
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gereja Protestan Maluku pada PIP-RIP (Pola Induk 

Pelayanan dan Rancangan Induk Pelayanan) dasawarsa kedua 

periode 2010-2015 menetapkan orientasi misinya pada 

penguatan kapasitas umat. Konteks itu mengharuskan setiap 

pelayan yang adalah pemimpin di jemaat  untuk bekerja 

keras, mengolah potensi dirinya agar bermanfaat bagi 

jemaatnya.Pendeta harus mampu memberi jawab atas 

pertanyaan bagaimana bercocok tanam yang baik, bagaimana 

sistim peternakan yang baik, bagaimana cara memasarkan 

dan menjual hasil-hasil alam itu dengan baik, bagaimana cara 

menjaga kesehatan yang baik. Semua yang penting itu harus 

dijawab dengan tepat juga oleh pendeta atau pemimpin 

jemaat.Pendeta adalah agent of change bagi jemaat yang di 

layaninya. Jemaat yang jauh dari sentuhan informasi dan 

kemajuan teknologi membutuhkan pendeta yang mampu 

memberi  “kepuasan” bukan saja “spiritual information” tetapi 

lebih luas dari itu dengan menyumbang beragam informasi 

dari segi membangun kreatifitas ditengah jemaat. Kreatifitas 

dapat diwujudkan melalui berbagai model pelayanan.Ia hadir 

bersama jemaat untuk bekerja bersama jemaat. Pada konteks 

itu kinerjanya juga menjadi sarana pembangun sumber daya 

jemaat dan juga mengasah kemampuannya terus bekerja bagi 

jemaat. 



Perspektif itu menurut Maluyu S.P dan Hasibuan (2001) 

mengemukakan kinerja (prestasi kerja) sebagai suatu hasil 

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. 

Selanjutnya (Prawirosentono, 1999) bahwa kinerja seseorang 

akan dipengaruhi oleh tingkat kepuasan kerja yang dimilki. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka 

upaya mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

Mahoney (Mardiah, 2005) juga  menyatakan bahwa kinerja 

(performance) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seorang atau kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi. Ukuran kinerja bervariasi 

tergantung pada kinerja siapa yang di ukur, apakah kineja 

individu, kinerja kelompok, kinerja unit atau kinerja 

organisasi.Dalam penelitian ini kinerja yang diamati adalah 

kinerja individu atau kinerja pendeta Gereja Protestan 

Maluku.Kinerja individu seorang pendeta memerlukan 

dorongan internal yang tumbuh didalam dirinya. 

Dorongan itu merupakan  efikasi diri (self efficacy) yang 

tinggi untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut. 

Berkaitan dengan perspektif itu Bandura (1986) 

mendefenisikan self efficacy sebagai keyakinan dalam diri tiap 



orang tentang kemampuan atau kesanggupan diri untuk 

mengatur/mengorganisir sebuah tindakan yang terencana 

serta menjalankannya secara sistematis, sehingga 

menghasilkan prestasi pada tingkatan tertentu.Self efficacy 

merupakan keputusan dari dalam diri untuk menerima, 

melakukan pekerjaannya dengan integritas untuk hasil 

maksimal bagi organisasinya. Bandura (dalam Landry, 2003) 

juga  menyatakan bahwa self efficacy mempengaruhi proses 

pemilihan tindakan tertentu dari setiap orang untuk mencapai 

keberhasilan, seberapa besar upaya yang mereka lakukan 

secara terus menerus, berapa lama mereka bertahan dalam 

mengatasi rintangan dalam kegagalan, kesabaran dalam 

kesengsaraan, bagaimana pola pikir mereka tentang 

perlindungan diri atau pertolongan diri, berapa besar tekanan 

dan depresi yang mereka alami dalam memenuhi tuntutan 

lingkungan, dan pada akhirnya tingkat prestasi mereka dapat 

tercapai. 

Unsur utama dalam  Selfefficacy dalah keyakinan pada 

kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan memecahkan 

masalah dengan efektif. Sel fefficacy juga berarti meyakini diri 

sendiri mampu berhasil dan sukses.Individu dengan self 

efficacy tinggi memiliki komitmen dalam memecahkan 

masalahnya dan tidak akan menyerah ketika menemukan 

bahwa strategi yang sedang digunakan itu tidak berhasil 

(Reivich dan Shatte, 2002). 

Disamping Self efficacy, variabel lain yang 

mempengaruhi individual performance adalah social 



support(dukungan sosial). Rook, 1985 (dalam Smet, 1994) 

mendefenisikan dukungan sosial sebagai salah satu fungsi 

yang mengggambarkan tingkat dan kualitas umum dari 

hubungan interpersonal yang akan melindungi individu dari 

konsekuensi stress. Dukungan sosial yang diterima dapat 

membuat individu merasa tenang, diperhatikan, timbul rasa 

percaya diri dan kompeten. Tersedianya dukungan social 

akan membuat individu merasa dicintai, dihargai dan 

menjadi bagian dari kelompok. Dukungan sosial merupakan 

hal  yang khusus yang dapat diberikan seseorang kepada 

orang lain (Taylor, Sylvestre & Botschner 1998, dalam Herlyna 

dan Ninik 2008). Hal yang khusus ini bisa berupa bantuan 

instrumental, informasional, dan emosional maupun 

penghargaan (House dalam Parasuraman, Greenhaus & 

granrose 1992).  Dengan efikasi diri yang tinggi serta 

dukungan sosial yang baik, individu dalam hal ini pendeta 

akanmerasa nyaman selama bekerja dan stress kerja yang 

terjadi dilingkungan kerja dapat dikelola dengan baik sehingga 

dapat meningkatkan kinerja yang hendak dicapai dengan 

maksimal. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam setiap perusahan 

maupun organisasi hampir selalu ditemukan individu yang 

mengalami stress kerja terhadap pekerjaan sehingga 

memungkinkan individu tersebut tidak bisa mempunyai 

prestasi kerja yang baik dan tentu saja hal ini dapat 

mengancam kinerja individu dan berpengaruh terhadap 

organisasi. Dimaksud dengan stress kerja dalam penelitian ini 



adalah stress kerja yang berkepanjangan dengan kata lain 

disebut dengan namaburnout. Burnout seringkali dijumpai 

dikalangan pemberi jasa sosial seperti: perawat, guru, pekerja 

sosial, polisi, akuntan dan juga pendeta. 

Daryl Koehn, 2000, menjelaskan bahwa seorang Pendeta 

adalah merupakan Profesi karena, pendeta adalah pekerjaan 

yang memiliki keahlian dari proses belajar pada tataran 

akademik dan pengalaman hidup sehari-hari. Jabatan 

pendeta tidak saja bermakna sekuler yang sama dengan 

profesi pekerja sosial yang telah disebutkan diatas tetapi 

dalam pandangan jemaat, jabatan pendeta lebih bermakna 

spiritual. Dengan demikian sama dengan pekerja sosial 

lainnya, pendeta melakoni profesinya sepanjang waktu. Selalu 

siap dan “oncall” memenuhi panggilan pelayanannya kepada 

jemaat yang dipimpinnya. Tata Gereja Protestan Maluku pasal  

19 ayat 1 huruf h menyatakan bahwa tugas utama pendeta 

adalah Melaksanakan pendidikan umum, pelayanan kasih, 

keadilan, perdamaian, serta pelestarian lingkungan hidup juga 

membina kemandirian teologi, daya dan dana. Lingkup kerja 

seperti ini membuat jabatan pendeta sama dengan profesi 

lainnya. 

Pendeta dalam pandangan jemaat adalah figure yang 

dijadikan  pola (patron) bagi jemaat (masyarakat) karena 

didalam jabatan pendeta melekat berbagai tuntutan antara 

lain, tuntutan sebagai seorang yang harus bekerja profesional, 

tuntutan untuk menjadi agen of change bagi perubahan 

jemaat dan sebagai pemimpin jemaat, kehadirannya 



diharapkan selalu membawa solusi atas masalah jemaat 

(masyarakat). Melalui penelitian yang telah dilakukan harapan 

jemaat cenderung berbanding terbalik dengan kenyataan yang 

dialami. Bagi beberapa pendeta tantangan berprofesi  tidak 

dijadikan spirit untuk instrospeksi kinerja dan berupaya 

melengkapi diri tetapi justru mencari dalih untuk luput dari 

konteks seperti itu. 

Didapati melalui amatan penulis bahwa berhadapan 

dengan permasalahan jemaat pendeta masih menjadikannya 

sebagai beban apalagi jika setiap pekerjaan yang 

dilakukannya tidak mendapat sambutan baik dari 

jemaat.Alasan klasik pun diciptakannya, istri dan anak-anak 

tidak bersama dengannya, menciptakan konflik dengan 

jemaat, bahkan ada yang berdalih kondisi kesehatannya tidak 

memungkinkan bertugas lama di jemaat itu.Dalih seperti ini 

dikemukakan dengan tujuan di pindahkan dari jemaat itu. 

Ditemukan bahwa Pendeta yang tidak mampu beradaptasi 

dengan dinamika pada konteks jemaat akan mengalami stress 

kerja (Burnout). Burnout disebabkan karena  timbul dilema 

antara tuntutan profesi dan kuatnya tuntutan jemaat dan 

masyarakat. Akibatnya timbul tekanan untuk menjaga 

profesional kerja yang bermuara pada kelelahan emosional 

yang akhirnya mempengaruhi kinerja individualnya. 

Maslach dan Leiter (1997) mengidentifikasi kondisi 

abnormal tersebut sebagai sindrom burnout.Disebutkan ada 

tiga gejala umum yang menandainya yaitu; Pertama, adanya 

erosi di dalam keterlibatan pada pekerjaan. Pekerjaan yang 



pada awalnya dipandang menyenangkan, memberikan 

harapan masa depan, kini dirasa melelahkan, menyita energi 

fisik dan emosi. Kedua, adanya erosi didalam emosi.Ketiga, 

adanya persepsi ketidaksesuaian antara orang dan pekerjaan, 

dimana ketidaksesuaian ini dipandang lebih pada 

ketidakmampuan diri sendiri. Sementara itu, Ferber 

(1991)melihat burnout lebih dipicu oleh perasaan 

inconsequensiality, yaitu satu perasaan pada diri pekerja 

bahwa usahanya untuk membantu orang lain tidak efektif, 

tugas-tugas yang diembannya seperti tiada akhir, dan 

penghargaan personal terhadap usahanya (dalam arti prestasi, 

pengakuan, peningkatan karir, atau apresiasi) tidak muncul. 

Seperti dikatakan diatas, persepsi terhadap burnout 

dipengaruhi oleh faktor individual, organisasional dan sosial. 

Pada kenyataannya, faktor organisasional dan sosial lebih 

berperan menyebabkan pekerja layanan kemanusiaan 

mengalami burnout, yaitu pekerjaan yang terlalu berlimpah 

(overloud), kurangnya kontrol yang dimiliki terhadap 

pekerjaan, penghargaan yang tidak memadai, hilangnya 

keadilan di dalam lingkungan kerja, ketercerabutan secara 

emosional dan sosial dari komunitas dan nilai-nilai yang 

sangat bertentangan didalam lingkungan kerja. 

Pada perspektif sebaliknya, burnout tidak selamanya 

berdimensi buruk. Walaupun lazimnya burnout dibahas dalam 

konteks negatif, ia juga mempunyai nilai positif. Burnout dapat 

menciptakan peluang apabila tantangan pekerjaan dijadikan 

sebagai peluang untuk mendongkrak kinerja. Diasumsikan 



bahwa dibalik kerumitan dan tekanan pekerjaan selalu 

terbuka untuk didekati dari sisi yang lain.  Dari penelitian 

sebelumnya, oleh Engko dalam SNA 9 Padang (2006) dan meta 

analisis Judge dan Bono (2001), menunjukkan bahwa self 

efficacy akan mendorong seseorang bekerja lebih semangat 

untuk mencapai hasil optimal dalam Kinerjanya. Penelitian 

yang dilakukan Lestari (2004) tentang analisis pengaruh 

dukungan sosial, kejelasan peran dan orientasi belajar 

terhadap kinerja tenaga penjual (kasus pada PT. Asuransi 

jiwasraya cabang semarang) membuktikan bahwa variabel 

yang paling berpengaruh berturut-turut  terhadap kinerja 

adalah dukungan sosial. Selanjutnya variabel lain yang turut 

memperangaruhi kinerja individu (individual performance) 

ditunjukkan melalui penelitian Sani (2004) tentang analisis 

pengaruh burnout dan kecerdasan emosional terhadap kinerja 

pegawai PT. Bank Mega Syari’ah Cabang Malang mendapatkan 

hasil bahwa burnout mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

Dengan melihat penelitian sebelumnya, penulis ingin 

memasukkan burnout sebagai variabel intervening. Penelitian 

ini bertujuan  untuk mengukur sejauh mana pengaruh 

variabel self efficacy dan social support terhadap individual 

performance baik secara langsung atau melalui burnout 

sebagai variable intervening pada pendeta Gereja Protestan 

Maluku Klasis Pulau Ambon. 

 

 



1.2 Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan 

masalah penelitian adalah: Apakah ada pengaruh antara self 

efficacy dan social support terhadap individual performance 

baik secara langsung maupun melalui burnout sebagai 

variabel intervening pada pendeta Gereja Protestan Maluku 

klasis pulau Ambon. 

1.3 Persoalan Penelitian  

1. Apakah terdapat pengaruh self efficacy terhadap 

burnout. 

2. Apakah terdapat pengaruh Social Support terhadap 

burnout. 

3. Apakah terdapat pengaruh Self Efficacy terhadap 

individual performance pendeta Gereja Protestan Maluku 

Klasis pulau Ambon? 

4. Apakah terdapat pengaruh Social Support terhadap 

individual performance pendeta Gereja Protestan Maluku 

Klasis pulau Ambon? 

5. Apakah terdapat pengaruhburnout  terhadap individual 

performance pendeta Gereja Protestan Maluku Klasis 

pulau Ambon? 

6. Apakah terdapat pengaruh self efficacy terhadap 

individual performance dengan burnout  sebagai variabel 

intervening pada pendeta Gereja Protestan Maluku 

Klasis pulau Ambon? 

7. Apakah terdapat pengaruh social support terhadap 

individual performance dengan burnout  sebagai variabel 



intervening pada pendeta Gereja Protestan Maluku 

Klasis pulau Ambon? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menguji  pengaruhself efficacy 

terhadapburnout. 

2. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh social support 

terhadap burnout. 

3. Untuk mengetahui dan menguji  pengaruhself efficacy 

terhadap individual performance Pendeta Gereja 

Protestan Maluku Klasis pulau Ambon. 

4. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh social support 

terhadap terhadap individual performance Pendeta 

Gereja Protestan Maluku Klasis pulau Ambon 

5. Untuk mengetahui dan menguji 

pengaruhburnoutterhadap individual performance 

Pendeta Gereja Protestan Maluku Klasis pulau Ambon. 

6. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh self efficacy 

terhadap individual performance dengan burnout sebagai 

variabel intervening pada Pendeta Gereja Protestan 

Maluku Klasis pulau Ambon. 

7. Untuk mengetahui dan menguji pengaruh social support 

terhadap individual performance dengan burnout sebagai 

variabel intervening pada Pendeta Gereja Protestan 

Maluku Klasis pulau Ambon 

 

 



1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti 

empiris ada tidaknya pengaruh antara Pengaruh Self efficacy, 

Social support terhadap individual performance dengan burnout 

sebagai variabel intervening pada Pendeta Gereja Protestan 

Maluku Klasis Pulau Ambon. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

bagi organisasi untuk menentukan strategi yang lebih tepat 

dalam pengelolaan Sumber Daya Manusisa khususnya dalam 

rangka meningkatkan Individual Performance sebagai bagian 

dari strategi organisasi untuk kepentingan organisasi mulai 

dari proses rekrutmen, promosi dan kembali pada 

kepentingan memajukan organisasi atau lembaga melalui 

postur profil karyawan yang diharapkan organisasi. 

 


