
BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

2.1 Konsep Dasar 

Dalam bab ini dijelaskan tentang defenisi variabel-

variabel penelitian yaitu, individual performance, self efficacy, 

social support dan burnout. 

 

2.1.1.Self  Efficacy 

Bandura (1986) mendefenisikan self efficacy sebagai 

keyakinan dalam diri setiap orang tentang kemampuan atau 

kesanggupan diri mereka untuk mengatur/mengorganisir 

sebuah tindakan yang terencana serta menjalankannya secara 

sistematis, sehingga menghasilkan prestasi pada tingkatan 

tertentu.Self efficacy merupakan keputusan dari dalam diri 

seseorang berdasarkan kapabilitasnya untuk menyelesaikan 

berbagai tugas dalam memperoleh hasil yang diinginkan. 

Bandura (dalam Landry, 2003) menyatakan bahwa self 

efficacy merupakan kunci bagi keberadaan manusia.Self 

efficacy mempengaruhi proses pemilihan tindakan tertentu 

dari setiap orang untuk mencapai keberhasilan, beberapa 

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 

pertolongandiri, berapa besar tekanan dan depresi yang 



mereka alami dalam memenuhi tuntutan lingkungan, dan 

pada akhirnya tingkat prestasi mereka dapat tercapai.  

Bandura juga menegaskan bahwa self efficacy akan 

mempertinggi prestasi manusia dan kesejahteraan seseorang 

dalam berbagi cara. Orang yang memiliki kepercayaan tinggi 

terhadap kemampuannya, akan melihat tugas-tugas yang sulit 

sebagi  tantangan yang mesti diatasi, bukan sebagai ancaman 

yang harus dihindari. Sebaliknya orang yang ragu terhadap 

kemampuannya, akan menjauh dari tugas-tugas yang sulit 

ketika mereka melihatnya sebagai ancaman pribadi. 

Keyakinan dalam self efficacy menentukan bagaimana 

orang merasakan (feel), berfikir (think), memotivasi diri mereka 

sendiri dan berprilaku.Bandura (1986) mengusulkan agar 

setiap individu pertama-pertama mengembangkan rasa 

mampunya atau efficacy dalam berbagai aktifitasnya. 

Keyakinan dalam self efficacyjuga menghasilkan efek yang 

bermacam-macam melalui empat proses utama, yaitu kognitif, 

motivasional, afektif dan proses seleksi. 

Bandura (dalam Landry, 2003) mengkonseptualisasikan 

self efficacy didalam tiga dimensi : Tingkatan (level), Kekuatan 

(strength), dan Keadaan umum (generality). Level menujukan 

pada tingkat kesulitan dari tugas-tugas yang mana setiap 

individu merasa mapu untuk mengerjakannya. Kekuatan 

(strength) menujukan pada keyakinan seseorang terhadap  

perkiraan  kinerjanya. Keadaan umum dari self efficacy 

(general of self efficacy) memberi perhatian pada jarak (range) 

situasi dimana seseorang mempertimbangkan dirinya agar 



dapat menjadi manjur/mujarab (efficacious).Sedangkan 

apabila self efficacy diaplikasikan ke dalam dunia kerja, maka 

menurut Stajkovic & Luthans (1998), self efficacy dapat 

didefinisikan sebagai keyakinan seseorang tentang 

kemampuannya untuk mengerahkan motivasi, sumber daya 

kognitif dan tindakan yang diperlukan untuk berhasil 

melaksanakan tugas dan dalam konteks tertentu (dalam Avey, 

Luthans & Jensen, 2009). 

Self efficacy itu sendiri merupakan keyakinan pada 

kemampuan diri sendiri untuk menghadapi dan memecahkan 

masalah dengan efektif.Self efficacy 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  danShatte,2002). 

Keyakinan akanself efficacy sangat diperlukan oleh 

seorang pendeta karena dapat mempengaruhinya dalam 

menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi ditengah 

jemaat. Dalam penelitian ini, self Efficacy merupakan 

kemampuan yang diperlukan individu untuk menghadapi 

berbagai tantangan dan sebagai amunisi untuk mengontrol 

setiap perilaku dan sekaligus sebagai sarana untuk 

pengambilan keputusan terhadap organisasi tempat  

mendedikasikan komitmennya. 

 

 



2.1.1.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Self Efficacy 

Menurut Bandura (2001) menjelaskan bahwa ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi self efficacy yaitu: 

a) Pengalaman keberhasilan (mastery experiences) 

keberhasilan yang sering didapatkan akan meningkatkan self 

efficacy yang dimiliki seseorang sedangkan kegagalan akan 

menurunkan self efficacy. Apabila keberhasilan yang didapat  

seseorang lebih banyak karena faktor-faktor di luar dirinya, 

biasanya tidak akan membawa pengaruh terhadap 

peningkatan self efficacy. Akan tetapi jika keberhasilan 

tersebut didapatkan dengan melalui hambatan yang besar dan 

merupakan hasil perjuangannya sendiri, maka hal itu akan 

membawa pengaruh pada peningkatan self efficacy; b) 

Pengalaman orang lain (vicarious experiences) pengalaman 

keberhasilan orang lain yang memiliki kemiripan dengan 

individu dalam mengerjakan suatu tugas biasanya akan 

meningkatkan self efficacy seseorang dalam mengerjakan 

tugas yang sama. Self efficacy tersebut didapat melalui sosial 

model yang biasanya terjadi pada diri seseorang yang kurang 

pengetahuan tentang kemampuan dirinya sehingga 

mendorong seseorang untuk melakukan modeling;c) Persuasi 

sosial (Social Persuation) informasi tentang kemampuan yang 

disampaikan secara verbal oleh seseorang yang berpengaruh 

biasanya digunakan untuk meyakinkan seseorang untuk 

mampu melakukan suatu tugas. Keadaan fisiologis dan 

emosional (physiological and emotional states) kecemasan dan 

stress yang terjadi dalam diri seseorang ketika melakukan 



tugas sering diartikan sebagai suatu kegagalan. Pada 

umumnya seseorang cenderung akan mengharapkan 

keberhasilan dalam kondisi yang tidak diwarnai oleh 

ketegangan dan tidak merasakan adanya keluhan atau 

gangguan somatic lainnya. Self efficacy biasanya ditandai oleh 

rendahnya tingkat stress dan kecemasan sebaliknya self 

efficacy yang rendah ditandai oleh tingkat stress dan 

kecemasan yang tinggi pula. 

 

2.1.2 Social Support 
Dukungan sosial menurut Sarafino (2006) adalah 

perasaan kenyamanan, perhatian, penghargaan, atau bantuan 

yang diterima dari orang atau kelompok lain. Sarafino 

menambahkan bahwa orang-orang yang menerima dukungan 

sosial memiliki keyakinan bahwa mereka dicintai, bernilai, 

dan merupakan bagian dari kelompok yang dapat menolong 

mereka ketika membutuhkan bantuan. 

Sarafino (1994) merumuskan bahwa ada lima jenis 

dukungan sosial yang dapat diberikan oleh seorang individu, 

yaitu: 

1) Dukungan Emosional (Emotional Support): Jenis 

dukungan ini dilakukan dengan melibatkan ungkapan rasa 

empati, kepedulian, dan perhatian terhadap seseorang 

sehingga memberikan perasaan nyaman, ketentraman hati, 

dan perasaan dicintai yang membuatnya merasa lebih baik. 

Dukungan emosional adalah ekspresi dari afeksi, 

kepercayaan, perhatian, dan perasaan didengarkan 



(Cohen,1991). Kesediaan untuk mendengarkan keluhan 

seseorang akan memberikan dampak positif, yaitu sebagai 

sarana pelepasan emosi dan mengurangi kecemasan, serta 

membuat individu merasa dihargai, diterima, dan 

diperhatikan;2) Dukungan Penghargaan (Esteem Support): 

Dukungan ini terjadi lewat ungkapan penghargaan positif 

untuk individu yang bersangkutan, dorongan maju dan 

perbandingan positif individu dengan orang-orang lain. Orford 

(1992)berpendapat bahwa dukungan penghargaan 

dititikberatkan pada adanya suatu pengakuan, penilaian yang 

positif, dan penerimaan terhadap individu; 3) Dukungan 

Instrumental (Instrumental Support: Jenis dukungan ini 

berupa bantuan yang sifatnya nyata dan langsung yaitu dapat 

berupa jasa, waktu, meminjamkan uang, dan membantu 

mengerjakan tugas seseorang ketika sedang stres (Cohen, 

dalam Sarafino,1990); 4) Dukungan Informasi (Informational 

Support): Jenis dukungan ini mencakup pemberian nasehat, 

petunjuk, saran-saran, ataupun umpan balik tentang apa 

yang telah dikerjakan. Melalui interaksi dengan orang lain, 

individu akan dapat mengevaluasi dan mempertegas 

keyakinannya dengan membandingkan pendapat, sikap, 

keyakinan, dan perilaku orang lain; 5) Dukungan Jaringan 

Sosial (Network Support): Jenis dukungan ini diberikan dengan 

cara membuat kondisi agar seseorang merasa menjadi bagian 

dari suatu kelompok yang memiliki persamaan minat dan 

aktivitas sosial. Jenis ini mencakup perasaan keanggotaan 

dalam kelompok. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 



Cohen dan Wills (1985), dukungan jaringan sosial 

akanmembantu individu untuk mengurangi stres yang dialami 

karena dapat memenuhi kebutuhan akan persahabatan dan 

kontak sosial dengan orang lain. 

 Cobb (1976) juga berpendapat bahwa social support 

adalah pemberian informasi baik secara verbal maupun non-

verbal, pemberian tingkah laku atau materi yang didapat dari 

hubungan sosial yang akrab, yang membuat individu merasa 

diperhatikan, bernilai dan dicintai, sehingga dapat 

menguntungkan kesejahteraan individu. Baron & Byrne 

(1997) menyatakan bahwa social support juga bisa diartikan 

sebagai pemberian perasaan nyaman baik secara fisik 

maupun psikologis atau keluarga kepada seseorang untuk 

menghadapi masalah invidu yang mempunyai perasaan aman 

karena mendapatkan dukungan akan lebih efektif dalam 

menghadapi masalah daripada individu yang mendapat 

penolakan orang lain. 

Rook (1984) mengatakan bahwa social support 

merupakan salah satu fungsi dari ikatan sosial, dan ikatan-

ikatan sosial tersebut mengambarkan tingkat kualitas umum 

dari hubungan interpersonal. Ikatan dan persahabatan 

dengan orang lain dianggap sebagai aspek yang memberikan  

kepuasan secara emosional dalam kehidupan individu. Ketika 

seseorang didukung oleh lingkungan, maka segalanyaakan 

menjadi lebih mudah. Social support menujukan pada 

hubungan interpersonal yang melindungi individu terhadap 

konsekuensi negatif dari stress.Social support yang diterima 



dapat membuat individu merasa tenang, diperhatikan, 

dicintai, timbul rasa percaya diri dan kompeten. 

Johnson dan Johnson (1994)  mengatakan bahwa social 

support adalah pertukaran sumber yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan keberadaan orang-orang 

yang mampu diandalkan untuk memberi bantuan, semangat, 

penerimaan dan perhatian.  

Berdasarkan beragam defenisi di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa social support merupakan hubungan 

interpersonal yang didalamnya berisi pemberian bantuan yang 

melibatkan aspek-aspek dari informasi, perhatian, emosi, 

penilaian dan bantuan instrumental yang diperoleh oleh 

individu melalui interaksi dengan lingkungan, dan memiliki 

manfaat emosional atau efek perilaku begi penerima sehingga 

dapat membentuk individu dalam mengatasi masalahnya. 

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan social 

support (dukungan social) adalah pendampingan, perasaan 

nyaman yang dirasakan oleh pendeta untuk menghadapi 

permasalahan dan krisis yang terjadi sehari-hari dalam tugas 

pelayanan. 

 

2.1.3 Burnout 
Freudenberger (dalam Farber, 1991) menyatakan bahwa 

burnout adalah suatu bentuk kelelahan yang disebabkan 

karena seseorang bekerja terlalu intens, berdedikasi dan 

berkomitmen, bekerja terlalu banyak dan terlalu lama serta 

memandang kebutuhan dan keinginan mereka sebagai hal 



kedua. Hal ini menyebabkan individu tersebut meraskan 

adanya tekanan-tekanan untuk memberi sumbangan lebih 

banyak kepada organisasinya. 

Burnout merupakan kelelahan yang disebabkan karena 

individu bekerja keras, merasa bersalah, merasa tidak 

berdaya, merasa tidak ada harapan, kesedihan yang 

mendalam, merasa malu, menghasilkan perasaan lelah dan 

tidak nyaman, yang pada gilirannya meningkatkan rasa kesal. 

Apabila hal itu terjadi pada jangka panjang maka individu 

tersebut akan mengalami kelelahan karena telah berusaha 

memberikan sesuatu secara maksimal namun memperoleh 

apresiasi yang minimal (Pines dan Aronson, 1989).  

Setiap definisi burnout diatas merefleksikan keunikan 

sehingga tampil beragam namun batasan yang dikemukan 

para tokoh tersebut pada dasarnya sama, yaitu burnout terjadi 

pada tingkat individu dan merupakan pengalaman yang 

bersifat psikologis karena melibatkan perasaan, sikap, motif, 

harapan dan dipandang individu sebagai pengalaman negatif 

yang mengacu pada situasi yang menimbulkan stres dan 

ketidaknyaman.  

Burnout merupakan sindrom psikologis yang terdiri atas 

tiga dimensi yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi, 

maupun low personal accomplishment(Maslach, 1993). Ia 

menjelaskan bahwa pekerjaan yang berorientasi melayani 

orang lain dapat membentuk hubungan yang bersifat 

"asimetris" antara pemberi dan penerima pelayanan. Maslach 

melanjutkan bahwa ; 1) Kelelahan emosional ditandai dengan 



terkurasnya sumber-sumber emosional, misalnya perasaan 

frustrasi, 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 

; 2) Depersonalisasi, menurut Maslach (1993) merupakan 

perkembangan dari dimensi kelelahan emosional. Ia 

menjelaskan depersonalisasi adalah coping (proses mengatasi 

ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemampuan 

individu) yang dilakukan individu untuk mengatasi kelelahan 

emosional ; 3) low personal accomplishment disebabkan oleh 

perasaan bersalah telah melakukan klien secara negatif. 

Seseorang merasa bahwa dirinya telah berubah menjadi orang 

yang berkualitas buruk terhadap klien, misalnya tidak 

memperhatikan kebutuhan mereka.  

Cherniss (1980) dalam bukunya Staff Burnout Job Stress 

in the Human Service mengatakan bahwa burnout adalah 

penarikan diri secara psikologis dari pekerjaan sebagai respon 

terhadap stres dan ketidakpuasan yang berlebihan. Selain itu, 

Cherniss (1980) juga menjelaskan mengenai burnout 

sebagaisuatu proses. Diungkapkannya “burnout refers to a 

process in which profesional’ sattitude and behavior change in 

negative ways response the job strain” yang berarti burnout 

merupakan suatu proses perubahan sikap dan perilaku 

profesional kedalam cara yang negatif sebagai respon terhadap 

tekanan kerja. 



Farber (1991) menyatakan burnout sebagai sindrom 

yang berhubungan dengan pekerjaan yang berasal dari 

persepsi individu mengenai ketidakcocokan yang signifikan 

antara usaha (input) dan hasil yang didapat (output), persepsi 

ini dipengaruhi oleh individu itu sendiri, organisasi dan faktor 

sosial, kebanyakan terjadi pada orang yang bekerja 

berhadapan muka dengan masalah atau klien yang kurang 

mampu dan ditandai dengan menarik diri dan berperilaku 

sinis terhadap klien, kelelahan fisik dan emosional, dan 

simptom psikologis yang lain seperti kurang peka, cemas, 

sedih dan harga diri yang rendah. 

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa 

sindrom burnout berhubungan dengan pekerjaan yang berasal 

dari persepsi individu mengenai ketidak cocokan yang 

signifikan antara usaha (input) dan hasil yang didapat 

(output), persepsi ini dipengaruhi oleh individu itu sendiri, 

organisasi danfaktor sosial. 

Burnout bukan sebuah penyakit (Hess,1980). Ia 

merupakan hasil dari sebuah reaksi terhadap: 1) harapan dan 

tujuan yang tidak realistik terhadap perubahan yang 

diinginkan; 2) pekerjaan yang mempunyai tuntutan interaksi 

emosional yang relatif konstan dengan orang lain ; dan 3) 

tujuan jangka panjang yang sulit dicapai. 

 

 

 

 



2.1.4Individual Performance 
Kinerja individu mempengaruhi seberapa banyak 

mereka memberikan kontribusi kepada organisasi (Mathis dan 

Jackson, 2002). Lebih lanjut Mathias &Jakson  memberikan 

standar kinerja seseorang yang dilihat dari kuantitas output, 

kualitas output, jangka waktu output, kehadiran ditempat 

kerja dan sikap kooperatif. Standar kinerja ditetapkan 

berdasarkan kriteria pekerjaan yaitu menjelaskan apa saja 

yang sudah diberikan organisasi untuk dikerjakan oleh 

individu, oleh karena itu kinerja individu dalam kriteria 

pekerjaan haruslah diukur, dibandingkan dengan standar 

yang ada dan hasilnya harus diukur. 

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001) 

faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, 

yaitu: 1)Kemampuan mereka; 2) Motivasi;  3) Dukungan yang 

diterima;  4) Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan 

5) Hubungan mereka dengan organisasi. 

Kata kinerja adalah terjemahan dari kata performance, 

yang menurut The Scribner-Bantam EnglishDistionary, terbitan 

Amerika Serikat dan Canada (1979), berasal dari akar kata “to 

perform” dengan beberapa “entries” yaitu: (1) melakukan, 

menjalankan, melaksanakan (to do or carry out, execute); 2) 

memenuhi atau melaksanakan kewajiban suatu niat atau 

nazar (to discharge of fulfill; as vow);3) melaksanakan atau 

menyempurnakan tanggung jawab (to execute or complete an 

understaking); dan 4) melakukan sesuatu yang diharapkan 



oleh seseorang atau mesin (to do what is expected of a person 

machine).  

Sehubungan dengan itu, kinerja adalah kesediaan 

seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu 

kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung 

jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Jika 

dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun) di 

mana salah satu entrinya adalah hasil dari sesuatu pekerjaan 

(thing done), pengertian performance atau kinerja adalah hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseoarng atau kelompok orang 

dalam suatu perusahaan/organisasi sesuai dengan wewenang 

dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian 

tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan 

tidak bertentangan dengan moral atau etika. 

Kinerja dari asumsi individu juga dikemukakan oleh 

Gruneberg (1979) bahwa kinerja selain merupakan respon 

individu pada pekerjaan, juga merupakan perilaku yang 

diberikan kepadanya yang dilihat atas dasar hasil kerja, 

derajat kerja dan kualitas kerja.Menurut Bahua (2010) kinerja 

(performance) sebagai aksi atau perilaku individu yang berupa 

bagian dari fungsi kerja aktualnya dalam suatu organisasi 

yang sesuai dengan tugas dan tanggug jawabnya dalam 

periode waktu tertentu untuk mencapai tujuan organisasi 

yang mempekerjakannya. 

Schermerhon et.al (1991) mendefinisikan kinerja sebagai 

kuantitas dan kualitas pencapaian tugas-tugas, baik yang 

dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi.Lebih 



jauh dikatakan bahwa kinerja dapat diukur baik secara 

individu, kelompok ataupun organisasi. Tinggi atau rendahnya 

kinerja  dapat dilihat dari kuantitas dan kualitas pencapaian 

tugasnya. Aspek kuantitas ini mengacu pada beban kerja yang 

telah ditetapkan, sedangkan kualitas kerja dapat dilihat dari 

rapi atau tidaknya pekerjaan yang telah dilaksanakan. 

Individual performance mengacu pada prestasi kerja 

individu berdasarkan standar atau kriteria yang telah 

ditetapkan oleh suatu organisasi.Penelitian Goodhue dan 

Thomson (1995) menyatakan bahwa pencapaian invidual 

performance yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya 

serangkaian tugas yang dibebankan kepada individu dalam 

perusahaan dan organisasi. 

Pengertian individual performance  yang dimaksudkan 

dalam penelitian ini adalah kinerja pendeta dalam lingkup 

Sinode Gereja Protestan Maluku. 

 

2.2. Pengembangan Hipotesis 

2.2.1. Pengaruh Self Efficacy Terhadap Burnout 
Bandura (1986) mengungkapkan bahwa orang yang 

memiliki self efficacy yang tinggi, pada saat menghadapi 

situasi yang menekan akan berusaha lebih keras dan 

bertahan lama serta akan lebih aktif daripada orang yang 

memiliki self efficacy yang rendah, dan akan berani 

menetapkan target atau tujuan yang akan dicapai. Orang-

orang yang memiliki self efficacy tinggi akan berusaha 

melakukan tugas atau tindakan untuk mencapai tujuan yang 



akan ditentukan dan berusaha beradaptasi dengan berbagai 

rintangan-rintangan dalam pekerjaan mereka termasuk 

burnout yang dialami. 

Caputo, (1979) dalam kajiannya menemukan bahwa 

individu menjadi burnout apabila individu itu tidak berupaya 

untuk menghadapi tekanan kerja ataupun kehidupan pribadi 

dengan sebaik mungkin. Studi psikologi yang dilakukan 

Maharani (2011) menujukan bahwa terdapat hubungan 

negatif yang signifikan antara self efficacy dengan burnout 

pada guru SDN X di kota bogor. Semakin tinggi self efficacy 

yang dimiliki guru SDN X semakin rendah burnout dan begitu 

pula sebaliknya.Oleh karena itu diajukan hipotesis sebagai 

berikut: 

H1 :Self Efficacy Berpengaruh Terhadap Burnout 
 
2.2.2. Pengaruh Social Support Terhadap Burnout 

Banyak sekali faktor dalam lingkungan kerja yang 

mampu menimbulkan burnout.Tekanan untuk menghadapi 

kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam waktu terbatas, 

beban kerja berlebih, atasan yang terlalu banyak menuntut 

dan tidak peka, rekan kerja yang tidak menyenangkan.Social 

support dapat memberikan kenyamanan fisik dan psikologis 

kepada individu dan dapat dilihat dari bagaimana dukungan 

sosial mempengaruhi kejadian dan efek dari stress. 

Lieberman (1992) mengemukakan bahwa secara teoritis 

social support dapat menurunkan kecenderungan munculnya 

kejadian yang dapat mengakibatkan stress. Apabila kejadian 



tersebut muncul, interaksi dengan orang lain dapat 

memodifikasi atau mengubah persepsi individu pada kejadian 

tersebut dan oleh karena itu akan mengurangi potensi 

munculnya stress. Hasil penelitian oleh Purba (2007) 

pengaruh dukungan sosial terhadap burnout pada guru 

disimpulkan bahwa dukungan sosial memiliki sumbangan 

yang dominan untuk mengurangi level burnout yang dialami 

guru. Oleh karena itu akan diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H2 :Social Support Berpengaruh Terhadap Burnout 
 

2.2.3. Pengaruh Self Efficacy Terhadap Individual 
Performance 

Self efficacy secara keseluruhan memberikan kotribusi 

terhadap kinerja, terutama dalam upaya mencapai, 

mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja.self 

efficacy sebagai keyakinan dalam diri setiap orang tentang 

kemampuan atau kesanggupan diri mereka untuk 

mengatur/mengorganisir sebuah tindakan yang terencana 

serta menjalankannya secara sistematis, sehingga 

menghasilkan prestasi pada tingkatan tertentu. Penelitan 

sebelumnya dengan judul pengaruh self efficacy terhadap 

konflik peran kinerja karyawan PT. HM .Sampoerna, Tbk di 

Surabaya menujukan hasil uji kausalitas self efficacy 

terhadap kinerja menghasilkan nilai positif dan signifikan 

diterima. Konsisten dengan Bandura (1997) menyatakan 

bahwa seseorang dengan self efficacy yang tinggi akan mampu 



mencapai kinerja yang memuaskan meskipun ada tekanan 

(konflik) pada pekerjaan. 

Bandura (dalam Landry, 2003) menyatakan bahwa self 

efficacy merupakan kunci bagi keberadaanmanusia. Individu 

yang memiliki self efficacy yang tinggi  akan memiliki kinerja 

yang sangat diharapakan, hal ini disebabkan karena individu 

tersebut memiliki motivasi yang kuat, tujuan yang jelas serta 

emosi yang stabil.Oleh karena itu diajukan hipotesis sebagai 

berikut : 

H3: Self Efficacy Berpengaruh Terhadap Individual 
Performance 
 

2.2.4. Pengaruh Social Support Terhadap Individual 
Performance 

Buhnis, dkk dalam Erni (1995) mengemukakan dua 

alasan penting keberadaan dukungan sosial.  Pertama, 

individu membutuhkan bantuan orang lain bilamana tujuan 

atau aktivitas pekerjaan demikian luas dan kompleks sehingga 

tidak dapat menyelesaikan sendiri. Kedua, hubungan antara 

karyawan mempunyai nilai sebagai tujuan yaitu pekerjaan 

yang menuntut hubungan saling membantu.House dalam 

Dunseath, et al (1995) menjelaskan dukungan sosial sebagai 

suatu transaksi interpersonal yang melibatkan perhatian 

emosional, bantuan instrumental, informasi dan 

penilaian.Bantuan yang diperoleh dalam hubungan 

interpersonal dibutuhkan dalam menunjang kelancaran 

organisasi. 



House dalam Cohen & Syme (1985) menyatakan bahwa 

dukungan sosial adalah tindakan yang bersifat menolong atau 

membantu dengan melibatkan aspek perhatian, emosi, 

informasi dan penilaian yang positif terhadap kinerja.Oleh 

karena itu diajukan hipotesis sebagai berikut: 

H4 :Social Support Berpengaruh Terhadap Individual 
Performance 

 
2.2.5. Pengaruh Burnout Terhadap Individual Performance 

Burnout dapat membantu atau fungsional, tetapi juga 

dapat berperan salah (disfungsional) atau merusak individual 

performance. Secara sederhana hal ini berarti bahwa burnout 

mempunyai potensi untuk mendorong atau menggangu  

pelaksanaIndividual performance, tergantung seberapa  besar 

tingkat burnout. Ada beberapa  penelitian yang menyelidiki 

pengaruh burnout terhadap individual performance. Pengaruh 

yang menujukan burnout terhadap individual performace dapat 

disimpulkan : Bila tidak ada burnout, tantangan kerja juga 

tidak ada, dan kinerja cendrung rendah. Sejalan dengan 

meningkatnya burnout, prestasi kerja cendrung naik, karena 

burnout membantu individu untuk mengerahkan segala 

sumberdaya dalam memenuhi persyaratan atau kebutuhan 

kerja. 

Bila burnout mencapai “puncak” yang dicerminkan 

kemampuan dalam kinerja seorang individu, maka 

burnoutakan cendrung tidak menghasilkan perbaikan dalam 

kinerja. 



Akhirnya, bila burnout menjadi terlalu besar, kinerja akan 

mulai menurun karena burnout menggangu pelakasana kerja. 

Individu akan kehilangan kemampuan untuk 

mengendalikannya, menjadi tidak mampu untuk mengambil 

keputusan dan perilakunya menjadi tidak terartur. Akibat 

paling ekstrim, adalah kinerja kerja tidak maksimal, karena 

individu menjadi sakit atau tidak kuat bekerja lagi, putus asa, 

keluar atau melarikan diri dari pekerjaan.Oleh karena itu 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H5 : Pengaruh Burnout Terhadap Individual Performance. 
 
2.2.6. Pengaruh Self Efficacy Terhadap Individual 
Performance DenganBurnout  Sebagai Variabel 

Intervening. 

Efikasi diri hanya merupakan satu bagian kecil dari 

seluruh gambaran kompleks tentang kehidupan manusia, 

tetapi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

kehidupan itu dari segi kemampuan manusia.Keragaman 

kemampuan manusia ini diakui oleh teori efikasi diri. Teori 

efikasi diri merupakan upaya untuk memahami keberfungsian 

kehidupan manusia dalam pengendalian diri, pengaturan 

proses berpikir, motivasi, kondisi afektif dan psikologis 

(Bandura, 1997). Melalui perspektif ini, efikasi diri diyakini 

dapat membuat individu mampu menafsirkan dan 

menerjemahkan faktor-faktor internal dan eksternal ke dalam 

tindakan nyata.Namun perlu ditegaskan bahwa individu-

individu yang berbeda memiliki kemampuan yang berbeda 



dalam membaca pikiran mereka dan memandang lingkungan 

mereka. 

Tetapi Bandura (1997) mengingatkan bahwa efikasi diri 

merupakan sebuah instrumen multi guna karena konsep ini 

tidak hanya berkaitan dengan kemampuan, namun juga 

mampu menumbuhkan keyakinan bahwa individu dapat 

melakukan berbagai hal dalam berbagai kondisi. Dengan kata 

lain, efikasi diri berlaku sebagai mesin pembangkit 

kemampuan manusia. Oleh karena itu, tidaklah 

mengherankan jika seseorang memiliki efikasi diri yang kuat, 

maka ia bermotivasi tinggi dan bahkan menunjukkan 

pandangan yang ekstrim dalam menghadapi suatu situasi. 

Efikasi diri tidak tumbuh dengan sendirinya, tetapi 

terbentuk dalam hubungan segitiga antara karakteristik 

pribadi, pola perilaku dan faktor lingkungan (Bandura, 1997). 

Dengan demikian, hubungan ini bersifat alami, personal dan 

sosial, dan mungkin terjadi proses yang panjang dan 

kompleks untuk menciptakan hubungan ini. Menurut 

Bandura (1997), ada empat sumber informasi yang 

memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan efikasi 

diri: (1) pengalaman tentang keberhasilan pribadi (enactives 

mastery experiences); (2) pengalaman keberhasil orang lain 

yang dijadikan model (vicarious experiences); (3) pujian dan 

penghargaan sosial (verbal persuasion and other related social 

recognitions) ;dan (4) keadaan psikologis dan afektif individu 

(physiological and affective states). 



Individu self efficacy tinggi akan mencapai suatu kinerja yang 

lebih baik karena individu memiliki motivasi yang kuat, tujuan 

yang jelas, emosi yang stabil dan kemampuannya untuk 

memberikan kinerja atas aktivitas atau perilaku dengan 

sukses. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa self 

efficacy mempunyai peran untuk menghadapi berbagai 

kemungkinan dalam pekerjaan. Disatu sisi self efficacy 

membantu untuk mencapai keberhasilan dalam 

melaksanakan pekerjaannya dan disisi lain, self efficacy juga 

membantu seseorang untuk mengatasi kegagalan. 

Variabel intervening dipergunakan untuk melihat 

pengaruh tidak langsung antara satu variabel terhadap 

variabel yang lain. Self efficacy mempunyai pengaruh langsung  

terhadap individual performance tetapi juga bisa mempunyai 

pengaruh tidak langsung terhadap individual performance 

melalui burnout. Self efficacy di interpretasikan  mempunyai 

pengaruh tidak langsung terhadap individual performance 

melalui burnout jika pengaruh self efiicacy terhadap burnout 

signifikan dan pengaruh burnout terhadap individual 

performance juga signifikan. Dalam satu kasus bisa saja 

variabel mempunyai pengaruh langsung terhadap suatu 

variabel dan pengaruh tidak langsung terhadap variabel 

tersebut melalui variabel yang lain.Oleh karena itu akan 

diajukan hipotesis sebagai berikut : 

H6 :Self Efficacy Melalui Burnout Berpengaruh Terhadap 

Individual Performance. 

 



2.2.7. Pengaruh Social Support Terhadap Individual 
Performance Dengan Burnout Sebagai Variabel Intervening 

(Cobb,1976, dalam Sarafino, 1997), dukungan sosial 

diartikan sebagai suatu kenyamanan, perhatian, 

penghargaan, atau bantuan yang dirasakan individu dari 

orang-orang atau kelompok-kelompok lain Cohen dan Wills 

(1985) mendefinisikan dukungan sosial sebagai pertolongan 

dan dukungan yang diperoleh seseorang dari interaksinya 

dengan orang lain. Dukungan sosial timbul oleh adanya 

persepsi bahwa terdapat orang-orang yang akan membantu 

apabila terjadi suatu keadaan atau peristiwa yang dipandang 

akan menimbulkan masalah dan bantuan tersebut dirasakan 

dapat menaikkan perasaan positif serta mengangkat harga 

diri. Kondisi atau keadaan psikologis ini dapat mempengaruhi 

respon-respon dan perilaku individu sehingga berpengaruh 

terhadap kesejahteraan individu secara umum. 

Beberapa pengertian tersebut menunjukkan bahwa 

segala sesuatu yang ada di lingkungan dapat menjadi 

dukungan sosial atau tidak tergantung pada sejauhmana 

individu merasakan hal itu sebagai dukungan sosial.Senada 

dengan pendapat tersebut, Cobb, 1976 (dalam Gottlieb 1983) 

menyatakan, setiap informasi apapun dari lingkungan sosial 

yang menimbulkan persepsi individu bahwa individu 

menerima efek positif, penegasan, atau bantuan menandakan 

suatu ungkapan dari adanya dukungan sosial. Adanya 

perasaan didukung oleh lingkungan membuat segala sesuatu 

menjadi lebih mudah terutama  pada waktu menghadapi 



peristiwa yang menekan. Cobb menekankan orientasi 

subyektif yang memperlihatkan bahwa dukungan sosial terdiri 

atas informasi yang menuntun orang meyakini bahwa ia 

diurus dan disayangi. Dari pengertian-pengertian tersebut di 

atas dukungan sosial dapat disimpulkan sebagai 

kenyamanan, perhatian, penghargaan, atau bantuan yang 

diperoleh seseorang dari interaksinya dengan orang lain. 

Namun disisi lain menurut  Rosyid dan Farhati (1996) 

mengatakan bahwa ketiadaan dukungan sosial terhadap 

individu/karyawan akan mengakibatkan timbulnya burnout. 

Golembiewsky, dkk (1983) mengatakan bahwa akibat dari 

burnout dapat muncul dalam bentuk berkurangnya kepuasan 

kerja, memburuknya kinerja, dan produktivitas 

rendah.Apapun penyebabnya, munculnya burnout berakibat 

kerugian di pihak karyawan maupun organisasi.Variabel 

intervening dipergunakan untuk melihat pengaruh tidak 

langsung antara satu variabel terhadap variabel lain. Social 

support mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja 

tetapi juga biasa mempunyai pengaruh tidak langsung 

terhadap kinerja melalui burnout.Dalam satu kasus bisa saja 

variabel mempunyai pengaruh langsung terhadap suatu 

variabel dan pengaruh tidak langsung terhadap variabel 

tersebut melalui variabel yang lain.Oleh karena itu diajukan 

hipotesis sebagai berikut : 

H7 : Pengaruh self efficacy terhadap individual 
performance dengan burnout sebagai variabel 

intervening. 



 

2.3Model Penelitian 

Adapun model penelitian yang digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Model Penelitian 
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