
11

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Burnout

1. Pengertian Burnout

Istilah burnout sebenarnya diperkenalkan oleh Bradley pada tahun 1969,

namun tokoh yang dianggap sebagai penemu dan penggagas istilah burnout

adalah Herbert Freudenberger yang menulis artikel tentang fenomena burnout

pada tahun 1974. Pada masa itu, Freudenberger yang bekerja sebagai psikiater

disalah satu klinik kecanduan obat di New York melihat bahwa banyak tenaga

sukarelawan yang semula bersemangat melayani pasien kemudian mengalami

penurunan motivasi dan komitmen kerja yang disertai dengan gejala keletihan

fisik dan mental secara keseluruhan yang disebabkan oleh upaya yang berlebihan

untuk mencapai tujuan kerja yang tidak realistis dan merupakan akibat akhir dari

stres kerja (Dessler, 1992).

Pines dan Aronson (Hallman, 2003) pada tahun 1988 mendefinisikan

burnout sebagai kelelahan secara fisik, emosional dan mental yang disebabkan

keterlibatan jangka panjang dalam situasi yang penuh tuntutan emosional. Pines

dan Aronson juga menyebutkan, burnout dialami oleh seseorang yang bekerja di

sektor pelayanan sosial yang cukup lama. Pada jenis pekerjaan tersebut, seseorang

menghadapi tuntutan dari klien, tingkat keberhasilan dari pekerjaan rendah, dan

kurangnya penghargaan.

Burnout merupakan respon yang berkepanjangan terkait faktor penyebab

stres yang terus-menerus terjadi di tempat kerja di mana hasilnya merupakan
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perpaduan antara pekerja dan pekerjaannya (Papalia, 2007). King (Retno,

Machmuroch, Priyatama, 2014) juga menerangkan bahwa burnout adalah keadaan

stres psikologi yang sangat berat pada seseorang yang mengalami kelelahan

emosional dan sedikit motivasi untuk bekerja. Ivancevich (dalam Retno,

Machmuroch & Priyatama, 2014) menambahkan bahwa burnout adalah suatu

proses psikologis pembawaan stres kerja yang tidak hilang, menghasilkan

kelelahan emosi, perubahan kepribadian, dan perasaan penurunan pencapaian

pribadi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa burnout

merupakan suatu kondisi psikis negatif individu yang tampak dalam perilakunya,

ditandai dengan tingkat kelelahan yang ekstrim, kejenuhan dan penurunan

pencapaian prestasi diri, khususnya pada pekerjaan pelayanan kemanusiaan

(human services), akibat ketidakpuasan terhadap hasil yang diperoleh serta adanya

tekanan-tekanan yang diterima secara eksternal ataupun internal yang bersifat

psikologis.

2. Sumber Burnout

Faktor yang mempengaruhi terjadinya burnout adalah faktor lingkungan

kerja dan faktor individu (Pines dan Aronson dalam Retno, Machmuroch,

Priyatama, 2014). Menurut Baron dan Greenberg (Nugroho & Marselius, 2012)

terdapat dua faktor penyebab yang menimbulkan terjadinya burnout, yaitu:

a. Faktor eksternal meliputi lingkungan kerja psikologis yang kurang baik,

kurangnya kesempatan untuk promosi, imbalan yang diberikan tidak
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mencukupi, kurangnya dukungan sosial dari atasan, tuntutan pekerjaan,

pekerjaan yang monoton.

b. Faktor internal meliputi usia, jenis kelamin, harga diri, dan karakteristik

kepribadian.

Sumber atau penyebab burnout, sebagaimana dikemukakan oleh Cherniss,

Maslach, dan Sullivan (dalam Ema, 2004), 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 yang

berlebihan, 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, latar

belakang etnis, usia, status perkawinan, latar belakang pendidikan), dan

karakeristik kepribadian (konsep diri rendah, kebutuhan diri yang terlalu

besar, kemampuan yang rendah dalam mengendalikan emosi, locus of

control eksternal, introvert).

d. Faktor sosial budaya. Faktor ini meliputi keseluruhan nilai yang dianut

masyarakat umum berkaitan dengan profesi pelayan sosial.
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan faktor penyebab burnout tidak semata

karena stres tetapi juga disebabkan oleh adanya karakteristik individu, lingkungan

kerja dan keterlibatan emosional dengan penerima layanan. Akan tetapi,

berdasarkan definisi burnout umumnya disebabkan oleh stress intens

berkepanjangan. Mc Ghee (dalam Sulistiyowati, 2007) menyebutkan, burnout

sebagai suatu keadaan dimana individu mengalami kelelahan fisik, mental dan

emosional bersumber karena stres yang dialami dalam jangka waktu yang cukup

lama dalam situasi yang menuntut keterlibatan emosional yang cukup tinggi.

Disebutkan juga oleh Baron dan Greenberg (Rosyid, 1996) bahwa burnout adalah

suatu sindrom kelelahan emosional, fisik dan mental yang ditunjang oleh perasaan

rendahnya harga diri (self esteem) dan efikasi diri (self efficacy), yang disebabkan

penderitaan stres yang intens dan berkepanjangan (Rosyid, 1996).

Efikasi diri dapat mempengaruhi reaksi individu terhadap stres melalui

persepsi kemampuannya dalam mengontrol situasi, serta mengatur pikiran dan

kondisi perasaan negatif. Persepsi terhadap kemampuan mengontrol tersebut

didasarkan pada keyakinan individu terhadap kemampuan menguasai performansi

tertentu. Maka individu dengan efikasi diri yang tinggi mampu mengelola stres

dengan mengarahkan mereka pada usaha penyelesaian masalah. Sebaliknya,

individu yang tidak memiliki keyakinan akan mencoba untuk menghindari

berurusan dengan masalah, sesuai dengan yang dikemukakan oleh Chwalisz,

Altmaier, dan Russell (Bandura, 1997). Dengan demikian jika individu

memberikan reaksi yang positif dan memanajemen stres dengan baik maka

burnout dapat terhindari.
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3. Dimensi-dimensi Burnout

Menurut Maslach dan Jackson (Sarafino, 2011) Terdapat tiga komponen

yang sering digunakan untuk menjelaskan terjadinya burnout, yaitu :

a. Kelelahan Emosional. Kelelahan emosional ditandai dengan terkurasnya

sumber-sumber emosional, misalnya perasaan seseorang merasa tidak

mampu memberikan pelayanan secara psikologis yang maksimal.

Kelelahan emosional ditandai dengan perasaan terkurasnya energi yang

dimiliki, berkurangnya sumber-sumber emosional di dalam diri seperti

rasa kasih, empati, perhatian, tidak berdaya, tertekan, apatis terhadap

pekerjaan dan merasa terbelenggu oleh tugas-tugas dalam pekerjaan yang

pada akhirnya memunculkan perasaan tidak mampu lagi memberikan

pelayanan kepada orang lain.

b. Depersonalisasi. Depersonalisasi, menurut Maslach merupakan sikap,

perasaan, maupun pandangan negatif terhadap penerima pelayanan.

Reaksi negatif ini muncul dalam tingkah laku seperti memandang rendah

dan meremehkan klien, bersikap sinis terhadap klien, kasar dan tidak

manusiawi dalam berhubungan dengan klien, serta mengabaikan

kebutuhan dan tuntutan klien. Sindrom ini merupakan akibat lebih lanjut

dari adanya upaya penarikan diri dari keterlibatan secara emosional

dengan orang lain.

Sikap lainnya yang muncul adalah kehilangan idealisme, mengurangi

kontak dengan sekitarnya, berhubungan seperlunya saja, berpendapat

negatif dan bersikap sinis terhadap sekitarnya. Secara konkret seseorang
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yang sedang depersonalisasi cenderung meremehkan, memperolok, tidak

peduli dengan orang lain yang dilayani, dan bersikap kasar.

c. Penurunan Pencapaian Prestasi Diri. Adapun penurunan hasrat pencapaian

prestasi diri ditandai dengan adanya kecenderungan memberi evaluasi

negatif terhadap diri sendiri, terutama berkaitan dengan pekerjaan.

Pekerja merasa dirinya tidak kompeten, tidak efektif dan tidak adekuat,

kurang puas dengan apa yang telah dicapai dalam pekerjaan, bahkan

perasaan kegagalan dalam bekerja. Menurut Maslach, evaluasi negatif

terhadap pencapaian kerja ini berkembang dari adanya tingakan

depersonalisasi terhadap penerima pelayanan. Pandangan maupun sikap

negatif terhadap klien lama-kelamaan menimbulkan perasaan bersalah

pada diri pemberi pelayanan.

4. Gejala Burnout

George dan Jones (2005) menjelaskan tentang gejala-gejala burnout, yaitu:

a. Kelelahan fisik, yang ditunjukkan dengan adanya kekurangan energi,

merasa kelelahan dalam kurun waktu yang panjang dan menunjukkan

keluhan fisik seperti sakit kepala, mual, susah tidur, dan mengalami

perubahan kelelahan makan yang diekspresikan dengan kurang bergairah

dalam bekerja, lebih banyak melakukan kesalahan, merasa sakit padahal

tidak terdapat kelainan fisik.

b. Kelelahan mental, yang ditunjukkan oleh adanya sikap sinis terhadap

orang lain, bersikap negatif terhadap orang lain, cenderung merugikan

diri sendiri, pekerjaan dan organisasi, dan kehidupan pada umumnya
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diekspresikan dengan mudah curiga terhadap orang lain, menunjukkan

sikap sinis terhadap orang lain, menunjukan sikap agresif baik dalam

bentuk ucapan maupun perbuatan, menunjukkan sikap masa bodoh

terhadap orang lain dan dengan sengaja menyakiti diri sendiri.

c. Kelelahan emosional, yang ditunjukkan oleh gejala-gejala seperti depresi,

perasaan tidak berdaya, dan merasa terperangkap dalam pekerjaan yang

diekspresikan dengan sering merasa cemas dalam bekerja, mudah putus

asa, merasa tersiksa dalam melaksanakan pekerjaan, mengalami

kebosanan atau kejenuhan dalam bekerja.

d. Penghargaan diri yang rendah, ditandai oleh adanya penyimpulan bahwa

dirinya tidak mampu mengerjakan tugas dengan baik dimasa lalu dan

beranggapan sama untuk masa depannya yang diekspresikan degan

merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang bermanfaat, menganggap

bahwa pekerjaan sudah tidak mempunyai arti bagi dirinya, menganggap

baha pekerjaan sudah tidak mempunyai arti bagi dirinya, menganggap

bahwa dirinya tidak mempunyai masa depan dalam organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, burnout memiliki banyak gejala mulai dari

gejala fisik, emosi, mental, dan pengharaan diri yang rendah.



18

5. Akibat Burnout

Beberapa akibat burnout bagi individu dan organisasi (Jewell & Siegall,

1998) antara lain:

a) Individu

Menurut Jackson akibat burnout bagi individu adalah memburuknya

kualitas hubungan rumah tangga, masalah kesehatan dan hubungan yang

buruk dengan rekan sekerja.

b) Organisasi

Akibat burnout bagi organisasi menurut Jackson adalah pemberi

pelayanan yang berkualitas rendah bagi pelanggan (klien, pasien),

merendahnya keterlibatan kerja pada bidangnya dan meningkatnya orang

yang pindah kerja.

Stres di tempat kerja merupakan keadaan yang tidak bisa dihindari.

Kenyataan menunjukkan ada individu yang dapat bertahan dan mengatasi situasi

yang menekan tersebut, namun ada juga yang tidak dapat bertahan. Menurut

Schaufeli dan Buunk (dalam Lailani, 2012) ada beberapa variabel individu yang

mempengaruhi stres yang dialami individu, salah satunya adalah variabel efikasi

diri.
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B. Efikasi Diri

1. Pengertian Efikasi Diri

Baron dan Byrne (Ghufron, 2011) mendefinisikan efikasi diri sebagai

evaluasi seseorang mengenai kemampuan atau kompetensi dirinya untuk

melakukan suatu tugas, mencapai tujuan dan mengatasi hambatan. Bandura

(1997) berpendapat bahwa efikasi diri adalah 4 kemampuan umum yang terdiri

atas aspek-aspek kognitif, sosial, emosional dan perilaku. Individu harus mampu

mengolah aspek-aspek itu untuk mencapai tujuan tertentu. Bandura (Alwisol,

2009) menyebutkan keyakinan atau harapan diri ini sebagai efikasi diri, dan

harapan hasilnya disebut ekspektasi hasil. Efikasi diri atau efikasi ekspektasi (self

efficacy – efficacy expectation) adalah “Persepsi diri sendiri mengenai seberapa

bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu.” Efikasi diri berhubungan

dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang

diharapkan. Ekspetasi hasil (outcome expectation): perkiraan atau estimasi diri

bahwa tingkah laku yang dilakukan diri itu akan mencapai hasil tertentu.

Menurut Bandura (Friedman, 2008), efikasi diri menentukan apakah kita

akan menunjukkan perilaku tertentu, sekuat apa kita dapat bertahan saat

menghadapi kesulitan atau kegagalan, dan bagaimana kesuksesan atau kegagalan

dalam suatu tugas tertentu mempengaruhi perilaku kita di masa depan. Efikasi diri

yang positif adalah keyakinan untuk mampu melakukan perilaku yang dimaksud.

Tanpa efikasi diri (keyakinan tertentu yang sangat situasional), orang bahkan

enggan mencoba melakukan suatu perilaku. Sedangkan Feist dan Feist (2008)

menyatakan bahwa efikasi diri adalah keyakinan individu bahwa mereka memiliki
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kemampuan dalam mengadakan kontrol terhadap pekerjaan mereka terhadap

peristiwa lingkungan mereka sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa efikasi diri

merupakan pemahaman atau penilaian akan potensi yang dimiliki individu secara

subjektif dan terkontrol apakah individu tersebut dapat melakukan hal yang baik

dan tepat sesuai yang diharapkan.

2. Sumber Efikasi Diri

Perubahan tingkah laku, dalam sistem Bandura (Alwisol, 2009) kuncinya

adalah perubahan ekspetasi efikasi (efikasi diri). Efikasi diri atau keyakinan

kebisaan diri itu dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunkan, melalui

salah satu atau kombinasi empat sumber, yakni pengalaman menguasai sesuatu

prestasi (performance accomplishment), pengalaman vikarius (vicarious

experience), persuasi sosial (social persuation) dan pembangkitan emosi

(Emotional/ Physiological states).

a. Pengalaman performansi. Merupakan prestasi yang pernah dicapai pada

masa yang telah lalu. Sebagai sumber, performansi masa lalu menjadi

pengubah efikasi diri yang paling kuat pengaruhnya. Prestasi (masa lalu)

yang bagus meningkatkan ekspetasi efikasi, sedang kegaagalan akan

menurunkan efikasi. Mencapai keberhasilan akan memberi dampak

efikasi yang berbeda-beda, tergantung proses pencapaiannya.

b. Pengalaman vikarius. Diperoleh melalui model sosial. Efikasi akan

meningkat ketika mengamati keberhasilan orang lain, sebaliknya efikasi

akan menurun jika mengamati orang yang kemampuannya kira-kira sama
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dengan dirinya ternyata gagal. Kalau figur yang diamati berbeda dengan

diri si pengamat, pengaruh vikarius tidak besar. Sebaliknya ketika

mengamati kegagalan figur yang setara dengan dirinya, bisa jadi orang

tidak mau mengerjakan apa yang pernah gagal dikerjakan figur yang

diamatinya itu dalam jangka waktu yang lama.

c. Persuasi sosial. Efikasi diri juga dapat diperoleh, diperkuat atau dilemakan

melalui persuasi sosial. Dampak dari sumber ini terbatas, tetapi pada

kondisi yang tepat persuasi dari orang lain dapat mempengaruhi efikasi

diri. Kondisi itu adalah rasa percaya kepada pemberi persuasi, dan sifat

realistik dari apa yang dipersuasikan.

d. Keadaan emosi. Keadaan emosi yang mengikuti suatu kegiatan akan

mempengaruhi efikasi dibidang kegiatan itu. Emosi yang kuat, takut,

cemas, stres, dapat mengurangi efikasi diri. Namun bisa terjadi,

peningkatan emosi (yang tidak berlebihan) dapat meningkatkan efikasi

diri.

3. Dimensi Efikasi Diri

Bandura (1997) menjelaskan bahwa efikasi diri terdiri dari beberapa

dimensi, yaitu :

a. Level (tingkatan kesulitan). Kemampuan seseorang untuk menyelesaikan

tugas yang tingkatan kesulitannya berbeda. Individu dengan efikasi diri

tinggi akan mempunyai keyakinan yang tinggi tentang kemampuan

dalam melakukan suatu tugas yaitu menjalankan peran keperawatan yang

tingkatannya berbeda, sebaliknya individu yang memiliki efikasi diri



22

rendah akan memiliki keyakinan yang rendah pula tentang menjalankan

peran keperawatan.

Efikasi diri dapat ditunjukkan dengan tingkatan yang dibebankan pada

indivdu, yang nantinya terdapat tantangan dengan tingkat yang berbeda

dalam rangka menuju keberhasilan. Seseorang individu akan mencoba

tingkah laku yang dirasa mampu dilakukannya dan akan menghindari

tingkah laku yang dirasa diluar batas kemampuan yang dirasakannya.

Kemampuan dapat dilihat dalam bentuk tingkat kecerdasan, usaha,

ketepatan, produktivitas dan cara mengatasi tantangan. Hasil dari

perbandingan antara tantangan yang timbul ketika individu mencapai

performansi dengan kemampuan yang dimiliki oleh individu akan

bermacam-macam tergantung dengan aktivitas yang dilakukan.

b. Generality (keluasaan). Hal yang berkaitan dengan cakupan luas bidang

tingkah laku dimana individu merasa yakin terhadap kemampuannya.

Individu mampu menilai keyakinan dirinya dalam menyelesaikan tugas

yaitu mengendalikan dorongan seksual dibanyak bidang atau dalam

bidang tertentu saja. Mampu atau tidaknya individu mengerjakan bidang-

bidang dan konteks tertentu mengungkapkan gambaran secara umum

tentang efikasi diri individu tersebut. Generalisasi bisa bervariasi dalam

beberapa bentuk dimensi yang berbeda, termasuk tingkat kesamaan

aktivitas dan modalitas dimana kemampuan diekspresikan yang

mencangkup tingkah laku, kognitif dan afeksi.
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c. Strength (ketahanan). Hal yang berkaitan dengan kekuatan pada keyakinan

individu atas kemampuannya. Individu mempunyai keyakinan yang kuat

dan ketekunan dalam usaha yang akan dicapai meskipun terdapat

kesulitan dan rintangan. Dengan efikasi diri, kekuatan untuk usaha yang

lebih besar mampu didapat. Semakin kuat perasaan efikasi diri dan

semakin besar ketekunan, semakin tinggi kemungkinan kegiatan yang

dipilih dan untuk dilakukan menjadi berhasil.
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C. Perawat

1. Pengertian Perawat

Perawat (nurse) berasal dari bahasa latin yaitu dari kata Nutrix yang berarti

merawat atau memelihara. Menurut International Council of Nursing (Mariyanti

& Citrawati, 2011), perawat adalah seseorang yang telah menyelesaikan program

pendidikan keperawatan, memiliki wewenang untuk memberikan pelayanan dan

peningkatan kesehatan, serta pencegahan penyakit di negara yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Depkes RI (2002), perawat yang bertanggung jawab dan

berwenang memberikan pelayanan keperawatan secara mandiri atau berkolaborasi

dengan tenaga kesehatan lain sesuai dengan kewenangannya (Sudarma, 2008).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

647/Menkes/SK/IV/2000 tentang Registrasi dan Praktik Keperawatan, yang

kemudian diperbarui dengan Kepmenkes RI No.1239/Menkes/SK/XI/2001,

dijelaskan bahwa perawat adalah yang telah lulus pendidikan keperawatan, baik di

dalam maupun di luar negeri, sesuai dengan ketentutan perundang-undangan yang

berlaku. Saat ini seseorang disebut sebagai perawat jika memiliki kualifikasi

pendidikan minimal DIII Keperawatan dengan sebutan Ahli Madya Keperawatan

(Asmadi, 2005).

Elis dan Hartley (Priharjo, 2005) menyebutkan bahwa definisi perawat

adalah orang yang mengasuh, merawat dan melindungi, yang merawat orang

sakit, luka dan usia lanjut. Menurut Gunarsa (dalam Mayasari, 2007) Perawat

sebagai orang yang telah dipersiapkan melalui pendidikan untuk turut serta

merawat dan menyembuhkan orang sakit, dalam usaha-usaha rehabilitasi dan
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dalam pencegahan penyakit yang dilaksanakan sendiri atau di bawah pengawasan

dokter dan suster kepala.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perawat merupakan

tenaga kerja profesional dibidang kesehatan yang telah menyelesaikan pendidikan

keperawatan dan bertugas melayani masyarakat, memberikan perawatan serta

pertolongan yang disebabkan sakit, luka ataupun proses penuaan.

2. Peran dan Fungsi Perawat

Peran dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan oleh

individu sesuai dengan status sosialnya. Jika seorang perawat, peran yang

dijalankannya harus sesuai dengan lingkup kewenangan perawat. Sebagai tenaga

kesehatan, perawat memilki sejumlah peran di dalam menjalankan tugasnya

sesuai dengan hak dan kewenangan yang ada. Peran perawat meliputi : pemberi

Asuhan Keperawatan, praktek Keperawatan atau pelaksana, pendidikan klien,

pengelola serta kegiatan penelitian dibidang Keperawatan (Asmadi, 2005).

a. Pelaksana pelayanan keperawatan. Peran ini di kenal dengan Care Giver,

peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara langsung

atau tidak langsung kepada klien sebagai Individu, Keluarga dan

Masyarakat, dengan metode pendekatan pemecahan masalah yang disebut

proses keperawatan. Dalam melaksanakan peran ini perawat bertindak

sebagai pemberi rasa aman dan nyman, komunikator, pelindung dan

advokat, serta rehabilitator.

b. Sebagai pendidik. Perawat berperan   dalam   medidik individu,  keluarga,

kelompok dan masyarakat serta tenaga kesehatan yang berada dibawah



26

tanggungjawabnya. Peran ini berupa penyuluhan kepada klien, maupun

bentuk desimilasi ilmu kepada peserta didik keperawatan.

c. Sebagai pengelola. Dalam hal ini perawat mempunyai peran dan

tanggungjawab dalam mengelola pelayanan maupun pendidikan

keperawatan sesuai dengan manajemen keperawatan dalam kerangka

paradigma keperawatan. Sebagai pengelola perawat dalam memantau dan

menjamin kualitas asuhan atau pelayanan keperawatan serta

mengorganisasi dan mengendalikan sistem pelayanan keperawatan, karena

pengetahuan pemahaman perawat yang kurang sehingga pelaksana

perawat pengelola belum maksimal, mayoritas posisi, lingkup kewenangan

dan tanggungjawab perawat hampir tidak berpengaruh dalam perencanaan

dan pengambilan keputusan.

d. Sebagai peneliti. Sebagai peneliti dibidang keperawatan, perawat

diharapkan mampu mengidentifikasi masalah penelitian, menerapkan

prinsip dan metode penelitian serta memanfaatkan hasil penelitian untuk

meningkatkan mutu asuhan atau pelayanan dan pendidikan keperawatan.

Penelitian di dalam bidang keperawatan berperan dalam mengurangi

kesenjangan penguasaan tehnologi di bidang kesehatan, karena temuan

penelitian lebih memungkinkan terjadinya transformasi ilmu pengetahuan

dan Tehnologi, selain itu penting dalam memperkokoh upaya menetapkan

dan memajukan profesi keperawatan (Asmadi, 2005).

Fungsi utama perawat adalah membantu klien (dari level individu hingga

masyarakat), baik dalam kondisi sakit maupun sehat, guna mencapai derajat
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kesehatan yang optimal melalui layanan keperawatan. Layanan keperawatan

diberikan karena adanya kelemahan fisik, mental, dan keterbatasan pengetahuan

serta kurangnya kemauan untuk dapat melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-

hari secara mandiri.

Menurut Kozier (Sudarma, 2008) fungsi perawat ada tiga, yaitu:

a. Fungsi independen. Dalam fungsi ini tindakan perawat bersifat tidak

memerlukan perintah dokter. Tindakan perawat bersifat mandiri

berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan. Oleh karena itu, perwat

bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari tindakan yang

diambil. Misalnya, membantu pasien dalam melakukan kegiatan sehari-

hari.

b. Fungsi interdependen. Tindakan perawatan berdasar pada kerja

sama dengan tim perawatan atau tim kesehatan lain. Fungsi ini tampak

ketika perawat bersama tenaga kesehatan lain berkolaborasi

mengupayakan kesembuhan pasien. Perawat biasanya tergabung dalam

sebuah tim yang dipimpin oleh seorang dokter. Contoh tindakan ini

adalah menagani ibu hamil yang menderita diabetes, perawat bersama

tenaga ahli gizi berkolaborasi membuat rencana untuk menetukan

kebutuhan makanan yang diperlukan ibu hamil dan perkembangan janin.

c. Fungsi dependen perawat. Dalam fungsi ini perawat bertindak

membantu dokter dalam memberikan pelayan medis. Perawat membantu

dokter memberikan pelayanan pengobatan dan tindakan khusus yang

menjadi kewewenangan dokter.
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Perawat bertugas di ruang rawat inap dan rawat jalan berpotensi

mengalami stres/tekanan karena tuntutan pekerjaan yang overload yang

berhubungan dengan orang lain, seperti memberikan pelayanan keperawatan pada

pasien, baik untuk kesembuhan ataupun pemulihan status fisik dan mentalnya,

memberikan pelayanan lain bagi kenyamanan dan keamanan pasien seperti

penataan tempat tidur dan lain-lain, melakukan tugas-tugas administratif,

menyelenggarakan pendidikan keperawatan berkelanjutan, melakukan berbagai

penelitian/riset dan berpartisipasi aktif dalam pendidikan bagi para calon perawat.

Keadaan seperti ini apabila berlangsung terusmenerus akan menyebabkan perawat

mengalami kelelahanfisik, emosi, dan mental yang disebut dengan gejala burnout

(Mariyanti & Citrawati, 2011).
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D. Kerangka Berfikir

Mutu pelayanan rumah sakit sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor,

diantaranya yang paling dominan adalah sumber daya manusia (SDM), yang

meliputi tenaga medis (dokter, perawat) dan non medis. Perawat merupakan salah

satu profesi yang memfokuskan diri pada pelayanan kemanusianan (human

services). Perawat memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan

pelayanan  tersebut. Selain bertugas membantu dokter, tugas utama seorang

perawat adalah membantu proses pemulihan kondisi kesehatan dan bahkan

menyelamatkan pasien dari kematian.

Perawat dianggap sangat rentan terhadap burnout dikarenakan sifat kerja

keperawatan, yang mana mereka sering berinteraksi dengan pasien yang berada

dalam ketegangan emosional akibat rasa sakit (Elder, 2009). Selain itu, profesi

perawat merupakan profesi yang rentan terhadap burnout karena jenis pekerjaan

perawat penuh dengan tekanan dan tuntutan secara emosional (Schaufeli &

Janczur, dalam Lailani, 2012).

Pada ruang IGD maupun ICU, seorang perawat harus dapat berpikir cepat

mengenai tindakan apa yang harus dilakukan terhadap pasien yang ditanganinya.

Sedikit kesalahan saja dilakukan oleh perawat akan membuat pasien yang

ditangani tidak dapat terselamatkan. Schaufeli dan Jauczur (Prestiana &

Purbandini, 2012) mengatakan bahwa dalam menjalankan peran dan fungsinya

seorang perawat dituntut memiliki keahlian, pengetahuan, dan konsentrasi yang

tinggi.
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Perawat yang merasa pesimis dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak

dapat mengatasi stres dengan segera, akan berpengaruh terhadap kemampuannya

mencapai target atau prestasi kerja terutama dalam meningkatkan kualitas

pelayanannya terhadap pasien. Dalam merespon permasalahan yang terjadi,

perawat dituntut untuk memiliki disposisi perilaku tertentu agar dapat

menyelesaikannya dengan baik. Salah satu disposisi perilaku yang perlu dimiliki

oleh perawat adalah efikasi diri. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Chwalisz,

Altmaier, dan Russell (Bandura, 1997) bahwa individu dengan efikasi diri yang

tinggi mampu mengelola stres dengan mengarahkan mereka pada usaha

penyelesaian masalah. Sebaliknya, individu yang tidak memiliki keyakinan akan

efikasi diri akan mencoba untuk menghindari berurusan dengan masalah.

Baron dan Greenberg (Rosyid, 1996) menyrbutkan bahwa burnout adalah

suatu sindrom kelelahan emosional, fisik dan mental yang ditunjang oleh perasaan

rendahnya harga diri (self esteem) dan efikasi diri (self efficacy), yang disebabkan

penderitaan stress yang intens dan berkepanjangan (Rosyid, 1996). Dengan

efikasi diri yang tinggi, seorang perawat akan memiliki rasa optimisme yang

tinggi. Mereka mempunyai kepercayaan diri yang tinggi berkaitan dengan

kemampuannya dalam bekerja dibandingkan dengan orang yang memiliki efikasi

diri rendah, selain itu efikasi diri yang tinggi juga menurunkan rasa takut akan

kegagalan karena perawat lebih berani mengambil resiko sehingga pada saat

menolong pasien perawat akan berpikir cepat dan dapat mengatasi pasien tersebut

secara efektif karena tidak ragu-ragu dalam bertindak.
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Menurut Bandura (Prestiana & Purbandini, 2012) orang yang memiliki

efikasi diri yang tinggi akan mempunyai semangat yang lebih tinggi dalam

menjalankan suatu tugas tertentu dibandingkan dengan orang yang memiliki

efikasi diri yang rendah. Sehingga seorang perawat yang memiliki efikasi diri

yang tinggi akan mengembangkan sikap-sikap positif seperti percaya diri dan

berkomitmen tinggi, dengan demikian ia pun mampu menjalankan peran dan

fungsinya dengan baik.

Meskipun rutinitas pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi

dan jam kerja yang cukup panjang, seorang perawat yang memiliki efikasi diri

tinggi tidak akan mudah mengalami stres. Perawat memiliki keyakinan dan

motivasi yang tinggi bahwa ia mampu untuk menyelesaikan tugas tersulit

sekalipun. Perawat juga percaya bahwa mereka mampu untuk mengontrol

ancaman maupun stressor yang datang baik dari dalam diri maupun dari

lingkungan, sehingga mereka memiliki strategi koping yang efektif.

Chwalisz, Altmaier, dan Russell (Bandura, 1997) menyatakan bahwa

individu dengan efikasi diri yang tinggi mampu mengelola stres dengan

mengarahkan mereka pada usaha penyelesaian masalah. Sebaliknya, individu

yang tidak memiliki keyakinan akan efikasi diri akan mencoba untuk menghindari

berurusan dengan masalah.
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E. Hipotesis

Berdasarkan uraian teori yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis

yang diajukan dalam penelitian ini yaitu: Adanya hubungan antara efikasi diri

dengan burnout pada perawat RSUD Arifin Achmad Pekanbaru. Dimana semakin

tinggi efikasi diri yang dimiliki seorang perawat maka kecenderungan mengalami

burnout akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin rendah efikasi diri yang

dimiliki seorang perawat maka kecenderungan mengalami burnout akan semakin

tinggi pula.


