
 

 

BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Uji Asumsi 

Sebelum menggunakan teknik analisis korelasi product moment 

untuk uji hipotesis, maka terlebih dahulu dilaksanakan uji asumsi 

menyangkut uji normalitas dan uji linearitas. Melalui uji normalitas 

akan diketahui apakah distribusi kedua variabel tersebut normal atau 

tidak dan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil telah 

representatif. 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan 

prosedur Kolmogorov Smirnov Z. Distribusi data normal ditunjukkan 

apabila probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05 dan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

a. Skor burnout  menunjukkan nilai Kolmogorov Smirnov Z sebesar 

1,050 dengan p > 0,05. Hal ini berarti skor burnout  berdistribusi 

normal. Data selengkapnya bisa dilihat pada lampiran E 

b. Skor self efficacy menunjukkan nilai Kolmogorov Smirnov Z sebesar 

0,694 dengan p > 0,05. Hal ini berarti skor self efficacy berdistribusi 

normal. Hal ini berarti skor self efficacy  berdistribusi normal. Data 

selengkapnya bisa dilihat pada lampiran E 
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2. Uji Linearitas 

Berdasarkan hasil pengujian linearitas antara burnout terhadap 

self efficacy diketahui bahwa nilai Flinear adalah 86,036 dengan p < 

0,01, yang berarti ada hubungan yang linear. Data selengkapnya bisa 

dilihat pada lampiran E. 

 

B. Uji Hipotesis 

Setelah dilakukan tahap uji asumsi, tahap selanjutnya adalah uji 

hipotesis. Dengan memakai korelasi product moment diperoleh hasil rxy 

sebesar - 0,857 dengan p < 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 

yang diajukan diterima, yakni ada hubungan negatif yang sangat 

signifikan antara self efficacy dengan burnout. Data selengkapnya bisa 

dilihat pada lampiran F. 

 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dengan 

teknik korelasi product moment diperoleh rxy = - 0,857 dengan p < 0,01. 

Hal ini menunjukkan ada hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara self efficacy dengan burnout. Semakin tinggi self efficacy maka 

semakin rendah burnout, sebaliknya semakin rendah self efficacy maka 

semakin tinggi burnout. Hal tersebut menunjukkan bahwa hipotesis 

yang menyatakan ada hubungan negatif antara self efficacy dengan 

burnout diterima. 

Hal ini menjelaskan bahwa dalam menjalani hidup sebagai 

karyawan Account Officer, sebagian besar disebabkan oleh adanya self 
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efficacy yang ada di dalam diri orang tersebut, Hal yang mendasarinya 

adalah bahwa self efficacy akan memberikan motivasi, kemampuan 

mengolah pikiran, kemampuan untuk mengontrol diri dan perasaan yang 

dapat muncul pada tingkah laku karyawan Account Officer tersebut. Hal 

ini akan menimbulkan keyakinan untuk berhasil menyelesaikan tuntutan 

pekerjaan yang akan memunculkan sikap positif dan optimisme dalam 

diri individu dan mendorong individu untuk berusaha menyelesaikan 

target tersebut dan mampu untuk menghadapi kesulitan apapun saat 

menyelesaikan target yang telah diberikan.   

Dalam menghadapi kondisi tekanan pekerjaan yang akan 

menyebabkan terjadinya burnout, self efficacy adalah faktor dalam 

individu berperan penting dalam mengatasi terjadinya burnout dengan 

alasan self efficacy adalah sikap seseorang untuk meyakinkan dirinya 

agar menyelesaikan sesuatu hal yang dianggapnya bisa  ia kerjakan. Hal 

ini pun juga sesuai dengan pendapat dari Bandura (dalam Smet, 1994) 

dimana self efficacy juga mempengaruhi proses kognitif dan afektif. 

Seseorang yang memiliki self efficacy yang tinggi cenderung lebih 

berusaha untuk mencapai tujuan hingga berhasil dengan menggunakan 

pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya. Mereka lebih tahan 

dalam menghadapi stres dan depresi dalam situasi yang lebih sulit. 

Maka dengan  memiliki self efficacy yang tinggi individu mampu 

meminimalkan terjadinya burnout dan diharapkan dapat menyelesaikan 

masalah lain yang lebih besar dibandingkan mereka yang kurang 

memilki self efficacy yang baik.  



54 

 

Berdasarkan hasil perhitungan empiris penelitian ini diketahui 

bahwa variabel self efficacy menunjukkan hasil mean empirik (Me) 

sebesar 51,36. Jika dibandingkan dengan mean hipotetik (Mh) sebesar 

40 dan standart deviasi hipotetik (SDh) 8, maka dapat dilihat bahwa 

pada saat penelitian subjek memiliki tingkat self efficacy yang tergolong 

tinggi. Adanya keyakinan yang tinggi ini dipengaruhi oleh banyak 

faktor, salah satunya adalah adanya beberapa item pada skala self 

efficacy dan burnout yang memiliki kesamaan dan menyebabkan 

terjadinya intervensi konsep pada kedua skala tersebut. Kesamaan item 

pada kedua skala dalam arti bahwa beberapa item pada skala self 

efficacy merupakan salah satu kebalikan ataupun bagaimana cara dalam 

diri individu untuk meminimalkan terjadinya stres kerja yang mengarah 

ke keadaan burnout, dan hal sebaliknya beberapa item pada skala 

burnout merupakan kebalikan ataupun keadaan yang disebabkan situasi 

stres kerja yang berkepanjangan.  

Adanya intervensi konsep tersebut ditunjukkan pada gejala 

burnout, feeling of low personal accomplishment merupakan keadaan 

yang terjadi jika individu tidak memiliki self efficacy yang baik maka, 

begitu pula sebaliknya jika individu memiliki self efficacy yang baik 

maka individu tidak akan mengalami keadaan feeling of low personal 

accomplishment yang merupakan salah satu dari gejala burnout 

Sumbangan efektif self efficacy terhadap burnout adalah sebesar 

73,5 %. Hal ini berarti sebagian besar dari self efficacy sangat 

berpengaruh terhadap burnout, sedangkan faktor lain juga ikut 

mempengaruhi karyawan Account Officer dalam meminimalkan stres 
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kerja yang mengarah terjadinya burnout seperti faktor dari dalam (usia, 

jenis kelamin, harga diri,  masa kerja, dan kecerdasan emosional) dan 

dari luar (tuntutan pekerjaan, pekerjaan yang monoton, promosi jabatan, 

dukungan, gaya kepemimpinan). 

Self efficacy sendiri memiliki arti keyakinan dalam diri individu, 

bahwa individu tersebut memiliki kemampuan dalam mengambil 

keputusan untuk membentuk suatu perilaku yang tepat pada situasi 

khusus agar membuahkan hasil yang nyata sesuai dengan keinginan 

individu. Individu yang dapat menggunakan kemampuan kognisinya 

dengan baik untuk memikirkan dan merancang cara-cara yang efektif, 

dapat memotivasi dirinya sendiri bahwa “saya yakin dapat 

melakukannya”, dapat mengatasi emosi yang ada dalam diri seseorang 

sehingga dapat mengontrol rasa cemas dan perasaan depresi, dan dapat 

menentukan pilihan atau menyeleksi tingkah laku dan lingkungan 

dengan tepat adalah ciri-ciri individu yang memiliki self efficacy yang 

baik, dengan adanya self efficacy yang baik individu dapat 

meningkatkan usaha dan dapat merencanakan cara-cara yang efektif 

untuk menyelesaikan semua pekerjaan telah ditentukan oleh perusahaan.  

Hal ini diharapkan individu dapat menyelesaikan masalah lain 

yang lebih besar dibandingkan mereka yang kurang memilki self 

efficacy yang baik, dengan begitu individu yang memiliki self efficacy 

yang baik mampu meminimalkan terjadinya burnout. Namun terkadang 

individu yang tidak yakin pada kemampuan diri mereka dan mudah 

putus asa dapat mengalami stres kerja yang mengarah terjadinya 

burnout, karena mereka merasa tidak mampu untuk melaksanakan 
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semua pekerjaan yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan 

pendapat Riggio (dalam Nevi dkk, 2005, h. 145) yang menyatakan 

bahwa sikap, perilaku, dan kompetensi yang harus diemban oleh 

seorang tenaga penjual tentu saja sulit diwujudkan jika karyawan 

tersebut mengalami symptom burnout. Hal ini disebabkan individu yang 

mengalami burnout merupakan individu yang tidak produktif, baik 

secara kuantitas maupun kualitas individu tersebut. 

Sedangkan dari hasil perhitungan nilai mean empirik (Me) 

diketahui bahwa burnout pada penelitian ini memiliki nilai mean 

empirik (Me) sebesar 17, 84. Jika dibandingkan dengan mean hipotetik 

(Mh) sebesar 25 dan standart deviasi hipotetik (SDh) 5, maka dapat 

dilihat bahwa pada saat penelitian subjek memiliki tingkat burnout pada 

karyawan Account Officer yang tergolong rendah. Hal ini bertentangan 

dengan temuan awal yang telah dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan 

survey awal yang ditemukan oleh peneliti beberapa karyawan Account 

Officer mengalami stres kerja yang menjurus untuk terjadinya burnout. 

Hasil wawancara awal menunjukkan bahwa karyawan mengalami 

gangguan fisik pada dirinya, kurangnya  kemampuan mencari dan 

kurang berani dalam menawarkan aplikasi kepada calon nasabah, dan 

kondisi lingkungan kerja yang tidak nyaman baik itu konflik dengan 

rekan kerja ataupun dengan atasan mereka.  

Sedangkan pada hasil penelitian yang diambil pada awal bulan 

Agustus 2011 yang dilaksanakan pada Kantor Cabang BRI Pattimura 

Semarang, Kantor  Cabang BRI A. Yani, dan Kantor BRI Cabang 

Brigjen Sudiarto beberapa karyawan Account Officer tidak terlihat 
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mengalami gejala stres kerja yang mengarah terjadinya burnout, 

dikarenakan bagi sebagian karyawan Account Officer target penjualan 

merupakan suatu tantangan yang harus dicapai, sehingga target 

penjualan berfungsi sebagai penyemangat dan dapat menekan stres kerja 

yang mengarah untuk terjadinya burnout. Namun target penjualan juga 

dapat membuat seorang karyawan Account Officer yang memiliki self 

efficacy yang rendah akan cenderung memiliki sikap untuk mudah 

frustarasi yang pada akhirnya berujung pada stres kerja yang mengarah 

pada terjadinya burnout. 

Adanya perbedaan temuan hasil survei awal dengan hasil 

penelitian memiliki arti bahwa faktor pengalaman yang kurang 

dipertimbangkan oleh peneliti di survei awal. Semakin banyak 

pengalaman yang dimililiki karyawan Account Officer, maka semakin 

banyak cara dalam mengatasi permasalahan yang dapat meminimalkan 

stres kerja yang mengarah ke terjadinya burnout. Adanya reward dan 

bonus tinggi yang diberikan perusahaan ketika karyawan Account 

Officer telah melebihi target yang ditentukan oleh perusahaan juga salah 

satu penyebab rendahnya burnout yang dialami pada karyawan Account 

Officer.   

Gejala burnout yang ditemukan peneliti pada survei awal tidak 

ditemukan pada saat penelitian, bisa disebabkan karena burnout 

merupakan suatu gejala yang tidak dapat diperkirakan kapan akan 

terjadi dan tidak diketahui tinggi atau rendahnya burnout yang terjadi 

pada karyawan Account Officer. Status kepegawaian pada karyawan 

Account Officer yang sebagai besar telah menjadi pegawai tetap juga 
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berpengaruh pada rendahnya burnout yang terjadi, mereka akan 

cenderung lebih kecil kemungkinan mengalami stres kerja yang 

mengarah terjadinya burnout. Hal ini dikarenakan posisi mereka 

cenderung lebih aman dalam hal pekerjaan karena sudah diangkat 

sebagai pegawai tetap. Maka pada saat penelitian tidak ditemukan 

terjadinya gejala burnout pada karyawan Account Officer. 

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari berbagai kelemahan-

kelemahan yang bisa mempengaruhi hasil dari penelitian ini yaitu,  

1. Kemungkinan kurang terbukanya subjek dalam menjawab 

pernyataan sehingga jawaban yang diberikan kurang sesuai dengan 

keadaan dirinya dan cenderung ingin dianggap ideal sesuai dengan 

anggapan umum (social desirability), sehingga adanya kemungkinan 

jawaban tidak jujur. 

2. Terbatasnya subyek pada penelitian ini, yang menyebabkan kurang 

terwakilinya populasi dalam penelitian. 

3. Subjek pada penelitian ini masih dihadapkan pada skala yang belum 

dibersihkan dari banyaknya item-item yang gugur menyebabkan 

skala tersebut tidak bisa menggambarkan kondisi burnout yang 

terjadi. 

4. Skala yang tidak disebar langsung kepada subyek dan hanya 

dititipkan kepada pihak Kesekretariatan Kantor Cabang BRI A. Yani 

Semarang, menjadikan peneliti tidak dapat mengontrol dalam 

pengisian skala. 


	SKRIPSI 07.40.0089.pdf
	1 Cover skripsi
	2 HALAMAN PENGESAHAN
	4) motto
	5) prsmbhan
	6-8) kata pengantar
	9-DAFTAR ISI
	12) DAFTAR TABEL
	13) lampiran
	BAB I tendi komplit
	BAB II tendi komplit
	BAB III tendi komplit
	BAB IV tendi komplit
	BAB V komplit
	BAB VI komplit
	Daftar Pustaka fix
	LAMPIRAN A
	LAMPIRAN B
	LAMPIRAN C
	LAMPIRAN D
	LAMPIRAN E
	LAMPIRAN F
	LAMPIRAN G


	logo: 


