wawancara terhadap beberapa perawat yang 

mengungkapkan bahwa profesi perawat adalah panggilan hidupnya 
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dimana profesi ini adalah bagian ibadah dan tidak mengharapkan 

kekayaan pada profesi yang berkaitan dengan social service yang 

dijalaninya. 

3. Hipotesis Minor 2 (H2) 

Hasil dari korelasi product moment pearson pada pengujian 

hipotesis minor 2 (H3) yaitu menunjukkan ada hubungan antara 

Iklim organisasi dengan burnout (rx2y = -0,428, p<0,01). Hal ini 

berarti, semakin baik persepsi Iklim organisasi yang dirasakan 

perawat RSUD X Pati maka semakin rendah timbulnya burnout, 

begitupun sebaliknya. Terujinya hipotesis minor 2 pada penelitian 

ini disebabkan oleh Iklim organisasi yang memiliki peran penting 

dalam meminimalisir terjadinya burnout  pada perawat di Rumah 

Sakit.  

Hasil penelitian yang didapat mengungkapkan bahwa Iklim 

organisasi memengaruhi burnout pada Perawat RSUD X Pati. Iklim 

organisasi yang baik dapat menjadikan faktor penting dalam 

meningkatkan kualitas pekerjaan dan iklim organisasi yang buruk 

mengarah ke timbulnya burnout (Salari, dkk, 2013). Maslach (2001) 

juga mengungkapkan timbulnya burnout di tempat kerja ditandai 

dengan perasaan kelelahan, sinisme, berkurangnya prestasi pribadi 

sehingga menyebabkan karyawan mengalami penurunan komitmen 

organisasi dan produktivitas kerja yang rendah. 
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Tagiuri (dalam Wuryanindha, 2015) menjelaskan bahwa iklim 

organisasi adalah nilai-nilai atau seperangkat kualitas karakteristik 

yang relatif abadi dari keseluruhan lingkungan organisasi yang ada 

yang dialami oleh penghuni dalam organisasi yang mempengaruhi 

perilaku mereka. Hasil penelitian Rudyarwaty (2016) mengenai 

hubungan antara kecerdasan emosi dan Iklim organisasi dengan 

burnout pada pegawai kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama 

Sleman menghasilkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan 

antara Iklim Organisasi dengan Burnout pada Pegawai kantor KPP 

Pratama. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu ada hubungan negatif 

antara Iklim Organisasi dengan burnout pada Perawat. Kemudian 

hasilnya menyatakan bahwa ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara Iklim Organisasi dengan burnout pada Perawat. 

Berdasarkan uraian dari penjelasan beberapa tokoh di atas 

dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dapat 

mendukung dari hasil penelitian ini makadapat disimpulkan bahwa 

adanya persepsi iklim organisasi yang baik oleh perawat dapat 

memengaruhi terjadinya burnout pada perawat. Hubungan yang 

dijelaskan adalah adanya hubungan negatif yang terjadi antara 

kedua variabel tersebut atau dengan katalain, semakin baik 

persepsi Iklim organisasi maka semakin rendah pula burnout yang 

dialami perawat, demikian pula sebaliknya. 
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Pada variabel iklim organisasi memiliki 9 (sembilan) dimensi, 

berdasarkan masing-masing dimensi Iklim organisasi hanya ada 7 

(tujuh) dimensi yang memiliki hubungan dengan variabel burnout.  

Masing-masing dimensi tersebut adalah dimensi tanggung jawab 

yang berhubungan dengan burnout (nilai rx2.1y = -0,218). Disusul 

dengan dimensi identitas organisasi  dengan nilai rx2.2y = -0,416. 

Selanjutnya dimensi kehangatan memiliki nilairx2.3y=-0,207.Dimensi 

pengambilan resiko dengan nilai rx2.4y = -0,344 berkorelasi dengan 

burnout. Selanjutnya dimensi penghargaan dengan nilai rx2.6y = -

0,317, dimensi struktur dengan nilai rx2.7y = -0,233, dan dimensi 

pengambilan resiko dengan nilai rx2.9y = -0,306. 

Masing-masing dimensi iklim organisasi memiliki hubungan 

yang signifikan. Dimensi kehangatan memiliki pengaruh hubungan 

yang paling kuat atau tinggi, dan dimensi identitas organisasi 

memiliki pengaruh hubungan yang paling lemah atau rendah. 

Selanjutnya, pada variabel iklim organisasi yang memiliki 9 

(sembilan) dimensi terdapat dua (dua) dimensi yang tidak memiliki 

pengaruh hubungan yang dominan dengan variabel burnout. 

Masing-masing dimensi tersebut adalah dimensi konflik (nilai rx2.5y = 

-0,130), disusul dengan dimensi standar kerja dengan (nilai rx2.8y = -

0,146).  

Berkaitan dengan dimensi konflik. Munandar (2011) 

mengungkapkan bahwa konflik didefinisikan sebagai pertentangan 
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dalam hubungan manusia antara satu pihak dengan pihak lain 

dalam mencapai tujuan. Konflik dalam sebuah organisasi 

bersumber dari kenyataan bahwa anggota organisasi harus 

membagi berbagai sumber daya yang terbatas, selain itu karena 

kenyataan bahwa mereka mempunyai perbedaan status, tujuan, 

nilai, atau persepsi. Dimensi konflik ini merupakan persepsi 

anggota terhadap kompetensi, konflik-konflik dalam situasi kerja, 

dan kebijaksanaan organisasi dalam menyelesaikan konflik-konflik 

di dalamnya. 

Litwin dan Stringer (dalam Yoo, 2012) menjelaskan bahwa 

adanya konflik dalam organisasi dapat diredam dengan penekanan 

kedua belah pihak atasan dan bawahan bersedia menempatkan 

masalah secara terbuka dan mencari solusi daripada 

menghindarinya. Lebih ditekankan pada kondisi dimana manajer 

dan para pekerja mau mendengarkan pendapat yang berbeda. 

Berkaitan dengan hasil penelitian di lapangan kemungkinan yang 

terjadi perawat RSUD X Pati menganggap bahwa dimensi konflik 

menjadi hal yang tidak begitu berpengaruh atau diabaikan terhadap 

perawat dalam kaitanya pemicu burnout. Selain itu, dimensi standar 

penampilan kerja menjadi salah satu dimensi yang tidak begitu 

berpengaruh dominan terhadap burnout. 

Schular dan Jackson (2000) menjelaskan standar 

penampilan kerja adalah persyaratan tugas, fungsi, atau perilaku 
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yang ditetapkan oleh pemberi kerja sebagai sasaran yang harus 

dicapai seorang karyawan. Simamora (2007) menjelaskan 

karyawan yang merasakan pentingnya tujuan implisit dan eksplisit 

standar kerja yang jelas akan menekankan pada melakukan 

pekerjaan lebih baik, mencapai tantangan dalam tujuan pribadi dan 

kelompok, dan kejelasan harapan organisasi terhadap penampilan 

kerja anggotanya akan dapat meminimalisir gejala stress kerja 

yang berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan. Berkaitan 

dengan hal tersebut maka kemungkinan perawat-perawat RSUD X 

Pati telah memiliki standar kerja yang jelas dan terstruktur sehingga 

dimensi tersebut tidak berpengaruh terhadap timbulnya burnout. 

3. Analisis Tambahan 

Beberapa fakta menarik ditemukan dalam penelitian ini 

dibahas sebagai tambahan analisis yang akan memperkaya 

pengetahuan dan sumbangan penelitian. Penelitian ini memberikan 

kajian lebih mendalam yang menganalisa tentang dimensi apa saja 

yang memiliki nilai paling rendah sehingga dapat memberikan 

saran untuk meningkatkan dimensi terendah tersebut. Berikut hasil 

analisis untuk masing-masing dimensi dari variabel. 

a. Variabel Burnout 

        Berdasar hasil analisis deskriptif yang dilakukan Burnout 

memiliki nilai minimum 13 dan nilai maximum 52 dengan mean 

23,26. Selanjutnya, berdasarkan skor-skor tersebut peneliti 
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kemudian membuat kategorisasi didapatkan hasil sebagai 

berikut pada tabel 14. Skor kategorisasi variabel burnout.  

              Tabel 17. Skor kategorisasi responden terhadap variabel burnout 

Nilai Kategorisasi Jumlah 
Responden 

Prosentase 

13 – 20,8 Rendah Sekali 13 13% 

20,9- 28,7 Rendah 52 52% 

28,8 – 36,6 Sedang 33 33% 

36,7 – 44,5 Tinggi 0 0% 

44,6- 52 Tinggi Sekali 2 2% 

 

     Berdasarkan kategorisasi tabel 14 di atas mengindikasikan 

bahwa secara umum perawat RSUD X Pati memiliki tingkat 

burnout tergolong pada kategori rendah. Hal ini berarti bahwa 

rata-rata perawat dalam bertemu dan bekerja melayani 

banyaknya pasien dengan penyakit yang berbeda-beda dalam 

jangka waktu yang relatif lama mereka kurang merasakan 

adanya kelelahan dan kejenuhan dalam bekerja. Menurut 

wawancara peneliti dengan salah satu perawat bahwa ia kurang 

merasakan adanya burnout karena baginya menjalankan tugas 

sebagai perawat adalah pekerjaan sosial yang mulia dalam 

dunia maupun akhirat dan termasuk ibadah. Hal serupa juga 

dinyatakan beberapa responden perawat yang sudah berpuluh-

puluh tahun bekerja sebagai perawat di RSUD X Pati yang 

menyatakan bahwa mereka telah berkomitmen untuk menjadi 
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seorang perawat adalah suatu ibadah sehingga harus 

menjalankan dengan hati ikhlas dan totalitas.  

        Hasil pengujian berikutnya yaitu melihat dimensi mana saja 

yang paling rendah dari komponen burnout, berdasarkan 

analisis deskriptif dimana dimensi emotional exhaustion 

(kelelahan emosional) memiliki mean paling tinggi yaitu 10,28. 

Hal ini berarti bahwa perawat RSUD X Pati terindikasi 

mengalami gejala burnout dimana presentase terbesar 

mengarah pada ciri-ciri dari dimensi emotional exhaustion yang 

berpengaruh paling tinggi dalam pembentukkan burnout. Hasil 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran analisis tambahan. 

    Hasil ini sejalan dengan survei awal sebelumnya yang 

dilakukan peneliti bahwa  dari hasil wawancara 5 (lima) orang 

perawat, 4 (empat) orang diantaranya terindikasi mengalami 

gejala-gejala yang mengarah pada munculnya kelelahan 

emosional (emotional exhaustion). Presentase terbesar pada 

burnout yang dialami perawat adalah pada dimensi kelelahan 

emosional.Dimensi tersebut ditandai dengan adanya perasaan 

frustrasi, putus asa, sedih dan tidak berdaya, merasa 

terperangkap dalam pekerjaanya, mudah marah, dan cepat 

tersinggung. Maslach (2001) pada kondisi kelelahan emosional, 

rasa lelah muncul begitu saja tanpa sebelumnya didahului oleh 

pengeluaran energi yang berarti. Selain itu, rasa lelah ini tidak 
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dapat hilang, meskipun individu tersebut telah melakukan 

istirahat selama beberapa hari. Greenberg (2008) 

mengungkapkan kelelahan emosional ini adalah inti dari 

munculnya sindrom burnout. 

b. Variabel Psychological well-being 

     Hasil penelitian Psychological well-being memperoleh data 

skor tertinggi adalah 70 dan skor terendah 50 dengan mean 

59,41. Selanjutnya, berdasarkan skor-skor tersebut peneliti 

kemudian membuat kategorisasi didapatkan hasil hasil sebagai 

berikut pada tabel 15. Skor kategorisasi variabel psychological 

well-being. 

                Tabel 18. Skor kategorisasi variabel  psychological well-being 

Nilai Kategorisasi Jumlah 

Responden 

Prosentase 

50 – 54 Rendah Sekali 14 14% 

54,1- 58,1 Rendah 28 28% 

58,2 – 62,2 Cukup 32 32% 

62,3 – 66,3 Tinggi 21 21% 

67,4 - 70 Tinggi Sekali 5 5% 

 

       Berdasarkan kategorisasi tabel 15. tersebut di atas 

mengindikasikan bahwa secara umum perawat RSUD X Pati 

memiliki tingkat psychologycal well-being yang tergolong pada 

kategori cukup baik. Artinya para perawat ada pada keadaan 

psychological well-being yang cukup baik dan dimana individu 
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secara keseluruhan dapat menerima segala realisasi dan 

potensi diri. 

        Hasil pengujian berikutnya yaitu melihat dimensi mana 

saja yang paling rendah dari Psychologycal well-being. Dimensi 

autonomy (kemandirian) memiliki mean paling rendah yaitu 

5,41. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada lampiran analisis 

tambahan. Hal ini menandakkan bahwa individu yang rendah 

dalam dimensi autonomy ini akan sangat memperhatikan dan 

mempertimbangkan harapan dan evaluasi dari orang lain, 

ketergantungan, berpegangan pada penilaian orang lain untuk 

membuat keputusan penting, serta konformis atau mudah 

terpengaruh oleh tekanan sosial untuk berpikir dan bertingkah 

dengan cara-cara tertentu (Ryff, 2015). 

c. Variabel Iklim Organisasi 

     Hasil penelitian Iklim organisasi memperoleh data skor 

tertinggi adalah 95 dan skor terendah 64 dengan nilai mean 

sebesar 77,43. Selanjutnya, berdasarkan skor-skor tersebut 

peneliti kemudian membuat kategorisasi. Kategorisasi dibuat 

untuk menempatkan individu ke dalam kelompok-kelompok 

yang terpisah secara berjenjang menurut kontinum 

berdasarkan atribut yang diukur. Peneliti menetapkan lima 

kategorisasi yang diperoleh dengan rumus seperti tabel 16. 

Skor kategorisasi responden terhadap variabel Iklim organisasi. 
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                 Tabel 19. Skor kategorisasi variabel Iklim organisasi 

Nilai Kategorisasi Jumlah 
Responden 

Prosentase 

64 – 70,2 Rendah Sekali 8 14% 

70,3,- 76,5 Rendah 34 28% 

76,6 – 82,8 Cukup 40 32% 

82,9 – 89,1 Tinggi 14 21% 

89,2,4- 95 Tinggi Sekali 4 5% 

 

      Berdasarkan tabel 16. tersebut di atas  mengindikasikan 

bahwa secara umum perawat RSUD X Pati memiliki tingkat 

Iklim Organisasi yang dirasakan tergolong pada kategori cukup 

baik, artinya kemungkinan adanya iklim organisasi yang sudah 

baik dalam instansi Rumah Sakit tersebut menimbulkan 

persepsi yang baik tentang iklim organisasi yang ideal pada 

para perawat secara keseluruhan .  

        Hasil pengujian berikutnya yaitu melihat presentase 

dimensi mana saja yang paling rendah dari komponen Iklim 

Organisasi, dimana dimensi konflik memiliki mean paling 

rendah yaitu 2,81. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran analisis tambahan. Hal ini menandakan bahwa 

individu yang rendah dalam dimensi konflik terdapat 

pertentangan atau perbedaan pendapat antara bawahan dan 

pimpinan atau bawahan dengan bawahan (Stringer, 2012). 
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d. Studi Deskriptif Variabel Burnout Ditinjau dari Faktor Demografis 

       Studi dalam penelitian ini juga menarik perhatian peneliti 

untuk memperdalam kajian dengan melakukan uji tambahan 

kaitannya dengan analisa burnout dilihat dari sisi faktor 

demografis responden. Farber (dalam Sihotang, 2004) 

mengungkapkan faktor-faktor yang memengaruhi burnout 

selain faktor eksternal yang meliputi beban kerja, konflik peran, 

ambiguitas, serta dukungan juga terdapat faktor internal yang 

meliputi faktor kepribadian dan faktor demografis. sehingga 

penting melihat burnout dari sudut pandang demografis yang 

dimiliki perawat. 

    Hasil yang diperoleh pada uji tambahan yang 

menganalisa variabel  berdasarkan karakteristik demografis 

adalah bahwa terdapat perbedaan burnout berdasarkan 

karakteristik demografis perawat ditinjau dari sisi jenis kelamin 

atau gender. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 

tingkat burnout pada perawat laki-laki lebih tinggi daripada 

perawat wanita di RSUD X Pati. Hal ini menandakan bahwa 

faktor demografis yang dalam hal ini adalah faktor jenis kelamin 

memengaruhi burnout. 

    Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Hariyono (2012) 

yang mengungkapkan bahwa pada perawat laki-laki 

mempunyai kecenderungan tingkat burnout yang lebih besar 
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daripada perawat wanita dikarenakan dibandingkan dengan 

laki-laki, wanita lebih lentur dalam menyelesaikan 

permasalahan dan lebih mampu mengatasi tekanan besar 

dalam pekerjaan, sedangkan laki-laki lebih kaku dan serius 

dalam penyelesaian pekerjaan.  

    Ferber (dalam hariyadi, 2006) dalam penelitianya tentang 

kondisi stres dan burnout dikalangan perawat-perawat di 

Amerika menemukan bahwa laki-laki lebih rentan  terhadap 

stres dan burnout jika dibandingkan dengan wanita. Hal 

tersebut cukup beralasan karena laki-laki tumbuh dan 

dibesarkan dengan nilai kemandirian khas pria dan mereka 

dapat diharakan dapat bersikap tegas, lugas, tegar, tidak 

emosional, dan lebih maskulin. Sebaliknya, wanita mempunyai 

sifat membimbing, empati, kasih sayang, membantu, dan 

lembut hati, dan lebih feminin. Perbedaan cara dalam pola 

membesarkan pria dan wanita memberi dampak berbeda pula 

pada pria dan wanita dalam menghadapi dan mengatasi 

burnout. Pria yang lebih banyak terlibat secara emosional 

dengan orang lain lebih rentan terhadap kelelan emosional. 

   Ahola (2008) juga menjelaskan bahwa adanya perbedaan 

tuntutan dan beban kerja yang berlebihan juga memengaruhi 

tingkat burnout pada perawat laki-laki yang lebih tinggi 

daripada perawat perempuan. Tawale (2011) juga 
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menambahkan bahwa faktor peran gender juga memengaruhi 

perbedaan burnout yang dialami perawat laki-laki dan perawat 

perempuan karena secara umum laki-laki lebih mudah 

mengalami burnout daripada wanita, hal tersebut dikarenakan 

wanita tidak mengalami peningkatan tekanan seperti yang 

dihadapi oleh seorang laki-laki yang disebabkan karena 

perbedaan peran, misalnya dalam hal bekerja, bagi laki-laki 

bekerja adalah sesuatu hal yang mutlak untuk menghidupi 

keluarganya, namun berbeda dengan wanita yang tidak 

mewajibkan bekerja.  

   Hasil penelitian Djara (2014)  yang mengungkapkan faktor 

penyebab mengapa tingkat burnout pada perawat laki-laki lebih 

tinggi yaitu karena perawat yang bekerja pada situasi kondisi 

lingkungan iklim organisasi yang kaku dan kurang baik maka 

sangat rentan terhadap timbulnya burnout pada perawat laki-

laki. Burnout dapat terjadi apabila individu merasa tidak 

nyaman dengan lingkungan kerjanya dan merasa diperlakukan 

tidak adil (Hariyono, 2012). Perawat akan merasakan burnout 

karena kondisi lingkungan kerja dalam organisasi yang 

menandakan bahwa apa yang dilakukan adalah sia-sia, tidak 

berguna, dan tidak dihargai serta adanya prosedur atau aturan 

yang kaku, tidak fleksibel sehingga perawat terjebak dalam 

sistem yang tidak adil. 
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     Djara (2014) juga menjelaskan faktor tuntutan beban 

kerja yang berlebihan sebagai faktor pemicu perawat 

mengalami burnout. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut 

berdasaran hasil pengamatan (observasi) perawat di RSUD X 

di kota Pati ditemukan bahwa para perawat sering terlihat 

sangat sibuk dan padatnya aktivitas tuntutan kerja ketika 

lonjakan pasien meningkat dan jumlah penanganan meningkat. 

Hal tersebut menyebabkan waktu istirahat perawat menjadi 

berkurang. Sementara itu perbedaan burnout antara perawat 

laki-laki dan perawat perempuan Rumah Sakit Umum Daerah 

Soewondo Pati. Kemungkinan terjadi karena perbedaan 

tuntutan pekerjaan dan beban kerja. Beberapa macam 

pekerjaan yang memerlukan kekuatan fisik lebih, pada perawat 

laki-laki dituntut untuk lebih aktif dibanding dengan perawat 

wanita dan jam kerja yang selalu malam.    

    Beberapa contoh perbedaan beban kerja antara perawat 

laki-laki dan perawat perempuan RSUD X Pati seperti ketika 

memindahkan pasien, menyiapkan kabel selang oksigen, 

rujukan pasien ke rumah sakit lain, hingga seringnya shift 

malam dalam bekerja. Perawat laki-laki yang lebih aktif 

sedangkan perawat perempuan lebih ke arah pemeberian 

pelayanan perawatan dan jarang terlibat dalam pekerjaan yang 

membutuhkan kerja fisik berlebih. 



10 

1 
 

 

Berdasarkan penjelasan dari para tokoh di atas dan hasil penelitian 

sebelumnya menunjukan adanya hasil yang mendukung pada penelitian 

ini bahwa terdapat hubungan antara psychological well-being dengan 

burnout pada perawat. Hal ini berarti, semakin tinggi psychological well-

being yang dimiliki perawat maka semakin rendah burnout yang dimiliki 

perawat, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan uraian penjelasan para 

tokoh dan hasil penelitian sebelumnya yang mendukung hasil penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi yang dirasakan oleh perawat 

memengaruhi terjadinya burnout. Hubungan yang dapat dijelaskan adalah 

hubungan negatif antara kedua variabel tersebut atau dengan kata lain, 

semakin baik persepsi iklim organisasi yang dirasakan oleh perawat maka 

semakin rendah burnout pada perawat, demikian pula sebaliknya semakin 

buruk persepsi iklim organisasi maka semakin tinggi burnout pada 

perawat. 

Berdasarkan pembahasan hubungan antara ketiga variabel di atas 

maka, terlihat bahwa ada hubungan antara psychological well-being dan 

iklim organisasi dengan burnout  pada perawat RSUD X Pati. Lebih lanjut, 

dapat dijelaskan bahwa kondisi psychological well-being yang baik akan 

dapat meminimalisir terjadinya burnout pada perawat, begitu pula adanya 

pengelolaan iklim organisasi yang baik dari organisasi (manajerial Rumah 

Sakit) dapat menanamkan persepsi positif anggota organisasi dalam hal 

ini perawat. Kepercayaan perawat terhadap organisasi Rumah Sakit 
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secara langsung berdampak langsung pada kinerja produktif dan 

meminimalisir terjadinya burnout.  

Penelitian tentu memiliki keterbatasan dan kelemahan 

sebagaimana penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan yang 

dijelaskan sebagaimana berikut ini :  

1. Penelitian ini tidak menerapkan tahapan preliminary try out namun 

langsung pada tahapan tryout sehingga banyak item gugur yang 

seharusnya dapat dieliminir pada tahapan awal.  

2. Padatnya jadwal aktivitas perawat sehingga dalam proses 

pengambilan skala memakan waktu yang agak lama karena 

pengisian menunggu jadwal Shift jaga perawat 

3. Penelitian ini diambil melalui skala, peneliti tidak terlibat langsung 

dalam aktivitas keseharian perusahaan sehingga kesimpulan 

terbatas pada data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui 

penggunaan instrumen skala secara tertulis  

 

 

 

 

 

 

 

 


