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BAB 5 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1.  Hasil Penelitian 

5.1.1. Uji Asumsi 

 Sebelum melakukan uji hipotesis terhadap kedua variable penelitian, 

terlebih dahulu peneliti melakukan uji asumsi. Uji asumsi terdiri dari uji normalitas 

dan uji linearitas. 

5.1.1.1. Uji Normalitas 

 Pengujian normalitas data dilakukan menggunakan program SPSS versi 

16.0 for windows. Perhitungan dilakukan menggunakan Kolmogorov Smirnov Test. 

Persebaran item dikatakan normal jika taraf signifikansi lebih besar dari 0,05. 

1) Burnout  

Uji normalitas pada skala burnout pada perawat menunjukkan perolehan 

nilai K-S Z sebesar 0,818 dengan p sebesar 0,515 (p>0,05) dengan artian 

bahwa distribusi persebaran data bersifat normal.  

2) Psychological well-being 

Uji normalitas pada skala psychological well-being pada perawat 

menunjukkan perolehan nilai K-S Z sebesar 0,0847 dengan p sebesar ,470 

(p>0,05) yang dapat disimpulkan bahwa distribusi persebaran data bersifat 

normal.  

 

5.1.1.2. Uji Linearitas 

 Hasil uji liniearitas menghasilkan korelasi yang linier antara psychological 

well-being dengan burnout pada perawat. Hal tersebut ditunjukkan dengan Flinier  = 
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14,377 dengan nilai p sebesar 0,000 (p<0,05) dengan kata lain terdapat hubungan 

yang linier psychological well-being dengan burnout pada perawat. 

 

5.1.2  Uji Hipotesis 

 Setelah melakukan perhitungan uji asumsi, tahap selanjutnya yang 

dilakukan adalah melakukan perhitungan uji hipotesis dengan SPSS versi 16.0 for 

windows. Uji hipotesis ini menggunakan korelasi product moment dari Pearson. 

Hasil uji korelasi product moment yang menguji hubungan psychological well-

being dengan burnout pada perawat menghasilkan nilai korelasi negatif sebesar   

-0,480 dengan nilai p sebesar 0,000 yang berarti psychological well-being dengan 

burnout pada perawat berkorelasi sangat signifikan (p<0,01). Berdasarkan hasil 

olah data tersebut, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Terdapat 

hubungan negatif antara psychological well-being dengan burnout pada perawat” 

diterima. 

 Hasil uji statistik korelasi antara variabel psychological well-being dengan 

burnout terdapat hasil sebagai berikut : 

 Tabel 5.1Tabel Hubungan Psychological Well-Being dengan Burnout 

Dimensi psychological well-being 
  Jumlah 

(N) Correlation Sig 

Autonomy  -0,052 (0,361) 50 

Self-acceptance -0,324 (0,011)* 50 
Purpose in life -0,490 (0,000)* 50 
Personal relation with other -0,086 (0,276) 50 
Personal growth -0,205 (0,077) 50 

Environmental mastery -0,196 (0,086) 50 

 

 Keterangan : 

 ( )* : Ada hubungan  

 Berdasarkan tabel diatas menjelaskan masing-masing dimensi variabel 

psychological well-being dua dimensi yang memiliki pengaruh terhadap burnout 

yaitu dimensi self-acceptance yang berhubungan dengan burnout nilai r = -0,324 ) 
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dengan koefisien korelasi sebesar (0,011) yang artinya memiliki hubungan yang 

signifikan dan dimensi purpose in life r = -0.490 dengan koefisien korelasi sebesar 

(0,001) memiliki hubungan yang sangat signifikan.   

 

5.2  Pembahasan 

 Hasil analisis data menunjukkan bahwa korelasi antara psychological well-

being dengan burnout pada perawat yaitu r =  -0,480 dengan nilai p sebesar 0,000 

(p<0,01) yang berarti sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

penelitian yaitu terdapat hubungan negatif antara psychological well-being dengan 

burnout pada perawat diterima. Semakin tinggi psychological well-being maka 

semakin rendah burnout pada perawat, sebaliknya semakin rendah tingkat 

psychological well-being maka akan semakin tinggi tingkat burnout pada perawat. 

 Keterkaitan antara psychological well-being dengan burnout pada perawat 

juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Diva, Fourianalistyawati & 

Arsyad (2014). Pada penelitian tersebut menunjukkan adanya hubungan negatif 

dan signifikan antara burnout dengan psychological well-being diketahui bahwa 

nilai koefisien korelasi r = -0,762 dengan tingkat signifikansi 0,000 (p<0,01). Hal 

tersebut menunjukkan bahwa tingkat psychological well-being memengaruhi 

burnout pada perawat. Kemungkinan munculnya burnout pada perawat 

dipengaruhi oleh bagaimana ia memandang pekerjaannya, semakin positif 

perawat memandang pekerjaannya ia akan memiliki psychological well-being yang 

baik sehingga kemungkinan munculnya burnout akan rendah. 

 Hasil penelitian ini juga selaras dengan hasil penelitian Arizal, F (2018) 

yang menunjukkan adanya hubungan antara psychological well-being dengan 

burnout dengan nilai r = -0,338 (p<0,01) yang berarti semakin tinggi psychological 
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well-being maka semakin burnout pada perawat. Psychological well-being memiliki 

peran penting dalam meminimalisir terjadinya burnout pada perawat rumah sakit, 

dimana perawat yang merasa bahagia dalam bekerja, adanya lingkungan yang 

positif serta perawat mampu menerima diri dengan baik akan membuat 

psychological well-being yang tinggi pada perawat dan meminimalisir terjadinya 

burnout. 

  Burnout didefinisikan sebagai kondisi psikologis pada seseorang yang 

gagal mengatasi stres kerja yang dialami sehingga menyebabkan stres 

berkepanjangan dan mengakibatkan gejala-gejala seperti kelelahan fisik, 

kelelahan mental, kelelahan emosial serta rendahnya penghargaan terhadap diri 

sendiri (Khotimah, Khusnul, 2010). Burnout  memiliki tiga dimensi yaitu exhaustion, 

cynicism dan reduced personal accomplishment. Dimensi exhaustion ditandai 

dengan seseorang merasa kehilangan energi dan merasa lelah yang berlebihan. 

Dimensi cynicism digambarkan sebagai sikap sinis atau negatif terhadap orang 

lain. Sinisme juga menunjukkan bahwa seseorang kehilangan idealisme, menarik 

diri dan lekas marah. Dimensi yang terakhir adalah reduced personal 

accomplishment, yang ditandai dengan berkurangnya pencapaian pribadi. Dimana 

seseorang mengalami penurunan kemampuan bahkan produktivitas kerja 

(Maslach, Schaufeli, & Leiter, 2001).  

 Burnout pada perawat disebabkan oleh beberapa masalah seperti beban 

kerja yang semakin meningkat, sumber daya yang kurang memadai, dan tekanan 

kerja yang dialami oleh perawat. Masalah-masalah tersebut menimbulkan 

kelelahan, depresi bahkan niat untuk meninggalkan perekajaan. Banyak faktor 

yang memengaruhi burnout, salah satu faktor menurut Burke dan Koyuncu (2010) 

adalah psychological well-being. PWB memiliki enam dimensi yaitu autonomi self-
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acceptance, purpose in life, personal relation with other, personal growth dan 

environmental mastery.  

 Hasil pengujian secara parsial pada variabel psychological well-being 

memiliki enam dimensi, berdasarkan dimensi psychological well-being ada dua 

dimensi yang memiliki hubungan yang sangat signifikan dengan variabel burnout 

yaitu dimensi self-acceptance yang berhubungan dengan burnout nilai r = -0,324 

dan p sebesar (0,011) yang artinya memiliki hubungan yang signifikan dan dimensi 

purpose in life r = -0.490 dengan koefisien korelasi sebesar (0,001) memiliki 

hubungan yang sangat signifikan. Selanjutnya pada variabel psychological well-

being yang memiliki enam dimensi terdapat empat dimensi yang tidak memiliki 

pengaruh hubungan yang dominan dengan variabel burnout. Masing-masing 

dimensi tersebut adalah dimensi autonomy r = -0,052, disusul personal relation 

with other dengan nilai r = -0,086, selanjutnya dimensi personal growth dengan 

nilai r sebesar -0,205 dan dimensi environmental mastery dengan r = -0,196. 

 Dimensi self-acceptance ditandai dengan perawat dapat menerima 

keadaan dirinya baik kelebihan maupun kelemahan dirinya ketika menjalankan 

profesi sebagai perawat, jika perawat memiliki pemaknaan dan nilai yang baik dari 

arti pekerjaannya maka perawat cenderung tidak mengalami burnout. Perawat 

yang memiliki autonomy yang baik ditandai dengan perawat memiliki kemandirian 

dalam menjalankan profesinya sehingga ia tidak akan memperhatikan harapan 

dan evaluasi dari orang lain, perawat juga tidak mudah terpengaruh oleh tekanan 

sosial dalam berpikir dan bertindak sehingga perawat tidak mengalami burnout. 

Dimensi personal relation with other ditempat kerja ditandai dengan adanya rasa 

percaya yang terjalin antara perawat dan pasien maupun rekan kerja. Apabila 

perawat memiliki hubungan yang hangat dengan pasien maupun rekan kerja akan 
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mencegah terjadinya burnout. Perawat yang mampu beradaptasi dengan 

lingkungan dimana dia bekerja akan meminimalisir perawat mengalami burnout 

karena ia juga mampu menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan 

kebutuhan pribadinya sehingga ia nyaman dalam bekerja. Aspek yang selanjutnya 

menjelaskan mengenai bagaimana perawat memiliki purpose in life yang baik. 

Perawat yang memiliki tujuan dan arah hidup yang baik kemungkin kecil tidak akan 

mengalami burnout begitupun perawat yang memiliki pengembangan pribadi yang 

baik, ia cenderung tidak akan mengalami burnout karena dia mampu berubah 

menjadi pribadi yang lebih efektif dan terus berkembang dengan potensi yang 

dimilikinya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa psychological well-being 

memengaruhi burnout. Dimana tingkat psychological well-being yang rendah akan 

menyebabkan perawat mengalami burnout. Perawat dengan tingkat psychological 

well-being rendah akan berdampak negatif pada sikap kerja dan menyebabkan 

produktifitas kerja menurun yang merupakan bagian dari dimensi reduced 

personal accomplishment. Sebaliknya perawat yang memiliki tingkat psychological 

well-being yang tinggi tidak akan mengalami burnout karena ia memiliki kinerja 

yang baik dan mampu memberikan pelayan yang memuaskan bagi pasien. Oleh 

sebab itu psychological well-being yang baik akan membuat perawat terhindar dari 

burnout karena tingginya tingkat psychological well-being ini yang menyebabkan 

perawat tidak burnout.  

Hasil olah data penelitian diatas menunjukkan bahwa hasil mean emperik 

(𝑀𝑒) burnout pada perawat adalah 36,16 dengan standar deviasi (𝑆𝐷𝑒) sebesar 

17,714. Maka terdapat 10 perawat dengan burnout rendah, 26 perawat dengan 

burnout sedang dan 14 perawat dengan burnout tinggi. Hal ini mengindikasi bahwa 
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burnout pada perawat tergolong sedang. Sedangkan hasil mean emperik (𝑀𝑒) 

untuk psychoogical well-being adalah 118,82 dengan standar deviasi (𝑆𝐷𝑒) 

sebesar 8,158. Maka terdapat 7 perawat dengan psychoogical well-being rendah, 

33 perawat dengan psychoogical well-being sedang dan 10 perawat dengan 

psychoogical well-being tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa psychoogical well-

being pada perawat tergolong sedang.  

Sumbangan efektif  yang diberikan dari hasil olah data dalam penelitian 

mengenai hubungan antara psychological well-being dengan burnout yaitu 

sebesar 23,04%, sisanya merupakan faktor-faktor lain. Hal ini memberikan 

gambaran bahwa psychological well-being merupakan salah satu faktor yang 

dapat memengaruhi burnout pada perawat. 

Pelaksanaan penelitian ini tidak terlepas dari kelemahan yang mungkin 

dapat memengaruhi hasil penelitian, diantaranya adalah : 

1. Sulitnya mendapatkan  perijinan penelitian dari pihak rumah sakit 

menyebabkan tidak tercapainya jumlah target. Pada awalnya peneliti 

mempunyai target sebanyak 75 perawat namun karena proses perijinan 

penelitian yang cukup sulit, subjek hanya tercapai sebanyak 50 perawat. 

2. Waktu  penyebarkan skala tidak serentak yang menyebabkan peneliti tidak 

dapat mengawasi semua proses pengisian skala sehingga peneliti tidak 

tahu situasi dan keseriusan subjek ketika pengisi skala tersebut. 

3. Terdapat dua skala yang jawabannya sama persis dengan responden lain. 

   


