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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Burnout

1. Pengertian Burnout

Silva, Hewage & Fonseka (2009) menyatakan burnout pertama kali di

gambarkan sebagai konsep yang samar, namun saat ini pemahamannya dapat

diterima sebagai sindrom psikologi dalam respon kronis terhadap penyebab

stres pada pekerjaan. Adawiyah (2013) menambahkan bahwa burnout

merupakan suatu reaksi penarikan diri secara psikologis dari pekerjaan dimana

seorang pekerja menjadi tidak menjalankan tugasnya dengan baik, sebagai

akibat dari tuntutan emosional atau stress kerja yang dialaminya. Kondisi ini

timbul karena tekanan pekerjaan yang besar dalam jangka waktu yang lama.

Lindblom, Linton & Bryngelson (2006) menyatakan jika seseorang

bertemu dengan orang yang tidak dapat pulih dari kelelahan, dengan berbagai

gejala tubuh, yang menarik diri dari kontak sosial, dan memiliki perasaan tidak

efisien, seseorang kemungkinan besar bertemu dengan pria atau wanita dalam

proses burnout. Stres yang berhubungan dengan pekerjaan bukan kejadian

mendadak, ini adalah proses dimana ekspektasi semacam umpan balik positif,

semacam penghargaan untuk usaha keras yang tidak terpenuhi, sehingga

menghasilkan lebih banyak usaha dan perpanjangan kelelahan dan reaksi stres.

Proses stress kerja yang berkepanjangan juga merupakan aspek inti teori

burnout.
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Burnout adalah sindrom psikologis kelelahan emosional,

depersonalisasi, dan berkurangnya prestasi pribadi yang dapat terjadi di antara

individu-individu yang bekerja dengan orang lain dalam beberapa kapasitas.

Aspek kunci dari sindrom burnout adalah meningkatnya perasaan kelelahan

emosional: karena sumber emosional terkuras habis, para pekerja merasa

mereka tidak dapat lagi memberikan dirinya pada tingkat psikologis (Maslach,

Jackson & Leiter, 1997).

Burnout syndrome adalah suatu kumpulan gejala fisik, psikologis dan

mental yang bersifat destruktif akibat dari kelelahan kerja yang bersifat

monoton dan menekan (Pangastiti, 2011). (Schuler dan Jackson, 1996)

menambahkan bahwa kelelahan kerja ( job burnout) adalah sejenis stress yang

banyak dialami oleh orang-orang yang bekerja dalam pekerjaan-pekerjaan

pelayanan terhadap manusia lainnya, seperti perawat kesehatan, pendidikan,

kepolisian, keagamaan, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa burnout

merupakan bentuk kelelahan kerja akibat dari stres kerja yang dialami oleh

para pekerja terutama pada bidang pelayanan terhadap manusia yang ditandai

dengan munculnya keadaan kelelahan fisik, mental, dan emosional yang

disertai dengan penurunan prestasi dalam bekerja.
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2. Dimensi Burnout

Menurut Maslach, Jackson & Leiter (1997) burnout mempunyai tiga

dimensi yaitu:

a) Kelelahan Emosional (Emotional exhaustion)

Kelelahan emosional terjadi ketika individu merasa terkuras secara

emosional karena banyaknya tuntutan pekerjaan. Pada dimensi ini, akan

muncul perasaan frustasi, putus asa, sedih, tidak berdaya, tertekan, apatis

terhadap pekerjaan dan merasa terbelenggu oleh tugas-tugas dalam

pekerjaan sehingga seseorang merasa tidak mampu memberikan pelayanan

secara psikologis. Selain itu mereka mudah tersinggung dan mudah marah

tanpa alasan yang jelas.

b) Depersonalisasi (Depersonalization)

Depersonalisasi adalah pengembangan perasaan sinis dan tak

berperasaan terhadap orang lain . Proses penyeimbangan antara tuntutan

pekerjaan dan kemampuan individu. Hal ini berupa sikap sinis terhadap

orang - orang yang berada dalam lingkup pekerjaan dan kecenderungan

untuk menarik diri serta mengurangi keterlibatan dalam bekerja. Perilaku

tersebut diperlihatkan sebagai upaya melindungi diri dari perasaan kecewa,

karena penderita menganggap bahwa dengan berperilaku seperti itu, maka

mereka akan aman dan terhindar dari ketidakpastian dalam pekerjaan.

c) Penurunan Pencapaian Prestasi Pribadi

Biasanya ditandai dengan perasaan tidak puas terhadap diri sendiri,

pekerjaan bahkan terhadap kehidupan, serta merasa bahwa ia belum
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melakukan sesuatu yang bermanfaat. Hal ini mengacu pada penilaian yang

rendah terhadap kompetensi diri dan pencapaian keberhasilan diri dalam

pekerjaan. menyatakan bahwa penurunan pencapaian prestasi pribadi

disebabkan oleh perasaan bersalah telah memperlakukan orang lain

disekitarnya secara negatif.

3. Faktor yang menyebabkan Burnout

Sumber atau penyebab burnout, sebagaimana dikemukakan oleh Schaufeli,

Leiter & Maslach (2009) terdiri dari empat faktor, yaitu:

a. Faktor keterlibatan dengan penerima pelayanan.  Dalam pekerjaan

pelayanan sosial (human services atau helping profession), para

pekerjanya memiliki keterlibatan langsung dengan objek kerja atau

kliennya.

b. Faktor lingkungan kerja.  Faktor ini berkaitan dengan beban kerja, konflik

peran, ambiguitas peran, dukungan sosial dari rekan kerja yang tidak

memadai, dukungan sosial dari atasan tidak memadai, kontrol yang rendah

terhadap pekerjaan, peraturan-peraturan yang kaku, kurangnya stimulasi

dalam pekerjaan.

c. Faktor individu.  Faktor ini meliputi faktor demografik (jenis kelamin,

latarbelakang etnis, usia, status perkawinan, latarbelakang pendidikan),

dan karakeristik kepribadian (konsep diri rendah, kebutuhan dan motivasi

diri terlalu besar, kemampuan yang rendah dalam mengendalikan emosi,

locus of control eksternal, introvert).
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d. Faktor sosial budaya. Faktor ini meliputi keseluruhan nilai yang dianut

masyarakat umum berkaitan dengan profesi pelayanan sosial.

Schaufeli, Leiter & Maslach (2009) menjelaskan bahwa dalam kehidupan

kerja, seperti meningkatnya tuntutan keterampilan baru, kebutuhan untuk mencari

pekerjaan, tekanan produktivitas dan kualitas kerja yang tinggi, tekanan waktu

dan pekerjaan yang padat, yang pada akhirnya dapat menghasilkan burnout.

Selain itu, adanya harapan para pekerja profesional terhadap penghargaan

apresiasi terhadapa pekerjaan yang mereka terima sebagai pengakuan dan terima

kasih. Diperolehnya “feedback” ini diketahui membantu mengatasi burnout.

B. Persepsi terhadap Beban Kerja

1. Pengertian persepsi terhadap beban kerja

Persepsi adalah proses di mana individu mengorganisasi dan menafsirkan

kesan sensori mereka utuk memberi arti pada lingkungan mereka. Riset tentang

persepsi secara konsisten menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat

melihat hal yang sama, tetapi memahaminya secara berbeda. Kenyataannya

adalah tak seorang pun dari kita melihat realitas. Yang kita lakukan adalah

menginterpretasi apa yang kita lihat dan menyebutnya sebagai realitas

(Robbins, 2003).

Menurut Branca, Woodworth dan Marquis ( dalam Walgito, 2002)

persepsi merupakan suatu proses yang dilalui oleh penginderaan, yaitu

merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera

atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja,

melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan
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persepsi. Hasil proses persepsi ini merupakan pendapat atau keyakinan

individu mengenai objek sikap dan berkaitan dengan segi kognitif. Afeksi akan

mengiringi hasil kognitif terhadap objek sikap sebagai aspek evaluatif yang

dapat bersifat positif dan negatif.

Persepsi dapat dibedakan berdasarkan objek yang dipersepsi. Objek

persepsi yang nonmanusia disebut things perception atau disebut juga persepsi

nonsosial, sedangkan objek persepsi yang berupa manusia disebut person

perception atau disebut juga persepsi sosial (Walgito, 2002).

Jadi persepsi adalah suatu proses penginterpretasian sensori dan

penginderaan yang dialami oleh individu yang meliputi persepsi terhadap

benda dan persepsi terhadap manusia yang disebut juga persepsi sosial.

Dhania (2010) menyimpulkan beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang

membutuhkan proses mental atau kemampuan yang harus diselesaikan dalam

jangka waktu tertentu, baik dalam bentuk fisik maupun psikis. Pendapat senada

juga dikemukakan oleh Everly dan Girdano (dalam Munandar, 2001)

menyatakan bahwa beban kerja adalah keadaan dimana pekerja dihadapkan

pada tugas yang harus diselesaikan pada waktu tertentu.

Munandar (2001) mengatakan beban kerja merupakan sebagian dari

kapasitas kemampuan pekerja yang diberikan untuk mengerjakan tugasnya

dengan menggunakan energi pokok dan energi cadangan yang tersedia. Beban

kerja yang mungkin dihadapi tenaga kerja dapat berupa beban fisik, mental dan

sosial yang masing-masing  mempunyai dampak yang berbeda- beda. Bekerja

dengan tekanan waktu yang luar biasa dapat menciptakan stres yang hebat,
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namun walaupun demikian semua tergantung pada individu yang

mengalaminya, tergantung pada cara mengatasinya.

Jadi berdasarkan pendapat para ahli di atas beban kerja merupakan

sekumpulan tugas atau pekerjaan yang membutuhkan aktivitas fisik dan mental

yang harus di selesaikan pada rentang atau batas waktu tertentu.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi terhadap

beban kerja adalah bagaimana seorang individu menilai suatu pekerjaan berupa

tugas yang membutuhkan aktifias fisik, mental dan waktu.

2. Aspek – aspek persepsi terhadap beban kerja

Persepsi memiliki beberapa aspek menurut Blake, Woodworth dan

Marquis (dalam Walgito, 2002 ) yaitu: (1) Kognisi, merupakan suatu proses

diterimanya stimulus oleh alat indera yang kemudian diteruskan ke otak untuk

memberi makna terhadap stimulus tersebut. Aspek kognisi berhubungan

dengan pengetahuan, pengenalan, dan pengharapan individu terhadap stimulus

tertentu yang dipengruhi pengalaman masa lalu. (2) Afeksi. Aspek ini

berhubungan dengan penilaian individu berdasarkan komponen perasaan dan

keadaan emosi individu terhadap objek tertentu dan kejadian yang dialami

dalam lingkungan sosial. Aspek mencakup tentang bagaimana perasaan dan

kesan individu mengenai objek yang dipersepsikan apakah positif atau negatif.

Menurut Munandar (2001) terdapat tiga aspek beban kerja. Ketiga aspek

tersebut adalah :
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1. Aspek beban mental

Beban mental merupakan beban yang dirasakan melalui aktivitas

mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Beban kerja

mental dapat dilihat dari seberapa besar aktivitas mental yang dibutuhkan

untuk mengingat hal yang diperlukan, konsentrasi, mendetekasi

permasalahan, mengatasi kejadian yang tak terduga dan membuat

keputusan dengan cepat yang berkaitan dengan pekerjaan dan sejauhmana

tingkat keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki individu.

2. Aspek beban fisik

Beban fisik merupakan beban yang dirasakan melalui kekuatan fisk

yang dimiliki individu. Beban fisik dapat dilihat dari banyaknya kekuatan

fisik yang mereka gunakan seperti menjahit, mengangkut, menggunting

dan mendorong.

3. Aspek beban waktu

Waktu merupakan aspek dalam terbentuknya beban kerja yaitu target

hasil yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu.

Berdasarkan aspek- aspek persepsi yang telah dijelaskan diatas, maka

dapat disimpulkan bahwa aspek persepsi terhadap beban kerja terbagi menjadi

dua, yaitu: aspek kognisi yang mencakup tentang bagaimana pandangan

maupun penilaian yang dimiliki oleh individu mengenai aktivitas mental,

kekuatan fisik dan waktu, dan aspek afektif yang mencakup tentang bagaimana

perasaan dan keadaan emosi yang dimiliki individu mengenai  aktivitas mental,

kekuatan fisik dan waktu.
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3. Faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap beban kerja

Faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Robbins (2003) adalah:

a. Pelaku persepsi

Penafsiran individu ketika memandang suatu objek dan mencoba

menafsirkan apa yang dilihatnya sangat dipengaruhi oleh karakteristik

pribadi individu atau pelaku persepsi tersebut, antara lain berupa sikap,

motif, kepentingan atau minat, pengalaman masa lalu, dan pengharapan

(ekspektasi).

b. Objek atau target yang dipersepsikan : Karakteristik-karakteristik dari

target yang diamati dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan.

Gerakan, bunyi, ukuran, dan atribut-atribut lain dari target membentuk

cara kita memandangnya. Selain itu, hubungan suatu target dengan latar

belakangnya mempengaruhi persepsi karena target tidak dipandang dalam

keadaan terisolasi.

c. Konteks situasi: Unsur-unsur lingkungan sekitar mempengaruhi persepsi.

Waktu dimana suatu objek atau peristiwa dilihat dapat mempengaruhi

perhatian, seperti juga lokasi, cahaya, panas, dan faktor situasional

lainnya.

Menurut Tarwaka (2004) faktor yang mempengaruhi beban kerja adalah

a) Faktor internal beban kerja. Yaitu faktor yang berasal diri individu itu

sendiri, sebagai akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal. Secara

ringkas faktor internal meliputi faktor somatis, seperti jenis kelamin, umur,
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ukuran tubuh, kondisi kesehatan, kondisi gizi dan faktor psikis seperti

motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan, dan lain sebagainya.

b) Faktor eksternal beban kerja. Yaitu beban kerja yang berasal dari luar

tubuh pekerja. Aspek beban kerja eksternal sering disebut sebagai stressor.

Seperti tugas- tugas, organisasi kerja, lingkungan kerja.

Berdasarkan penjelasan dari faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa

faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap beban kerja adalah faktor internal

dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu

yang dipengaruhi oleh karakteristik pribadi individu atau pelaku persepsi

tersebut. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri

individu yang dipengaruhi oleh karakteristik-karakteristik target yang dapat

mempengaruhi apa yang dipersepsikan dan unsur-unsur lingkungan sekitar

mempengaruhi persepsi.

C. Dukungan Sosial dari Rekan Kerja

1. Pengertian Dukungan Sosial dari Rekan Kerja

Menurut Sarafino (2002) dukungan sosial mengacu pada kesenangan

yang dirasakan, penghargaan akan kepedulian, atau membantu orang-orang

yang berada disekeliling individu sehingga dukungan yang dirasakan akan

sangat penting. Dukungan dapat diperoleh dari berbagai macam sumber seperti

dukungan dari keluarga, teman, rekan kerja, atau komunitas organisasi

masyarakat yang dimiliki oleh setiap individu.
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Menurut House (dalam Smet, 1994) dukungan sosial didefinisikan

sebagai transaksi interpersonal yang melibatkan satu atau lebih aspek-aspek

yang terdiri dari informasi, perhatian emosional, penilaian dan bantuan

instrumental. Dukungan sosial juga dikatakan sebagai informasi dan umpan

balik dari seseorang yang dicintai dan peduli, menghargai dan bernilai,

meliputi jaringan komunikasi serta kewajiban bersama (Santrock, 2005)

Menurut Baron dan Byrne (2003) dukungan sosial merupakan

kenyamanan yang diberikan oleh teman atau anggota keluarga baik secara fisik

maupun psikologis. Dukungan sosial juga dapat dilihat dari banyaknya kontak

sosial yang terjadi atau yang dilakukan individu dalam menjalin hubungan

dengan sumber-sumber yang ada dilingkungan.

Dalam penelitian ini, dukungan sosial yang dimaksud adalah dukungan

sosial dari rekan kerja. Karena orang yang paling sering melakukan interaksi

dengan guru ditempat kerja selain murid, adalah rekan kerja. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa dukungan sosial dari rekan kerja adalah adanya interaksi

antara guru dengan rekan kerja yang ditunjukkan berupa bantuan emosional,

penghargaan, informatif dan instrumental. Sehingga dengan diperolehnya

dukungan tersebut dapat membuat guru menjadi lebih baik secara emosional

maupun tingkah laku.

2. Jenis Dukungan Sosial dari Rekan Kerja

House (dalam Smet, 1994) mengungkapkan pada dasarnya ada lima jenis

dukungan sosial:
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a. Dukungan Emosi. Dukungan jenis ini meliputi ungkapan rasa empati,

kepedulian dan perhatian terhadap individu.

b. Dukungan Penghargaan. Dukungan ini terjadi melalui ungkapan positif

atau penghargaan yang positif pada individu, dorongan untuk maju

atau persetujuan akan gagasan atau perasaan individu dan

perbandingan yang positif individu dengan orang lain.

c. Dukungan Instrumental atau Konkrit. Dukungan jenis ini meliputi

bantuan secara langsung. Biasanya dukungan ini, lebih sering

diberikan oleh teman atau rekan kerja.

d. Dukungan informasi. Dukungan jenis ini meliputi pemberian nasehat,

saran atau umpan balik kepada individu.

D. Kerangka Berfikir

Aktifitas fisik yang berlebihan serta tugas dan beban kerja yang

menumpuk juga merupakan sebuah masalah dalam pekerjaan bagi manusia.

Aktifitas fisik dan tugas serta beban kerja yang menumpuk yang di ikuti

ketidakmampuan manusia dalam menyesuaikan diri dapat mengakibatkan masalah

psikologis bagi tenaga kerja. Masalah psikologis tersebut adalah stress,

dikarenakan tenaga kerja yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan tugas dan

beban kerja dalam pekerjaannya ( Pajow, Sondakh & Lampus, 2016)

Rahman (2016) menjelaskan bahwa stres memiliki dampak positif dan

dampak negatif. Dampak positif dari stres misalnya, stres di tempat kerja justru

dapat memberi motivasi bagi pelakunya untuk bisa lebih berprestasi. Sedangkan
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dampak negatif yang ditimbulkan stres bisa terlihat dari individu yang tidak

termotivasi untuk melakukan aktifitas lagi sehingga keadaan demikian dapat

berimplikasi pada munculnya burnout.

Adawiyah (2013) menyatakan burnout banyak ditemui pada orang-orang

yang bekerja dalam bidang yang berkaitan langsung dengan banyak orang dan

melakukan pelayanan kepada masyarakat umum, seperti guru, perawat, polisi,

konselor, dokter dan pekerja sosial. Namun Scheafuli, Leiter & Maslach (2009)

lebih dulu menemukan bahwa pada akhir 1980an, periset dan praktisi mulai

mengenali burnout terjadi di luar pelayanan manusia, misalnya di antara para

manajer, pengusaha, dan pekerja kerah putih dan biru. Dengan demikian, burnout

tidak hanya terjadi pada pelayanan klien, tetapi juga untuk pekerjaan lain yang

membutuhkan kreativitas, pemecahan masalah, atau pendampingan.

Adapun dimensi dari burnout, dijelaskan oleh Maslach, Jackson & Leiter

(1997) burnout mempunyai tiga dimensi, yaitu kelelahan emosi yang terjadi

ketika individu terkuras secara emosional karena banyaknya tuntutan pekerjaan,

depersonalization terjadi pengembangan perasaan sinis dan tak berperasaan

terhadap orang lain sebagai upaya melindungi diri dari perasaan kecewa, dan

penurunan pencapaian prestasi yang ditandai dengan perasaa tidak puas terhadap

diri dan kehidupan.

Dalam profesi guru, salah satu gejala burnout yang muncul dijelaskan

oleh Rahman (2016) bahwa guru yang menderita kelelahan emosional ditandai

dengan penurunan energi, menunjukkan perasaan negatif terhadap siswa dan

teman sejawat, dan menyalahkan orang lain atas prestasi kerja yang rendah. Ini
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disebabkan oleh adanya ketidakmampuan mereka untuk menghindari banyaknya

pekerjaan (kelebihan beban kerja) dan waktu yang panjang. Tingginya kadar

burnout guru juga telah dikaitkan dengan stres yang dialami dan tuntutan

pekerjaan yang tinggi, serta kontrol yang rendah dalam karir kerja yang rendah,

serta sering absen bekerja tanpa ada perbedaan status perkawinan dan lamanya

bekerja.

Scheafuli, Leiter & Maslach (2009) mengemukakan bahwa terdapat

empat faktor yang dapat menyebabkan burnout, yaitu faktor keterlibatan dengan

penerima pelayanan, faktor lingkungan kerja ( konflik peran, beban kerja,

dukungan sosial dari rekan kerja), faktor individu (konsep diri, motivasi,usia,

locus of control), faktor sosial budaya.

Dalam penelitian ini, Burnout dikalangan guru dihubungkan dengan

beban kerja. Penelitian Zagladi (2004) menjustifikasikan bahwa beban kerja yang

berlebihan berpengaruh positif terhadap kelelahan emosional. Dhania (2010)

menyimpulkan beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang membutuhkan proses

mental atau kemampuan yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu,

baik dalam bentuk fisik maupun psikis.

Menurut Munandar (2001) terdapat tiga aspek penting dalam beban

kerja, aspek tersebut meliputi aspek fisik, mental dan waktu. Dari ketiga aspek

tersebut dapat digambarkan mengenai beban kerja guru, dimana ketiga aspek

tersebut muncul selama guru bekerja. dimulai dari berbagai macam kegiatan

administrasi sekolah, pembuatan program dan pembinaan sekolah, pembinaan

ekstrakulikuler, dan melaksanakan piket. Setiap melaksanakan berbagai macam
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kegiatan tersebut, guru diberi batas waktu untuk membuat hasil kerja berupa bukti

fisik yang dibuat dalam bentuk laporan kerja. Tidak hanya itu, guru juga harus

mengingat suatu hal terkait pekerjaan, mengatur konsentrasi kembali dengan

siswa di kelas yang berbeda, mengatur emosi kembali untuk menghadapi siswa

yang berbeda ataupun rekan kerja, atau mendeteksi berbagai permasalahan siswa.

Guru harus lebih kreatif, lebih matang berfikir maupun emosi. Karena untuk

menyatukan berbagai macam karakter, pemikiran maupun perilaku bukanlah

perkara yang mudah.

Menurut Tarwaka (2004), faktor yang berasal dari diri individu yang

mempengaruhi beban kerja salah satunya adalah persepsi. Robbins (2007)

mendefinisikan persepsi terhadap beban kerja merupakan hal yang erat

hubungannya dengan suatu pekerjaan, dimana individu memberikan penilaian

mengenai sejumlah tuntutan tugas atau kegiatan yang membutuhkan aktivitas fisik

dan mental yang harus ia selesaikan dalam waktu tertentu. Dalam bekerja, setiap

guru akan memberikan penilaian yang berbeda - beda terhadap pekerjaannya.

Semua itu kembali lagi pada individu tersebut bagaimana ia berfikir atau

merasakan suatu beban kerja yang ada. Jika ia memandang beban kerja itu rendah,

maka ia dapat terhindar dari resiko burnout. Tetapi jika ia memandang tinggi,

maka ia akan dikhawatirkan mengalami burnout.

Tarwaka (2010) juga menyatakan bahwa dari sudut pandang ergonomic

beban kerja yang diterima harus sesuai atau seimbang baik terhadap kemampuan

fisik, kemampuan kognitif maupun keterbatasan manusia yang menerima beban
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tersebut.`Hasil analisis ini juga menunjukkan bahwa beban semakin tinggi

menyebabkan tingkat kelelahan yang tinggi pula.

Tidak hanya persepsi terhadap beban kerja yang menjadi faktor guru

mengalami burnout. Scheafuli, Leiter & Maslach (2009) menyebutkan dukungan

sosial merupakan faktor yang berasal dari lingkungan kerja, yang mempengaruhi

munculnya burnout. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Adawiyah (2013)

yang menunjukkan bahwa ada hubungan negatif yang signifikan antara dukungan

sosial dengan burnout. Artinya semakin tinggi dukungan sosial yang diperoleh,

maka semakin rendah burnout.

Dukungan sosial adalah suatu bentuk dukungan yang berupa bantuan,

baik secara langsung maupun tidak langsung yang diberikan kepada individu,

dimana individu yang mendapatkannya merasa diperhatikan, dicintai dan

dirasakan keberadaannya serta dapat memperkuat perasaan seseorang (Adawiyah,

2013).

Dalam dunia kerja, seseorang dihadapkan pada situasi kerja yang penuh

tuntutan dan tekanan. Tuntutan pekerjaan yang tinggi akan menimbulkan banyak

permasalahan bagi individu dan dapat berdampak negatif terhadap performa kerja

seseorang. Pada situasi yang demikian, kehadiran orang lain yang memberikan

dukungan akan sangat membantu bagi individu untuk mengatasi masalah yang

dihadapi (Purba, Yulianto & Widyanti, 2007)

Dukungan sosial saat bekerja, terutama yang diperoleh dari rekan kerja

sangat diperlukan oleh guru. Karena orang yang paling sering berinteraksi dengan
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guru di tempat kerja selain murid adalah rekan kerja. Terdapat empat jenis

dukungan sosial oleh House (dalam Smet, 1994) yaitu dukungan emosional,

dukungan penghargaan, dukungan instrumental, dan dukungan informasi.

Sehingga dapat digambarkan dukungan sosial yang diperoleh guru, yaitu

kehadiran rekan kerja dapat memberikan bantuan langsung pada guru. Bantuan

tersebut berupa bantuan yang memberi kesan emosional bagi guru, seperti

kepedulian ketika guru merasa marah, kesal, atau jenuh ketika mengajar. Dalam

kondisi demikian rekan kerja juga dapat memberikan bantuan langsung seperti

memberikan nasehat, arahan ataupun solusi dari keluhannya yang secara otomatis

dapat memberikan bantuan informasi pada guru. Memberi apresiasi kepada guru

ketika memberikan pendapat atau ide juga dapat memberi bantuan pada guru

untuk mengurangi perasaan ketidakberhargaan. Serta ketika seorang guru

memiliki tugas yang menumpuk, dengan adanya rekan kerja yang membantu

menyelesaikan tugas ataupun memberi support, hal tersebut dapat memberikan

bantuan instrumental (konkrit) dan mengurangi beban guru.

Berdasarkan pemahaman yang telah diuraikan diatas, dapat dipahami

bahwa pada pekerja yang berprofesi di bidang pelayan manusia seperti guru

memiliki potensi untuk mengalami burnout, namun tidak menuntut kemungkinan

burnout akan dialami oleh para profesional kerja di bidang lain. Karena mereka

memiliki banyak tuntutan pekerjaan yang membutuhkan aktivitas fisik, mental

dan waktu. Bagi guru yang berfikir dan merasa beban pekerjaan tinggi, tentu hal

tersebut dikhawatirkan akan memunculkan burnout.



26

Selain beban kerja, dukungan sosial merupakan faktor penting dalam

masalah burnout. Karena guru memiliki berbagai macam kegiatan saat bekerja,

kemudian memperoleh bantuan dari lingkungannya, seperti dari rekan kerja dapat

memberi pengaruh yang baik bagi guru tersebut. Rekan kerja dapat menyemangati

dan mengalihkan tekanan yang sedang dirasakan. Namun sebaliknya, jika guru

tidak memperoleh dukungan tentu akan berdampak negatif pada pekerjaannya,

sehingga burnout mungkin dapat dialami guru tersebut.

E. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian

ini adalah terdapat hubungan negatif antara persepsi terhadap beban kerja dan

dukungan sosial dari rekan kerja dengan burnout pada guru. Artinya semakin

rendah persepsi terhadap beban kerja dan dukungan sosial semakin tinggi maka

burnout rendah.


