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BAB 5 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

5.01. Uji Asumsi 

Pada penelitian ini uji asumsi terlebih dahulu dilakukan dengan 

menggunakan uji normalitas dan uji linieritas. Uji normalitas dilakukan untuk 

mengetahui apakah sebaran item normal atau tidak pada variabel penelitian. 

Sedangkan uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antar 

variabel linier atau tidak. 

5.01.01. Uji normalitas 

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan teknik Kolmogorov-

Smirnov Z Test (K-S Z) pada program SPSS. Distribusi data dinyatakan normal 

apabila taraf signifikasi lebih besar dari 5% atau p>0,05, sebaliknya apabila 

p≤0,05 maka distribusi data dinyatakan tidak normal. 

Hasil uji normalitas terhadap skor burnout pada perawat menunjukkan 

nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,581 dengan p>0,05. Kemudian hasil uji 

normalitas terhadap skor working memory menunjukkan nilai Kolmogorov-

Smirnov Z sebesar 0,646 dengan p>0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas 

tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel memiliki distribusi normal. 

5.01.02. Uji linieritas 

Uji linieritas hubungan antara burnout dengan working memory pada 

perawat dilakukan dengan menggunakan teknik regresi yaitu Flinier pada program 

SPSS. Hasil uji linieritas menunjukkan nilai Flinier  sebesar 7,114 dengan p<0,05. 

Berdasarkan nilai tersebut dapat dikatakan bahwa hubungan antara burnout 

dengan working memory pada perawat bersifat linier. 
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5.02. Hasil Analisis Data 

Setelah dilakukannya uji asumsi, tahap selanjutnya adalah melakukan uji 

hipotesis untuk mengetahui hubungan antara burnout dengan working memory 

pada perawat. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi 

Product Moment pada Program Statistical Packages for Social Science (SPSS) 

Versi 16.0 for Windows. Hasil uji korelasi Product Moment yang diperoleh adalah 

rxy = -0,426 dengan p<0,01. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian diterima, yaitu ada hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara burnout dengan working memory pada perawat. 

5.03. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan dengan teknik 

korelasi Product Moment, diketahui bahwa rxy = -0,426 dengan p<0,01. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif yang sangat signifikan antara 

burnout dengan working memory pada perawat. Semakin tinggi burnout maka 

semakin rendah kemampuan working memory pada perawat. Dengan demikian, 

hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa ada 

hubungan negatif antara burnout dengan working memory pada perawat 

diterima. Korelasi kedua variabel termasuk dalam kategori sedang. 

Hasil tersebut dapat menggambarkan bahwa burnout yang dialami 

perawat memberikan kontribusi dalam kinerja perawat itu sendiri. Hal ini dialami 

perawat sebagai hasil dari tuntutan emosional dalam hubungan antara perawat 

dengan orang-orang yang harus dilayani. Dampak burnout pada perawat dapat 

terlihat dalam sikap dan kesehatan perawat itu sendiri, di mana hal ini secara 

tidak langsung akan memberikan konsekuensi terhadap organisasi tempat 

perawat bekerja. Burnout yang dialami dalam waktu yang berkepanjangan akan 



32 
 

 
 

memberikan dampak pada struktur dan pemrosesan otak, salah satunya adalah 

aspek dari working memory (Öhman dkk, 2007), di mana working memory 

memiliki tugas utama dalam mengambil dan menentukan tindakan medis yang 

hendak dilakukan perawat.  

Perawat dengan burnout tinggi cenderung mengalami kesulitan dalam 

pemrosesan kognitif, salah satunya adalah dalam mengambil atau menentukan 

tindakan medis. Perawat dengan burnout tinggi cenderung merespon lebih lama 

dari perawat dengan burnout rendah (Oosterholt, Van der Linden, Maes, 

Verbraak, & Kompier, 2012). Perawat dalam berbagai bidang, secara terus 

menerus akan membuat tindakan medis secara langsung terhadap pasien. Pada 

kondisi tertentu peran perawat pun semakin luas, seperti dalam keadaan darurat 

perawat akan menentukan perubahan dalam tindakan medis (Bakalis & Watson, 

2005). Tidak hanya terhadap pasien, perawat juga sering kali harus memberikan 

penjelasan mengenai kondisi dan perawatan pasien kepada keluarganya. 

Keterkaitan antara burnout dengan working memory pada perawat juga 

sejalan dengan yang diungkapkan oleh Sandström dkk (2012) yaitu bahwa stres 

yang berkepanjangan dapat memberikan dampak terhadap pemrosesan dalam 

working memory. Hal ini terjadi karena penurunan aktivasi pada bagian prefrontal 

korteks. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Lupien dan Lepage (2001), 

bahwa burnout yang disebabkan oleh banyak masalah psikologis dan fisik 

memiliki dampak yang penting terhadap memori, di mana salah satu bagian 

memori yang terkena dampaknya adalah working memory. Perawat sering kali 

menjalankan dua shift kerja dalam sehari, yaitu siang dan malam. Selain itu, di 

setiap bangsal juga hanya terdiri dari dua sampai tiga perawat yang berjaga 

sehingga tugas menjadi padat  serta dapat membuat kelelahan dan stres. 
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Sistem pada working memory menjadi komponen utama yang mendasari 

semua fungsi sistem kognitif. Engle (2002) menyebutkan bahwa working memory 

nampak memiliki keterkaitan erat dengan semua eksekutif, atensi, dan fungsi 

kognitif serta menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis fungsi eksekutif. 

Hal ini dapat menjadi sistem utama yang terpengaruhi oleh burnout. Tidak semua 

komponen working memory sama terpengaruhnya oleh burnout. Hal ini karena 

komponen tersebut diatur dalam area otak yang tumpang tindih namun terpisah. 

Burnout memberikan pengaruh utama pada komponen central executive, di 

mana komponen central executive bertugas mengatur komponen lain yang juga 

dapat dipengaruhi pada tingkat yang lebih rendah oleh burnout. Komponen lain 

seperti phonological loop dan visuospatial sketchpad yang bertugas dalam 

penyimpanan informasi cenderung lebih tahan terhadap burnout. Terdapat 

kemungkinan bahwa adanya tatanan yang lebih kompleks pada central executive 

berdampak lebih rentan terhadap stres daripada fungsi komponen lainnya yang 

lebih sederhana. Hal ini tentu sangat penting karena sistem dari working memory 

merupakan mekanisme kognitif yang dapat memengaruhi kinerja pada beberapa 

tugas kognitif. 

Fungsi working memory bagi perawat dalam menjalankan tugas sebagai 

pemberi asuhan keperawatan ini antara lain membuat keputusan dalam 

merencanakan tindakan keperawatan yang semestinya dilakukan, menetapkan 

diagnosis keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, melakukan 

rujukan apa yang harus diberikan sesuai dengan kondisi pasien. 

Hasil olah data dalam penelitian ini menunjukkan bahwa burnout 

memberikan sumbangan efektif terhadap working memory sebesar 18,15%. Hal 

ini berarti bahwa burnout cukup berkontribusi dalam working memory seseorang, 
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sedangkan sisanya dipengarui oleh faktor-faktor lain seperti usia, genetik, nutrisi, 

infeksi, brain injury, kecemasan, depresi, merokok, pemakaian narkoba, dan 

kurang tidur.  

Hasil olah data pada penelitian ini juga sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Jonsdottir dkk (2013) di mana dalam penelitiannya disebutkan 

bahwa terdapat hubungan negatif antara burnout dengan working memory pada 

perawat. Hasil pada penelitian tersebut menunjukkan nilai -0,16 yang berarti 

bahwa burnout memberikan dampak terhadap working memory dalam kategori 

rendah.  

Berdasarkan hasil penghitungan empiris, didapatkan bahwa variabel 

burnout pada perawat menunjukkan hasil mean empirik (ME) sebesar 31,88, 

mean hipotetik (MH) sebesar 66,00, standar deviasi (SD) sebesar 7,83, dan 

standar deviasi hipotetik (SdH) sebesar 22, maka dapat disimpulkan bahwa 

burnout pada perawat termasuk dalam kategori rendah. Peneliti juga 

menemukan bahwa perawat yang bertugas cukup ramah melayani pasiennya. 

Hal ini sejalan dengan Leiter, Harvie, dan Frizzell (1998) yang menyebutkan 

bahwa burnout yang dialami perawat dapat dilihat dari bagaimana perawat 

berinteraksi terhadap pasiennya. Kemudian, Leiter dan Maslach (2009) 

menjelaskan bahwa tingginya burnout dapat memprediksi terjadinya ketidak 

hadiran dan turnover. Hal ini juga sejalan dengan apa yang peneliti dapatkan 

bahwa tingkat ketidak hadiran dan turnover di tempat penelitian cukup rendah, 

sehingga efektivitas kerja juga baik.  

Pada variabel working memory menunjukkan hasil mean empirik (ME) 

sebesar 8,56, mean hipotetik (MH) sebesar 8,00, standar deviasi (SD) sebesar 

3,21, dan standar deviasi hipotetik (SdH) sebesar 2,66, maka dapat disimpulkan 
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bahwa working memory pada perawat termasuk dalam kategori sedang. Hal ini 

juga ditunjukkan dari keamanan dan efektivitas perawatan yang baik selama ini. 

Hasil yang diperoleh ini tentu berbeda dari hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian, di mana seharusnya semakin rendah burnout maka semakin tinggi 

working memory perawat. Working memory perawat yang termasuk dalam 

kategori sedang ini dapat dipengaruhi oleh kondisi subjek yang lelah karena tes 

dilakukan pada akhir jam kerja. Oleh karena itu, hal tesebut membuat subjek 

tidak maksimal dalam memberikan jawaban dan mempengaruhi skor tes. 

5.04. Keterbatasan Penelitian 

Suatu penelitian tentunya tidak terlepas dari kelemahan yang dapat 

mempengaruhi hasil penelitian. Peneliti menemukan kelemahan dalam penelitian 

ini yaitu pengambilan data yang dilakukan di tengah jam kerja sampai akhir jam 

kerja memungkinkan pada saat kondisi subjek yang lelah, sehingga subjek tidak 

maksimal dalam memberikan jawaban . 


