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BAB V

PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Uji Asumsi

Sebelum melakukan uji hipotesis, peneliti terlebih dahulu

melakukan uji asumsi untuk mengetahui normal atau tidaknya

sebaran item serta linier atau tidaknya hubungan antar variabel.

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan

teknik Kolmogorov-Smirnov Z. Distribusi data normal

ditunjukkan apabila taraf signifikasi lebih besar dari 5% (p >

0,05) dan diperoleh hasil sebagai berikut :

1) Skor burnout menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z

sebesar 1,138 dengan p>0,05. Hal ini menunjukkan bahwa

skor burnout berdistribusi normal.

2) Skor self efficacy menunjukkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z

sebesar 0,978 dengan p>0,05 yang berarti distribusi

penyebaran normal. Hal ini menunjukkan bahwa skor self

efficacy berdistribusi normal.

b. Uji Linieritas

Hasil uji linieritas antara variabel self efficacy dengan burnout

pada perawat rumah sakit Banyumanik diketahui bahwa nilai

Flinier adalah 25,458 dengan p<0,01. Dengan demikian, dapat
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dikatakan bahwa hubungan antara variabel self efficacy dengan

variabel burnout bersifat linier.

2. Uji Hipotesis

Setelah dilakukan uji asumsi, tahap selanjutnya adalah uji

hipotesis. Pada tahap ini perhitungan dilakukan dengan

menggunakan teknik korelasi Product Moment menggunakan

Program Statistical Packages for Social Science (SPSS) Versi 16.0

for Windows. Hasil yang diperoleh menunjukkan rxy = -0,589

dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang

diajukan diterima, yaitu ada hubungan negatif yang sangat

signifikan antara self efficacy dengan burnout.

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan teknik

korelasi Product Moment diperoleh rxy = -0,589 dengan p < 0,01.

Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan negatif yang sangat

signifikan antara self efficacy dengan burnout. Semakin tinggi self

efficacy maka semakin rendah burnout, dan sebaliknya semakin

rendah rendah self efficacy maka semakin tinggi burnout. Dengan

demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif

antara self efficacy dengan burnout pada perawat rumah sakit

Banyumanik Semarang diterima.

Hasil tersebut dapat menggambarkan bahwa dalam menjalani

pekerjaan sebagai perawat di rumah sakit, sebagian besar

dipengaruhi oleh faktor self efficacy dalam diri perawat itu sendiri.
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Hal yang mendasarinya adalah bahwa keyakinan diri atau self

efficacy memengaruhi cara seseorang dalam menentukan suatu

tindakan, seberapa besar upaya dan ketekunan seseorang dalam

menghadapi tantangan, serta ketahanan dalam menghadapi

kesulitan, terlebih ketika seorang perawat dihadapkan pada tuntutan-

tuntutan dalam melayani pasien.

Seorang perawat yang memiliki self efficacy tinggi

cenderung lebih berusaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan

hingga berhasil dengan menggunakan ketrampilan dan pengetahuan

yang dimiliki. Mereka juga akan lebih tahan dalam menghadapi

stres ketika berada dalam situasi yang lebih sulit. Perawat dengan

self efficacy tinggi cenderung akan lebih mampu untuk

meminimalkan terjadinya burnout dan diharapkan dapat

menyelesaikan masalah lain yang lebih besar dibandingkan dengan

yang kurang memiliki self efficacy yang baik. Hal tersebut sesuai

dengan pendapat Jerusalem & Mittag (dalam Bandura,1997) yang

menyatakan bahwa self efficacy yang tinggi dapat membantu

individu dalam mengatasi berbagai tekanan dan hambatan yang

ditemui sehingga dapat memperkecil stres bahkan akan mencegah

timbulnya burnout.

Hubungan negatif yang sangat signifikan antara self efficacy

dengan burnout pada perawat rumah sakit Banyumanik Semarang

sesuai dengan adanya hasil penelitian Sulistyowati (2007, h. 167)

yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara self

efficacy dengan burnout.
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Self efficacy berpengaruh pada tingkat burnout, hal ini terlihat

dari koefisien korelasi sebesar -0,589 yang berarti terdapat

hubungan negatif antara self efficacy dengan burnout. Hal ini

dikarenakan semakin tinggi self efficacy maka semakin rendah

burnout yang terjadi, dan sebaliknya semakin rendah self efficacy

maka semakin tinggi tingkat burnout. Dalam hal ini self efficacy

yang dimiliki oleh perawat juga akan memengaruhi bagaimana cara

ia memberikan pelayanan.

Sumbangan self effficacy terhadap burnout adalah sebesar

34,69%. Hal ini berarti bahwa sebagian besar dari self efficacy

sangat berpengaruh terhadap burnout, sedangkan sisanya

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti faktor internal (usia, jenis

kelamin, harga diri, dan masa kerja) dan faktor eksternal (tuntutan

pekerjaan, pekerjaan yang monoton, dukungan, dan gaya

kepemimpinan).

Berdasarkan hasil perhitungan empiris, diketahui bahwa

variabel burnout pada perawat menunjukan hasil mean empirik

(Me) sebesar 25,58. Jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh)

sebesar 32,5 dan standart deviasi hipotetik (SDh) sebesar 6,5 maka

terlihat bahwa pada saat penelitian, subyek memiliki tingkat burnout

yang tergolong rendah. Hal ini berbeda dengan survey dan

wawancara awal menunjukan bahwa perawat mengalami gejala-

gejala burnout yang tinggi, sedangkan pada saat dilakukan

penelitian menunjukan tingkat burnout yang tergolong rendah, hal

ini dikarenakan bagi sebagian perawat yang memiliki self efficacy
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yang tinggi mampu untuk menghadapi tantangan dan melakukan

usaha untuk terhindar dari burnout.

Variabel self efficacy pada penelitian ini menunjukan hasil

mean empirik (Me) sebesar 53,88. Jika dibandingkan dengan mean

hipotetik (Mh) sebesar 45 dan standart deviasi hipotetik (SDh)

sebesar 9 maka terlihat bahwa pada saat penelitian, subyek memiliki

tingkat self efficacy yang tergolong rendah.

Dalam penelitian ini tentunya tidak lepas dari beberapa

kelemahan yang dapat mempengaruhi hasil dari penelitian ini, yaitu:

1. Kemungkinan kurang terbukanya subjek dalam memberi

jawaban pernyataan sehingga jawaban kurang sesuai dengan

keadaan dirinya serta cenderung ingin dianggap ideal sesuai

dengan anggapan umum, sehingga adanya jawaban yang

kurang jujur.

2. Terbatasnya subyek penelitian membuat kurang terwakilinya

populasi dalam penelitian.

3. Peneliti menggunakan metode try out terpakai sehingga

kemungkinan terdapat hal-hal yang mencemari atau mengotori

hasil penelitian. Hal itu karena subyek masih dihadapkan pada

skala yang belum dibersihkan dari item-item yang gugur.


