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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang Masalah  

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari kegiatan berbahasa. 

Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi antar manusia. 

Bahasa sebagai alat komunikasi ini, dalam rangka memenuhi sifat 

manusia sebagai mahluk sosial yang perlu berinteraksi dengan 

sesama manusia. Bahasa dianggap sebagai alat yang paling 

sempurna dan mampu membawakan pikiran dan perasaan baik 

mengenai hal-hal yang bersifat konkrit maupun yang bersifat abstrak 

(Damayanti,2015).   

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi manusia dituntut untuk mempunyai kemampuan bahasa 

yang baik. Seseorang yang mempunyai kemampuan bahasa yang 

memadai akan lebih mudah menyerap dan menyampaikan  informasi  

baik  secara lisan maupun tulisan.  

Keterampilan berbahasa terdiri dari beberapa aspek, yaitu 

pemahaman verbal, penamaan visual, dan evaluasi fungsi bahasa & 

eksekutif. Siswa harus menguasai aspek- aspek tersebut agar 

terampil dalam berbahasa. Dengan demikian, pembelajaran 

keterampilan bahasa tidak hanya menekankan pada teori saja tetapi 

mampu   menggunakan bahasa sebagaimana fungsinya, yaitu sebagai 

alat untuk berkomunikasi. 
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Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang paling 

sering digunakan, dengan bahasa kita dapat memhami sesuatu, dapat 

mengerti keinginan orang lain dan dengan bahasa kita juga bisa 

mempelajari sesuatu. Fromkin (2003) mengatakan bahwa 

pengetahuan tentang bahasa ini akan menyangkut pengetahuan arti 

kata, pembentukan kata dan pengetahuan tata bahasa. Ketiga 

pengetahuan ini adalah syarat komunikasi bahasa yang efektif 

sehingga ada kejelasan ide, susunan kalimat yang baik dan pemilihan 

kata yang tepat, sehingga peraturan dan tuntutan bisa tercapai 

dengan sempurna.  

Bahasa disini dapat diukur menggunakan alat tes 

neuropsikologi yaitu Boston Naming Test, Token Test dan Verbal 

Fluency Test dimana tes tersebut untuk menggungkap beberapa hal. 

Boston Naming Test (BNT) adalah alat tes neuropsikologis yang 

banyak digunakan dan dikembangkan untuk menilai kemampuan 

penamaan visual. Tujuan dari boston naming test adalah untuk 

mengukur kemampuan memberi nama benda-benda yang terlihat 

dengan cara menggunkan gambar hitam-putih dari benda-benda 

umum, kemudian Token test disini dirancang untuk menilai 

pemahaman verbal tentang perintah untuk meningkatkan 

kompleksitas, Tes ini menggunakan seperangkat 20 token plastik 

yang terdiri dari 5 warna, dua bentuk dan dua ukuran. Tes ini dapat 

diberikan kepada anak-anak dan orang dewasa. Selanjutnya Verbal 

Fluency Test adalah alat tes yang sangat berguna, yang dapat 

digunakan untuk mengevaluasi fungsi eksekutif dan bahasa. Tes ini 
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juga dapat digunakan untuk mengevaluasi memori semantik (Sulastri 

dkk, 2018) 

Gangguan-gangguan mengenai perkembangan bahasa yang 

banyak terjadi yaitu berupa ketidakmampuan atau keterbatasan 

dalam menggunakan simbol linguistik untuk berkomunikasi secara 

verbal atau keterlambatan kemampuan perkembangan bicara dan 

bahasa sesuai kelompok umur, jenis kelamin, adat istiadat, dan 

kecerdasannya. Beberapa data menunjukan angka kejadian dengan  

keterlambatan bicara (speech delay) cukup tinggi.  

Gangguan komunikasi dan gangguan kognitif merupakan 

bagian dari gangguan perkembangan anak, terjadi pada sekitar 8%. 

Data dari RS Dr. Kariadi selama tahun 2007 di Poliklinik Tumbuh 

Kembang Anak didapatkan 22,9% dari 436 kunjungan baru datang 

dengan keluhan terlambat bicara, 13 (2,98%) di antaranya 

didapatkan gangguan perkembangan kemampuan bahasa. 

Perkembangan kemampuan bahasa merupakan salah satu indikator 

perkembangan menyeluruh dari kemampuan kognitif yang 

berhubungan dengan keberhasilan di banyak situasi. Keterlambatan 

perkembangan pada awal kemampuan bahasa dapat mempengaruhi 

berbagai fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu berpengaruh 

pada kehidupan personal sosial, juga akan menimbulkan kesulitan 

dalam belajar, bahkan kemampuan hambatan dalam bekerja 

(Handayani, 2013)  

Prevalensi  hambatan pada  aspek  berbicara  dan  berbahasa  

sulit  dihitung  karena  jenis gangguan  dan  jenis  kelainannya  
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sangat  bervariasi  dan  luas. Sulit  diidentifiaksi serta  sering terjadi  

sebagai  bagian  dari  kelaian  lainnya.  Hasil  kajian  tentang  hal  ini 

memperkirakan bahwa sekitar 10-15% gangguan kemaampuan 

bahasa terjadi pada anak-anak pra sekolah dan 6% siswa sekolah 

dasar dan menengah pertama yang mengalami gangguan bicara, 

sedangkan gangguan bahasa dialami oleh 3% anak  usia  pra  sekolah  

dan  1%  anak  usia  sekolah (Siahaan, 2008) 

Hasil wawancara peneliti dengan R lelaki berumur 27 tahun, 

R anak tertua dari lima bersaudara. R adalah seorang karyawan yang 

bekerja di salah satu bank swasta di kota Jakarta. Dalam keluarga, 

hanya R saja yang berbicara cenderung cepat sekali. Kadang-kadang 

malah sangat cepat dan (kata orang ) tidak jelas dan sulit dimengerti. 

R mengaku  sudah pernah melatih diri dengan membaca dan 

bersuara dengan mengatur tempo awalnya kelihatan lancar, tetapi 

lama-lama suara ini sulit untuk dikontrol.  Pada bulan januari 2018 

lalu R mendatangi psikolog dibilangan Tebet untuk berkonsultasi 

karena R merasa apa yang dialaminya sangat menganggu dalam 

berkomunikasi dan juga dalam pekerjaannya. Psikolog yang 

menangani R ini menyampaikan bahwa R tampaknya mengalami apa 

yang disebut para ahli sebagai cluttering (gangguan irama bicara) 

dan R harus berkonsultasi dengan ahli patologi wicara-bahasa di 

klinik atau rumah sakit untuk membuat diagnosis terlebih dahulu. R 

akan mendapat latihan/pengajaran mengenai teknik-teknik berbicara 

secara lebih benar dan baik. Menurut penuturan R dari informasi 

yang di peroleh dari seorang ahli terapi wicara di Jakarta R perlu 
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datang beberapa kali, bisa dengan durasi sekali atau dua kali 

seminggu untuk menjalani terapi, dengan perkiraan biaya sekitar Rp 

100.000,- per kedatangan. Hal yang sangat penting adalah R perlu 

rutin melatih diri sendiri setelah bertemu dengan terapis. Seberapa 

efektif terapi akan membantu R, sangat bergantung pada kesadaran 

bahwa R memang memerlukan penanganan, motivasi diri untuk 

berubah serta dukungan positif dari keluarga, teman maupun 

lingkungan sekitar 

Apabila kemampuan bahasa kurang akan sangat berpengaruh 

pada komunikasi dengan orang lain, Bahasa sendiri merupakan 

sistem  dari  komunikasi,  dimana  kata-kata  dan berbagai bentuk 

kombinasi simbol tertulis lainnya, yang teratur sehingga 

menghasilkan sejumlah pesan (Miller, 2006). Faktor yang 

mempengaruhi kemampuan bahasa antara lain adalah faktor internal 

dan eksternal, seperti inteligensi, status sosial, pendidikan, jenis 

kelamin, kondisi fisik, perkembangan motorik, dan keluarga. 

Burnout disini secara tidak langsung masuk kedalam faktor kondisi 

fisik, dimana kelalahan yang terjadi dapat mempengaruhi 

kemampuan bahasa seseorang. 

Seseorang jika mengalami kesulitan dalam berkomunikasi 

dengan orang lain maka akan banyak mengalami kegagalan, 

kegagalan disini seperti tidak dapatnya memenuhi target dan 

tuntutan pekerjaan. Seseorag yang tidak dapat memenuhi tuntutan 

pekerjaan akan mengalami stres, dan stres yang terjadi dalam jangka 

waktu yang lama disini dapat menimbulkan Burnout. 
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Perusahaan pada saat ini khususnya dalam bidang perbankan, 

terutama seorang tenaga pemasar, sangat dituntut untuk dapat 

berkomunikasi dengan baik, pekerjaan ini mengharuskan setiap 

karyawan memiliki kemampuan bahasa yang baik dan hal ini 

sangatlah dibutuhkan, modal utama seorang tenaga pemasar dalam 

bekerja adalah berkomunikasi sebab dalam divisi pemasaran 

memiliki fungsi untuk menghasilkan pemasukan besar bagi 

perusahaan. semakin besar pemasukan yang berhasil dicapai, maka 

perusahaan akan makin berkembang. Demikian pula sebaliknya. 

Pada saat seseorang dituntut bekerja terlalu keras, kondisi fisik dan 

mental cenderung rentan mengalami kejenuhan dan kelelahan 

(burnout). Dalam kondisi seperti ini bagian otak tidak berfungsi 

secara optimal cara kerjanya. Seseorang dalam kondisi tegang akan 

mempengaruhi tingkat konsentrasi, kesulitan dalam berpikir jernih, 

mengambil keputusan, berkata-kata dan berbahasa sehingga 

mengurangi efisiensi dan produktifitas dalam bekerja. 

. Lupien (2009) mendokumentasikan bahwa stres yang 

berlebihan dapat mempengaruhi struktur otak yaitu hippocampus, 

serebral korteks, amygdala, prefrontal cortex dll. Reaksi stres 

biasanya berisikan keluhan, baik dari aspek fisik maupun emosional. 

Di Indonesia yang memiliki jumlah angkatan kerja mencapai 120,4 

juta orang pada Februari 2012, atau bertambah sebesar 1,0 juta orang 

dibanding Februari 2011, memiliki potensi kerugian yang sangat  

besar sebagai dampak dari stres kerja. Penelitian terhadap dampak 

stres kerja pada pekerja di Indonesia menunjukkan secara fisiologis, 
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berupa keluhan mengenai gangguan tidur dan sakit kepala, hingga 

jantung koroner dan hipertensi (Purba, 2007). Seseorang yang 

mengalami reaksi dari stres tersebut akan menimbulkan upaya untuk 

dapat mengatasinya. Seseorang akan berusaha dengan berbagai cara 

untuk dapat mengelola stres, akan tetapi tidak semua orang berhasil 

melakukannya. Seseorang yang tidak mampu menangani stres 

dengan baik, akan mengakibatkan terbelenggu dalam situasi yang 

memperburuk kondisi fisik maupun mentalnya. Pada konteks inilah 

istilah  burnout muncul. 

Maslach (1997) menjelaskan bahwa burnout merupakan 

sindrom psikologis yang terdiri atas tiga dimensi yaitu kelelahan 

emosi, depersonalisasi, dan penurunan prestasi diri maupun 

rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri dalam melakukan 

tugasnya sehari-hari. Kelelahan dari burnout bersifat spesifik, 

biasanya sering terjadi di tempat kerja.  Burnout  menyerang  pekerja  

bidang  apa  saja  yang  bekerja  secara berlebihan  hingga  mampu  

mengganggu  kesehatan  individu  yang  bersangkutan. Para pekerja 

yang terkena burnout mengalami penurunan motivasi seiring dengan 

berjalannya waktu. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Oosterholt (2012) 

tentang Burned Out Cognition – Cognitive Functioning of Burn Out 

Patient yaitu perbandingan kognitif pada 16 karyawan yang burnout 

dan 16 karyawan yang sehat ditemukan bahwa karyawan yang 

mengalami burnout memiliki skor yang lebih tinggi pada masalah 

fisik dan mental, dan juga mengalami masalah kognitif. 
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Salah satu yang menyebabkan kelelahan dan burnout yaitu 

jam kerja yang panjang dan memiliki pekerjaan yang memiliki 

banyak tuntutan, ditambah lagi ketika seorang karyawan tidak 

memiliki seseorang yang dapat diceritakan mengenai masalah dan 

kekhawatiran di tempat kerja atau dirumah. Seperti pada budaya 

kerja di Jepang yang tidak perlu diragukan lagi, akibat dari burnout 

yang dialami beberapa pekerja di Jepang mengalami “karoshi” atau 

juga bisa disebut dengan work to death. Yang dialami pada 

karyawan Jepang disini yaitu mulai dari terkena stroke, penyakit 

jantung, dan bahkan bunuh diri (The Guardian, 2016). Pada tahun 

2015 saja karoshi meningkat menjadi 1.456 terutama pada industri 

dan perawat kesahatan. Hasil laporan pada tahun 2016 ditemukan 

kasus karoshi dan penyebab kematian ini disebabkan karena lebih 

dari 20% orang dari hasil survey 10.000 karyawan di Jepang 

mengatakan bahwa mereka bekerja lebih dari 80 jam dalam sebulan 

(Business Insider) Selain itu, ketidakmampuan karyawan dalam 

menyeimbangkan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadinya, 

bersamaan dengan adanya permasalahan dalam kehidupan pribadi 

dapat menciptakan burnout dalam pekerjaan ( Szeigeth,2014).  

Dampak buruk yang dapat terjadi jika burnout terus dibiarkan  

yaitu adanya dampak negatif dalam dunia kerja, keluarga, dan 

kesehatan. Pada dunia kerja, dampak negatif yang terjadi yaitu 

berkurangnya kinerja karyawan, produktivitas kerja, dan 

meningkatnya ketidak hadiran (de Beer, dkk, 2014). Selain itu juga, 

burnout dapat membuat karyawan sulit untuk bekerja dalam tim 

(Szigethy,2014), dan dapat mengarah pada ketidakpuasaan kerja dan 

komitmen pada perusahaan, dan pergantian karyawan. Selain 

memiliki dampak negatif pada dunia kerja, burnout juga memiliki 

dampak negatif pada keluarga. Perceraian dan masalah keluarga bisa 
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terjadi karena burnout yang dialami. Pada kehidupan pribadi, 

burnout dapat menyebabkan masalah pada fisik, psikologis dan 

mengurangi perasaan sejahtera pada karyawan (de Beer,dkk., 2014) 

Menurut Forbes (Lafrens, 2018), diperkirakan 95% bisnis di 

Amerika telah dipengaruhi oleh karyawan yang burnout. Tanda-

tanda burnout yang terlihat pada karyawan menurut Forbes ini yaitu 

produktivitas karyawan berkurang dan karyawan merasa tidak 

bahagia, kualitas kerja karyawan menjadi menurun, meningkatnya 

sinisme dan complaint, dan terakhir karyawan kurang terlibat pada 

kegiatan organisasi dan kerja tim. Adapun dampak burnout pada 

perusahaan yaitu produktivitas tim menjadi rendah, terciptanya 

masalah dalam perusahaan,  kehilangan pekerja, dan turnover pada 

karyawan. 

Penelitian selanjutnya menunjukkan sekaligus membuktikan  

bahwa burnout melanda  banyak  para  pekerja  tidak hanya pekerja 

sosial  salah satunya ada Seorang pegawai bank,  seperti  penelitian  

yang  berjudul stress  and  burnout  in  national bank Penelitian  ini 

dilakukan di Mazandaran University, Iran. Hasil dari penelitian yang  

melibatkan 30% pria dan 70%  wanita  tersebut  menunjukkan  

bahwa  26,7%  dari  mereka  mengalami burnout dalam tingkatan  

kategori  yang  masih  rendah  atau  wajar  sedangkan  sisanya  yakni  

43,3%  dari  mereka menderita burnout dalam  tingkatan  kategori  

yang  tergolong  tinggi  atau  benar-benar  sangat jenuh  dan  

mengalami  kelelahan dalam  pekerjaan  mereka (Siamian, 2006) 

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai kemampuan bahasa 

salah satunya adalah mengenai hubungan perkembangan 

kemampuan bahasa dengan Pendidikan anak usia dini nonformal dan 
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hubungan kemampuan berbahasa dengan kemampuan berfikir. 

Peneliti disini belum menemukan penelitian yang mengkaitkan 

kemampuan bahasa dengan burnout. Maka dari itu peneliti 

memutuskan untuk mengambil penelitian ini untuk melihat apakah 

ada hubungan antara burnout dengan kemampuan bahasa pada 

karyawan. 

 

B. RumusanMasalah 

Apakah ada hubungan antara burnout dengan kemampuan bahasa 

pada karyawan ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan peneliti lakukan adalah untuk 

mengetahui hubungan burnout dengan kemampuan bahasa pada 

karyawan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Terkait dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat menjadi 

kajian ilmu serta informasi bagi perusahaan tentang kemampuan 

bahasa pada karyawan dan dapat memberi sumbangan ilmu 

psikologi khususnya terhadap pengembangan ilmu psikologi industri 

organisasi dan kesehatan mental. 
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2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi refrensi untuk 

mengendalikan kemampuan bahasa terutama kaitannya dengan 

burnout pada karyawan. 

  


