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Abstract
This study aims to examine emotional intelligence relationship with burnout, examine the
relationship between social support of families and burnout and simultaneously examine the
relationship between emotional intelligence and social support for families with burnout. Subject of the
research is nurses at the insane asylum Prof. Dr. Muhammad Ildrem North Sumatra Province. The
sampling technique is conducted by total sampling. According to the analysis results are negative and
significant relationship between emotional intelligence and burnout (rx1y = -0.367, p = 0.001 <0.05)
and contribute effectively between emotional intelligence and burnout of 13.5% (r2 = 0.135). There is
a negative and significant relationship between social support of families and burnout (rx2y = -0.283,
p = 0.008 <0.05) and the effective contribution between social support of families with burnout by
10.2% (r2 = 0.102), and simultaneously obtained negative and significant relationship between
emotional intelligence and social support of families with burnout (F = 10.585, p = 0.000 <0.05)
contribution effectively between emotional intelligence and social support of families with burnout is
23.7% (r2 = 0.237).
Keywords: Emotional Intelligence, Social Support Family and Burnout
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kecerdasan emosional dengan burnout,
menguji hubungan dukungan sosial keluarga dengan burnout dan menguji secara bersama-sama
hubungan kecerdasan emosional dan dukungan sosial keluarga dengan burnout. Subjek penelitian
yaitu perawat di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara. Teknik
pengambilan sampel dilakukan dengan cara total sampling. Berdasarkan hasil analisis terdapat
hubungan yang negatif dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan burnout (rx1y = -0,367
dengan p = 0,001 < 0,05) dan kontribusi efektif antara kecerdasan emosional dengan burnout sebesar
13,5% (r2 = 0,135). Terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara dukungan sosial keluarga
dengan burnout (rx2y = -0,283 dengan p = 0,008 < 0,05) dan kontribusi efektif antara dukungan sosial
keluarga dengan burnout sebesar 10,2% (r2 = 0,102), dan secara bersama – sama terdapat hubungan
yang negatif dan signifikan antara kecerdasan emosional dan dukungan sosial keluarga dengan
burnout ( F = 10,585 dengan p = 0,000 < 0,05) dan besarnya kontribusi efektif antara kecerdasan
emosional dan dukungan sosial keluarga dengan burnout sebesar 23,7% (r2 = 0,237).
Kata Kunci: Kecerdasan Emosional, Dukungan Sosial Keluarga, dan Burnout
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1. PENDAHULUAN
Rumah Sakit merupakan institusi perawatan kesehatan profesional yang pelayanannya
disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya. Rumah Sakit juga dituntut untuk
memberikan pelayanan yang terbaik terhadap kesehatan masyarakat. Depkes RI, 1998
(http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/34757/3/Chapter%20II.pdf) menyatakan bahwa
Rumah Sakit merupakan suatu alat organisasi yang terdiri dari tenaga medis professional yang
terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan
keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.
Menurut WHO Rumah Sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan
dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan
pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah Sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi
tenaga kesehatan dan pusat penelitian medik.
Selanjutnya Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dimaksudkan
dengan Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan
gawat darurat.
Menurut WHO (World Health Organization), tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum
mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat
dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan melaksanakan upaya pelayanan
kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan
yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan
upaya rujukan.
Menurut undang-undang No. 44 tahun 2009, fungsi rumah sakit adalah penyelenggaraan
pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit,
pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna
tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan Sumber
Daya Manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan,
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam
rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang
kesehatan.
Dalam menyelenggarakan fungsinya, maka Rumah Sakit Umum menyelenggarakan kegiatan
pelayanan medis, pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan nonmedis,
pelayanan kesehatan kemasyarakatan dan rujukan, pendidikan, penelitian (WHO) dan Rumah Sakit
harus memiliki Sumber Daya Manusia yang professional. Salah satu tenaga di Rumah Sakit yang
memiliki proporsi terbesar dan berinteraksi langsung dengan pasien selama 24 jam adalah tenaga
perawat.
Penelitian ini dilaksanakan di sebuah Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem
Provinsi Sumatera Utara yang berpusat di kota Medan. Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit yang
khusus untuk perawatan gangguan mental serius. Rumah Sakit Jiwa sangat bervariasi dalam tujuan dan
metode. Beberapa Rumah Sakit mungkin mengkhususkan hanya dalam jangka pendek atau terapi rawat
jalan untuk pasien berisiko rendah. Orang lain mungkin mengkhususkan diri dalam perawatan
sementara atau permanen dari warga yang sebagai akibat dari gangguan psikologis, memerlukan
bantuan rutin, perawatan khusus dan lingkungan yang terkendali. Hal tersebut mendatangkan
permasalahan tersendiri bagi pelaku-pelaku kesehatan di Rumah Sakit Jiwa, tidak hanya kemampuan
yang sesuai dengan bidang kerja namun ketekunan dan ketahanan mental menjadi sesuatu yang
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penting yang harus dimiliki, terutama perawat yang dalam kesehariannya berhadapan dengan pasien
sakit jiwa.
Menurut
American
Nurses
Associations
(ANA)
(http://nurseofmysoul.blogspot.co.id/2008/10/konsep-dasar-kesehatan-keperawatan-jiwa.html)
keperawatan jiwa merupakan area khusus dalam praktek keperawatan yang menggunakan ilmu tingkah
laku manusia sebagai dasar dan menggunakan diri sendiri secara teraupetik dalam meninkatkan,
mempertahankan , memulihkan kesehatan mental klien dan kesehatan mental masyarakat dimana klien
berada.
Menurut
UU
Kes.
Jiwa
No.
03
Tahun
1966
(http://nurseofmysoul.blogspot.co.id/2008/10/konsep-dasar-kesehatan-keperawatan-jiwa.html)
keperawatan jiwa adalah proses interpersonal yang berusaha untuk meningkatkan dan mempertahankan
perilaku sehingga klien dapat berfungsi utuh sebagai manusia.
Selanjutnya
menurut
Caroline
dalam
Basic
Nursing
(1999),
(http://nurseofmysoul.blogspot.co.id/2008/10/konsep-dasar-kesehatan-keperawatan-jiwa.html)
keahlian perawat kesehatan mental adalah merawat seseorang dengan penyimpangan mental, dimana
memberikan kesempatan kepada perawat untuk mengoptimalkan kemampuannya, harus peka, memiliki
kemampuan untuk mendengar, tidak hanya menyalahkan, memberikan penguatan atau dukungan,
memahami dan memberikan dorongan.
Menurut
Weiss
1947,
(https://azurama.wordpress.com/all-about-nurse/keperawatanjiwa/kesehatan-jiwa/) yang dikutip oleh Stuart Sundeen dalam Principles and Practice of Psychiatric
Nursing Care (1995), peran perawat kesehatan jiwa sebagai attitude therapy, yakni mengobservasi
perubahan, baik perubahan kecil atau menetap yang terjadi pada pasien jiwa, mendemontrasikan
penerimaan, respek, memahami pasien jiwa, dan mempromosikan ketertarikan klien dan beradaptasi
dalam interaksi.
Kondisi mental pasien yang labil akan menyebabkan perawat kesehatan jiwa selalu diliputi
perasaan cemas, tegang, mudah tersinggung dan frustasi serta adanya keluhan psikosomatis. Hal
tersebut terjadi karena terkurasnya energi untuk menghadapi stres yang dialami terus menerus dalam
pekerjaannya sebagai perawat, dan jika berlangsung dalam jangka waktu yang lama dengan intensitas
yang cukup tinggi inilah yang disebut dengan burnout.
Istilah burnout pertama kali dikemukakan oleh Freudenberg, seorang ahli psikologi klinis pada tahun
1974. Burnout adalah suatu kondisi psikologis yang dialami seseorang akibat stres yang disertai
kegagalan meraih harapan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Greenberg, dkk (1997),
mengatakan bahwa burnout merupakan suatu sindrom yang berisikan gejala-gejala kelelahan fisik,
emosional dan mental.
stres

Dikatakan oleh Gibson, dkk (2007) bahwa burnout pada perawat terjadi sebagai akibat dari
yang berlarut-larut dan banyaknya hal negatif yang dirasakan berulang kali.

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya burnout adalah kecerdasan emosional.
Goleman (2009) menyatakan bahwa kecerdasan emosional merupakan kemampuan emosi yang
meliputi kemampuan untuk mengendalikan diri, memiliki daya tahan ketika menghadapi suatu
masalah, mampu mengendalikan impuls, memotivasi diri, mampu mengatur suasana hati, kemampuan
berempati dan membina hubungan dengan orang lain. Kecerdasan emosional dapat menempatkan
emosi seseorang dengan tepat dan dapat mengatur suasana hati. Seseorang yang pandai menyesuaikan
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diri dengan orang lain, orang tersebut akan memiliki tingkat emosionalitas yang baik dan akan lebih
mudah menyesuaikan diri dalam pergaulan sosial serta lingkungannya.
Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi akan berhasil mengatasi stres,
konflik, kegagalan, bertahan menghadapi frustasi sehingga orang tidak akan mudah mengalami
burnout. Sebaliknya mereka yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah ketika mengalami
kegagalan akan mudah terkena burnout (Pertiwi, dkk, 1997).
Selain dari faktor kecerdasan emosional, salah satu faktor yang dapat meminimalkan
kecendrungan burnout adalah dukungan sosial (Sarafino, 1998). Selanjutnya Lee dan Asforth (1996)
juga mengatakan salah satu faktor yang mempengaruhi burnout yaitu kurangnya dukungan sosial.
Individu yang memiliki dukungan sosial yang tinggi tidak hanya mengalami stres yang rendah, tetapi
juga dapat mengatasi stres secara lebih berhasil dibanding dengan mereka yang kurang memperoleh
dukungan sosial (Taylor, 1999). Salah satu sumber dukungan sosial adalah keluarga. Keluarga
merupakan tempat bercerita dan mengeluarkan keluhan-keluhan bila individu mengalami persoalan
(Irwanto,2002).
Dukungan sosial keluarga dan adanya perhatian orang lain dapat membuat orang tahan
terhadap tekanan yang menimbulkan burnout (dalam Atkinson, R.L. 1993). Menurut Ganster, dkk
(dalam Andarika. R, 2004) mengatakan bahwa pada saat seorang perawat kesehatan jiwa mengalami
burnout, maka ia sangat membutuhkan kehadiran orang lain untuk memperhatikan, menghargai dan
mencintai dirinya.
Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan
kecerdasan emosional dan dukungan sosial keluarga dengan burnout pada perawat di Rumah Sakit
Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara.
Tujuan penelitian ini pertama , untuk menguji hubungan kecerdasan emosional dengan burnout
pada perawat di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara. Kedua,
menguji hubungan dukungan sosial keluarga dengan burnout pada perawat di Rumah Sakit Jiwa
Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara. Ketiga, menguji hubungan secara bersamasama kecerdasan emosional dan dukungan sosial keluarga dengan burnout pada perawat di Rumah
Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara.
Hipotesis penelitian ini, yakni: (H1). Ada hubungan negatif antara kecerdasan emosional
dengan burnout pada perawat. Artinya semakin tinggi kecerdasan emosional maka semakin rendah
burnout pada perawat dan sebaliknya. (H2). Ada hubungan negatif antara dukungan sosial keluarga
dengan burnout pada perawat. Artinya, semakin tinggi dukungan sosial keluarga maka semakin rendah
burnout dan sebaliknya. (H3). Secara bersama-sama ada hubungan negatif antara kecerdasan
emosional dan dukungan sosial keluarga dengan burnout. Artinya, semakin tinggi kecerdasan
emosional dan dukungan sosial keluarga maka semakin rendah burnout pada perawat dan sebaliknya.
2. KAJIAN PUSTAKA
2.1 Burnout
2.1.1 Pengertian Burnout
Burnout merupakan istilah baru yang digunakan untuk menunjuk satu jenis stres kerja. Stres
kerja adalah suatu perasaan yang menekan atau rasa tertekan yang dialami karyawan dalam
menghadapi pekerjaannya. Permasalahan akan muncul bilamana stres terjadi dalam jangka waktu yang
lama dengan intensitas yang cukup tinggi, sehingga individu akan mengalami kelelahan fisik maupun
mental. Keadaan ini disebut dengan burnout yaitu gejala kelelahan emosional yang disebabkan oleh
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tingginya tuntutan pekerjaan, yang sering dialami individu yang bekerja pada situasi dimana ia harus
melayani kebutuhan orang banyak (Jackson, dikutip Farhati dan Rosyid, 1996).
2.1.2

Aspek-Aspek Burnout
Baron dan Greenberg (1997) mengemukakan bahwa ada empat aspek burnout, yaitu:
a. Kelelahan fisik, ditandai dengan serangan sakit kepala, mual, susah tidur dan kurangnya nafsu
makan.
b. Kelelahan emosional, ditandai dengan depresi, merasa terperangkap di dalam pekerjaannya,
mudah marah, dan cepat tersinggung
c. Kelelahan sikap dan mental, ditandai dengan sikap sinis terhadap orang lain, bersikap negatif, dan
cenderung merugikan diri sendiri, pekerjaan, maupun organisasi
d. Rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri, ditandai dengan tidak pernah puas dengan hasil
kerja sendiri, merasa tidak pernah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang
lain.
2.2 Kecerdasan Emosional
2.2.1 Pengertian Kecerdasan Emosional
Cooper dan Sawaf (2001) mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai kemampuan
mengindera, memahami, dan menerapkan secara efektif kekuatan dan ketajaman emosi sebagai
sumber energi, informasi, dan pengaruh yang manusiawi.
2.2.2
a.
b.

c.

d.

Komponen-komponen Kecerdasan Emosional
Goleman (2000) mengemukakan lima komponen kecerdasan emosional:
Kesadaran diri, yaitu mengetahui apa yang dirasakan seseorang pada suatu saat dan
menggunakannya sebagai sumber informasi dalam mengambil keputusan.
Pengaturan diri, yaitu mampu mengelola emosi dalam menyikapi situasi tertentu, menangani
emosi agar berdampak positif terhadap pelaksanaan tugas, memiliki kepekaan terhadap suasana
hati, menunda kenikmatan sebelum tujuan tercapai dan mampu menekan gejolak emosi.
Motivasi diri, yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun
menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif dan bertindaksecara efektif dan mampu bertahan
menghadapi kegagalan dan frustasi.
Empati, yaitu mampu merasakan pikiran dan perasaan orang lain, mampu menempatkan diri
dalam perspektif orang lain, menumbuhkan sikap saling percaya antar sesama dan mampu
menyesuaikan diri dengan orang lain.

Keterampilan emosi, yaitu kemampuan dalam mengendalikan emosi ketika berhubungan
dengan orang lain, dapat membaca situasi dalam konteks sosial, memiliki interaksi yang baik serta
mampu bertindak secara bijak dalam hubungan antar manusia.
2.3 Dukungan Sosial Keluarga
2.3.1 Pengertian Dukungan Sosial Keluarga
Salah satu bentuk dari dukungan sosial adalah dukungan sosial keluarga, keluarga
merupakan tempat pertumbuhan dan perkembangan individu. Dukungan sosial yang diberikan
keluarga diharapkan oleh individu supaya keadaan menjadi lebih baik. Dengan demikian dukungan
sosial keluarga sangat berarti bagi individu dalam menghadapi kehidupan diluar dan meringankan
stres yang dihadapi individu (Irwanto, 2002).
2.3.2 Jenis-jenis Dukungan Sosial Keluarga
House (dalam Smet,1994) menyebutkan jenis-jenis dukungan sosial keluarga meliputi:
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a.

b.

c.

d.

Dukungan emosional
Dukungan emosional mencakup ungkapan empati, kepedulian dan perhatian terhadap orang yang
bersangkutan.
Dukungan penghargaan
Dukungan penghargaan terjadi lewat ungkapan hormat atau penghargaan positif orang itu,
dorongan untuk maju atau persetujuan gagasan.
Dukungan instrumental
Dukungan instrumental meliputi bantuan langsung sesuai dengan yang dibutuhkan oleh individu
tersebut, misalnya bantuan uang.
Dukungan informatif
Dukungan informasi mencakup pemberian saran, nasihat, petunjuk, dan umpan balik

2.4

Dukunga Perawat Kesehatan Jiwa

Menurut Gunarsa (1995), perawat kesehatan jiwa adalah seorang tenaga kesehatan profesional
yang telah dipersiapkan melalui pendidikan kejiwaan untuk turut serta merawat dan menyembuhkan
orang sakit kejiwaan, rehabilitasi, dan pemulihan serta pencegahan penyakit yang dilaksanakan
sendiri di bawah pengawasan dokter dan perawat ahli kejiwaan.
3. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dilaksanakan di Rumah Sakit Jiwa Prof.
Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara. Waktu pelaksanaan pada bulan April 2015. Variabel
independen dalam penelitian ini adalah kecerdasan emosional dan dukungan sosial keluarga. Variabel
dependen dalam penelitian ini adalah burnout. Variabel kecerdasan emosional diukur dari komponen
kecerdasan emosional yang dikemukakan Goleman (2000) yakni kesadaran diri, pengaturan diri,
motivasi diri, empati dan keterampilan sosial. Variabel dukungan sosial keluarga diukur dari aspekaspek dukungan sosial keluarga yang dikemukakan oleh House (dalam Smet, 1994) yakni dukungan
emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental dan dukungan informatif. Selanjutnya,
variabel burnout dengan menggunakan aspek burnout yang mengacu pada teori Baron dan Greenberg
(1997) yakni mengenai kelelahan fisik, kelelahan emosional, kelelahan sikap dan mental dan
rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri.
Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik total sampling, yaitu
teknik penentuan sampel dengan mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel
(Sugiyono, 2009). Peneliti mengambil sampel dari seluruh perawat di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr.
Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara dimana 80 perawat digunakan untuk keperluan uji coba
angket dan subjek penelitian pada 71 perawat untuk membuktikan hipotesis yang telah diajukan.
Respon jawaban dalam skala penelitian ini menggunakan 4 (empat) pilihan, yaitu Sangat
Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Skor berkisar dari 4 sampai 1.
Pada item favourable, pilihan SS mendapat skor 4, S mendapat skor 3, TS mendapat skor 2, dan STS
mendapat skor 1. Pada item unfavourable, pilihan SS mendapat skor 1, S mendapat skor 2, TS
mendapat skor 3, dan STS mendapat skor 4.
3.1 Validitas dan Reliabilitas
3.1.1

Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengetahui sejauhmana ketepatan dan kecermatan skala
pengukuran dalam melakukan peran ukurnya. Suatu item diterima dan dianggap memuaskan apabila
koefisen korelasi (rxy) melebihi= 0,30 (Azwar, 2007). Teknik yang digunakan untuk menguji validitas
alat ukur (angket) adalah teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson.
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3.2 Reliabilitas
Reliabilitas alat ukur adalah untuk mencari dan mengetahui sejauhmana hasil pengukuran
dapat dipercaya. Untuk menguji reliabilitas angket maka digunakan rumus Alpha Cronbach seperti
yang dikemukakan oleh Arikunto (2006).
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data statistik. Teknik analisis yang digunakan
adalah analisis regresi berganda untuk menganalisis hubungan kecerdasan emosional dengan burnout,
hubungan dukungan sosial keluarga dengan burnout, dan hubungan kecerdasan emosional dan
dukungan sosial keluarga dengan burnout. Keseluruhan analisis data dalam penelitian ini
menggunakan bantuan pengolahan statistik SPSS 19 for windows, versi IBM/IN, hak cipta © 2011,
dilindungi UU.
4.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil uji coba skala burnout pada perawat yang berjumlah 26 aitem sebanyak 22
aitem valid, untuk skala kecerdasan emosional dari 30 aitem sebanyak 27 butir valid, untuk skala
dukungan sosial keluarga dari 20 aitem semuanya valid. Sejalan dengan sistem yang digunakan dalam
penelitian ini, maka data dari butir-butir valid dari ketiga variabel tersebut, diambil untuk digunakan
sebagai data penelitian.
4.1 Uji Asumsi
4.1.1 Uji Normalitas Sebaran
Adapun maksud dari uji normalitas sebaran ini adalah untuk membuktikan bahwa penyebaran
data-data penelitian yang menjadi pusat perhatian telah menyebar berdasarkan prinsip kurve normal.
Uji normalitas sebaran dianalisis dengan menggunakan Uji Kolmogorov – Smirnov. Sebagai
kriterianya apabila p > 0,050 maka sebarannya dinyatakan normal, sebaliknya apabila p < 0,050
sebarannya dinyatakan tidak normal (Hadi dan Pamardingsih, 2000). Tabel berikut ini merupakan
rangkuman hasil perhitungan uji normalitas sebaran.
Tabel 1. Rangkuman hasil Perhitungan Uji Normalitas Sebaran

4.1.2

Variabel
Burnout

Rerata SB
70,11
5,805

K-Z
0,718

P
0,681

Ket.
Normal

Kecerdasan
Emosional
Dukungan
Sosial
Keluarga

62,18

6,749

1,247

0,089

Normal

46,03

8,854

2,247

0,063

Normal

Uji Linieritas Hubungan
Uji linieritas dimaksudkan untuk mengetahui derajat hubungan variabel bebas dengan melihat
garis linieritas variabel tergantung. Artinya apakah variabel bebas dapat menerangkan timbulnya
variabel terikat dan hal ini secara visualisasi dapat diterangkan.
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Tabel 2. Rangkuman Hasil Perhitungan Uji Linieritas Hubungan

Korelasion
al

F
Beda

p Beda

Keteranga
n

X1 - Y

10,73
8

0,002

Linier

X2 - Y

5,999

0,017

Linier

4.2 Pengujian Hipotesis
Untuk mengetahui apakah hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya diterima atau ditolak,
maka dilakukan analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis regresi ganda. Berdasarkan perhitungan uji hipotesis diperoleh hasil sebagai berikut:
Tabel 3. Matriks Interkorelasional Analisis Regresi Correlations

BURNOUT

Pearson
Correlation
Sig.
tailed)

KECERDASAN
EMOSIONAL

DUKUNG
AN
SOSIAL
KELUAR
GA

1

-.367(**)

-.283(**)

.001

.008

(1-

N

71

71

71

Pearson
Correlation

.367(**)

1

-.099

Sig.
tailed)

.001

(1-

N
DUKUNGAN
SOSIAL
KELUARGA

BURNO
UT

KECERDAS
AN
EMOSIONA
L

Pearson
Correlation
Sig.
tailed)
N

(1-

.207

71

71

71

.283(**)

-.099

1

.008

.207

71

71

71

a. Koefisien korelasi sederhana antara X1 dengan Y sebesar -0,367 dengan p < 0,05. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara kecerdasan
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emosional dengan burnout. Semakin tinggi kecerdasan emosional maka semakin rendah
burnout. Sebaliknya, semakin rendah kecerdasan emosional maka semakin tinggi burnout.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 1 diterima.
b. Koefisien korelasi sederhana antara X2 dengan Y sebesar -0,283 dengan p < 0,05. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara dukungan
sosial keluarga dengan burnout. Semakin tinggi dukungan sosial keluarga maka semakin
rendah burnout, sebaliknya semakin rendah dukungan sosial keluarga maka semakin tinggi
pula burnout. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 2 diterima.
Hasil perhitungan analisis regresi ganda antara X1 dan X2 dengan Y adalah sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Ganda

Model

Sum of df
squares

Mean

F

Sig

Regression

560.060

2

280.03
0

10.58
5

.000

Residual

1799.039

68

Total

2359.099

70

26.456

a.
b

Predictors: (Constant), Dukungan Sosial Keluarga, Kecerdaan Emosional
Dependent Variable: Burnout

Hasil analisis regresi ganda menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kecerdasan
emosional (X1) dan dukungan sosial keluarga (X2) dengan burnout (Y). Dengan nilai koefisien Freg
= 10,585 dimana p sebesar 0,000 < 0,05. Dengan nilai signifikan dibawah 0,05 menunjukkan bahwa
secara bersama-sama kecerdasan emosional dan dukungan social keluarga mempunyai hubungan yang
signifikan dengan burnout. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesis 3 diterima.
Tabel 5. Analisis Regresi Secara Bersama-sama

Unstandardized
Coefficients

Model

B
1

(Constant)

Std.
Error

Standardize
d
Coefficients t

Sig.

Beta

Std.
Error

B

15.10
.000
9

99.899 6.612

Kecerdasa
n
Emosional

-.343

.092

-.399

.000
3.747

Dukungan
Sosial
Keluarga

-.188

.062

-.322

.003
3.027

a Dependent Variable: Burnout
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Dari tabel diatas dapat dilihat bentuk persamaan regresi sebagai berikut ;
Y = 99,899 - 0,343 X1 - 0, 188 X2
Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a.

Koefisien regresi variabel kecerdasan emosional mempunyai hubungan yang negatif dengan
burnout.
b. Koefisien regresi variabel dukungan sosial keluarga mempunyai hubungan yang negatif dengan
burnout
4.3 Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi digunakan untuk menjelaskan proporsi variabel terikat yang mampu
dijelaskan oleh variasi variabel bebasnya (Ghozali, 2005). Hasil perhitungan sumbangan masingmasing variabel X1 dan X2 dengan Y yaitu besarnya nilai korelasi ( R ) antara Kecerdasan Emosional
(X1) dengan Burnout (Y) pada model 1 yaitu sebesar 0,367 dan dari output diperoleh koefisien
determinasi ( R2 ) sebesar 0,135. Hal ini berarti besarnya kontribusi efektif antara Kecerdasan
Emosional dengan Burnout adalah 13,5%. Sedangkan pada model 2 besarnya nilai korelasi ( R )
antara Kecerdasan Emosional (X1) dan Dukungan Sosial Keluarga (X2) dengan burnout (Y) yaitu
sebesar 0,487 dan dari output diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0,237. Hal ini berarti
besarnya kontribusi efektif antara Kecerdasan Emosional dan Dukungan Sosial keluarga dengan
burnout adalah sebesar 23,7%. Sedangkan besarnya kontribusi efektif antara Dukungan Sosial
Keluarga dengan burnout sebesar 10,2 %.
4.4 Hasil Perhitungan Mean Hipotetik dan Mean Empirik
Berdasarkan deskripsi data penelitian dapat dilakukan pengelompokkan yang mengacu pada
kriteria kategorisasi. Azwar (2013), menyatakan bahwa kategorisasi ini didasarkan pada asumsi bahwa
skor subjek penelitian terdistribusi normal. Kriterianya terbagi atas tiga kategori yaitu: rendah, sedang
dan tinggi
Tabel 6. Penggolongan Kriteria Tiga Kategori

Interval
X < (µ - 1σ)

Kriteria
Rendah

(µ - 1σ) ≤ X < (µ + 1σ)

Sedang

(µ + 1σ) ≤ X

Tinggi

Berdasarkan hasil analisis diketahui gambaran mengenai frekuensi masing-masing variabel sebagai
berikut:
a. Untuk variabel burnout yang berada pada kategori rendah tidak ada, kategori sedang sebesar
21,1% (15 orang), dan kategori tinggi sebesar 78,9% (56 orang).
b. Untuk variabel kecerdasan emosional yang berada pada kategori rendah 7% (5 orang), kategori
sedang sebesar 93% (66 orang) dan kategori tinggi tidak ada.
c. Untuk variabel dukungan sosial keluarga yang berada pada kategori rendah sebesar 18,3% (13
orang), kategori sedang sebesar 64,8% (46 orang), dan kategori tinggi sebesar 16,9% (12 orang).
Burnout merupakan suatu keadaan yang muncul akibat ketegangan atau tekanan psikis yang
ditandai dengan kelelahan fisik, mental, emosional yang terjadi karena tuntutan situasi yang menuntut
keterlibatan emosional tinggi, ditambah dengan tingginya standar keberhasilan pribadi dan tujuan yang
tidak realistis, pada akhirnya kehabisan tenaga dan kehilangan perasaan tentang dirinya dan orang lain.
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Perawat dituntut dapat menjadi figur yang dibutuhkan oleh pasiennya, dapat berempati kepada
pasien, selalu menjaga perhatiannya, fokus dan hangat kepada pasien. Disamping itu, perawat juga
harus dapat melaksanakan pekerjaannya walaupun dengan keterbatasan rekan sekerja tanpa
mengorbankan mutu (dalam Prawasti, 2007). Begitu banyaknya tanggung jawab dan tuntutan yang
harus dijalani oleh perawat menunjukkan bahwa profesi perawat rentan sekali mengalami burnout
terhadap pekerjaannya.
Baurun dan Paulus (dalam Kusumawati, 2000) mengatakan bahwa kondisi burnout muncul
bukan hanya dipengaruhi oleh kondisi organisasi, namun merupakan hasil interaksi antara kondisi
organisasi dengan karakteristik individu. Papadatau, dkk (dalam Kusumawati, 2000) menempatkan
karakteristik individu sebagai salah satu hal yang berkorelasi dengan burnout. Karakteristik yang
dimaksud adalah kecerdasan emosional. Seseorang dengan taraf kecerdasan emosional tinggi semakin
mampu melakukan kontrol diri atau kontrol personal dengan baik dan seseorang dengan taraf
kecerdasan emosional rendah tidak mampu melakukan kontrol diri atau kontrol personal dengan baik
(Goleman, 2000).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi variabel kecerdasan emosional (X1)
dengan variabel burnout (Y) sebesar -0,367 dengan p = 0,001 < 0,05. Nilai tersebut menunjukkan
bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara kecerdasan emosional dengan burnout.
Nilai koefisien determinasi variabel kecerdasan emosional (X1) dengan variabel burnout (Y) sebesar
0,135. Artinya, variabel burnout (Y) dijelaskan oleh variabel kecerdasan emosional (X1) sebesar
13,5%. Patton (dalam Kusumawati, 2000) mengatakan bahwa kecerdasan emosional sangat penting
untuk menentukan keberhasilan seseorang dalam hidupnya. Orang-orang dengan kecerdasan emosional
yang tinggi akan mampu menguasai gejolak emosi, mengelola stres, menjalin hubungan yang baik
dengan orang lain, dan memiliki kesehatan mental yang baik sehingga tidak mudah mengalami
burnout, dan orang-orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah akan mudah mengalami
burnout. (Pertiwi, dkk, 1997). Orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi akan lebih bersikap
optimis.
Selain kecerdasan emosional dalam penelitian ini juga diketahui bahwa dukungan sosial
keluarga memiliki hubungan yang signifikan dengan burnout yang menunjukkan bahwa nilai koefisien
korelasi variabel dukungan sosial keluarga (X2) dengan variabel burnout (Y) sebesar -0,283 dengan
p = 0,008 < 0,05. Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif dan signifikan
antara dukungan sosial keluarga dengan burnout. Nilai koefisien determinasi variabel dukungan sosial
keluarga (X2) dengan variabel burnout (Y) sebesar 0,102. Artinya, variabel burnout (Y) dijelaskan oleh
variabel dukungan sosial keluarga ((X2) sebesar 10,2%.
Menurut Sarafino (1998), salah satu faktor yang dapat meminimalkan kecendrungan burnout
adalah dukungan sosial. Lee dan Asforth (1996) mengatakan salah satu faktor yang mempengaruhi
burnout yaitu dukungan sosial. Dukungan sosial keluarga bekerja sebagai pelindung untuk melawan
perubahan peristiwa kehidupan yang penuh stres. Melalui dukungan sosial keluarga, kesejahteraan
psikologis akan meningkat karena adanya perhatian dan pengertian akan menimbulkan perasaan
memiliki, meningkatkan harga diri dan kejelasan identitas diri serta memiliki perasaan positif
mengenali diri sendiri.
Dukungan sosial keluarga dan adanya perhatian orang lain dapat membuat orang tahan
terhadap tekanan yang menimbulkan burnout (dalam Atkinson, R.L 1993). Menurut Ganster, dkk
(dalam Andarika, R. 2004) mengatakan pada saat seseorang perawat kesehatan jiwa mengalami
burnout, maka ia sangat membutuhkan kehadiran orang lain untuk memperhatikan, menghargai dan
mencintai dirinya. Dengan kata lain, seseorang perawat kesehatan jiwa sangat membutuhkan dukungan
sosial dari orang-orang yang ada disekitarnya untuk membantunya dalam menghadapi permasalahan,
sehingga ia merasa bahwa tekanan-tekanan yang dialami tidak hanya dihadapi oleh dirinya sendiri
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tetapi ada orang lain yang membantunya. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
ada hubungan negatif yang signifikan antara kecerdasan
emosional dan dukungan sosial
keluarga dengan burnout pada Perawat di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem
Provinsi Sumatera Utara sebesar 23,7%. (Freg=10,585 dimana (p<0,00).
5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1

Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil yang telah diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan halhal sebagai berikut:
1. Hipotesis 1 penelitian ini diterima, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif
antara kecerdasan emosional dengan burnout. Artinya, semakin tinggi kecerdasan emosional maka
semakin rendah burnout dan sebaliknya.
2. Hipotesis 2 penelitian ini diterima, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan
negatif antara dukungan sosial keluarga dengan burnout. Artinya, semakin tinggi dukungan sosial
keluarga maka semakin rendah burnout dan sebaliknya.
3. Hipotesis 3 penelitian diterima, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama – sama
terdapat hubungan yang negatif dan signifikan antara kecerdasan emosional dan dukungan sosial
keluarga dengan burnout. Semakin tinggi kecerdasan emosional dan dukungan sosial keluarga maka
semakin rendah burnout, sebaliknya semakin rendah kecerdasan emosional dan dukungan sosial
keluarga maka semakin tinggi burnout.
4. Subjek penelitian yang memiliki burnout yang berada pada kategori tinggi sebesar 78,9% (56
orang), pada kategori sedang sebesar 21,1% (15 orang) dan kategori rendah tidak ada. Sedangkan
subjek penelitian yang memiliki kecerdasan emosional yang berada pada kategori tinggi tidak ada,
kategori sedang 93% (66 orang) dan pada kategori rendah sebesar 7% (5 orang). Kemudian subjek
penelitian yang memiliki dukungan sosial keluarga yang berada pada kategori tinggi sebesar 16,9%
(12 orang), kategori sedang 64,8% (46 orang) dan pada kategori rendah sebesar 18,3% (13 orang).
5.2

Saran

1. Saran untuk Para Perawat
- Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa perawat mengalami burnout pada kategori cenderung
tinggi. Upaya yang dilakukan untuk menurunkan burnout ini dilakukan dengan cara kegiatan
refreshing bersama keluarga dan teman kantor pada waktu libur, menjalani hubungan sosial
yang baik dengan keluarga dan lingkungannya.
- Bagi perawat yang tergolong memiliki kecerdasan emosi sedang disarankan agar dapat
mempertahankannya dan meningkatkannya. Kemudian bagi perawat yang tergolong memiliki
kecerdasan emosi rendah, disarankan untuk dapat meningkatkan kecerdasan emosi dengan
cara: memikirkan langkah positif dalam menghadapi konflik, tekanan pekerjaan, maupun
tekanan sosial, memahami sudut pandang orang lain dengan membuka pikiran, mengelola
hubungan interpersonal dengan mengembangkan sikap empati dan mengikuti pelatihan yang
berkaitan dengan kecerdasan emosional.
- Bagi perawat yang memiliki dukungan sosial keluarga dengan kategori rendah, upaya yang
dilakukan keluarga kepada perawat yaitu sebaiknya keluarga memberikan dukungan sosial
yang baik berupa dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan instrumental,
maupun dukungan informatif.
2. Bagi Rumah Sakit Jiwa Prof. dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara
Rumah Sakit Jiwa diharapkan memberikan pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia
dengan memperhatikan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya burnout seperti salah satunya
kecerdasan emosional.
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Para perawat perlu dibekali dengan keterampilan dan pelatihan kecerdasan emosional, sehingga
dengan kesulitan dan tantangan dalam pekerjaannya, mereka tidak cepat putus asa tetapi mampu
mengatasinya sehingga memperkecil kemungkinan terkena burnout.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian dengan topik yang sama yaitu tentang
hubungan kecerdasan emosional dan dukungan sosial keluarga pada perawat, peneliti menyarankan
untuk meneliti hubungan pada variabel lain seperti gaya kepemimpinan, masa kerja, kesejahteraan,
kondisi kerja, dan tuntutan pekerjaan, lingkungan sosial, dukungan sosial antara atasan dan bawahan
juga dukungan sosial antara teman sekerja terhadap burnout
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