
1 
 

 1 

PENDAHULUAN 

Di masa pandemi, banyak mahasiswa yang menunjukkan adanya 

penurunan motivasi dalam melaksanakan aktivitas perkuliahan, kelelahan secara 

fisik dan mental, hingga kejenuhan kronis (burnout) dan stress yang 

berkepanjangan (Fernandez-Castillo, 2021). Selama masa pandemi ada berbagai 

kendala yang dialami oleh para mahasiswa yaitu akses internet yang terkadang 

tidak lancar yang akhirnya mengakibatkan proses penerimaan pengetahuan, 

informasi, kuliah terhambat, kurangnya interaksi secara langsung antara 

mahasiswa dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, dan kondisi lingkungan 

belajar yang tidak sepenuhnya bisa mendukung mahasiswa juga bisa menjadi 

kendala tersendiri bagi mahasiswa (Jariyah & Tyastirin, 2020). Berbagai kendala 

tersebut akhirnya memunculkan berbagai permasalahan yang bisa memberikan 

pengaruh pada penurunan prestasi dan motivasi pada mahasiswa, serta mahasiswa 

mengalami stress yang berkepanjangan yang akhirnya memicu terjadinya 

kecenderungan academic burnout pada mahasiswa (Fernandez-Castillo, 2021). 

Menurut Schaufeli et al., (2002) burnout yang terjadi di kalangan 

mahasiswa mengacu pada kondisi individu yang merasakan kelelahan karena 

adanya tuntutan belajar, memiliki sikap sinis, mulai tidak peduli terhadap 

pembelajaran dan dunia akademik, dan merasa bahwa dia tidak kompeten sebagai 

seorang mahasiswa. Academic burnout merupakan perasaan kelelahan yang 

dimiliki oleh mahasiswa karena hasil dari tuntutan akademik (exhaustion), 

memiliki rasa pesimis dan kurangnya minat atau munculnya perilaku yang sinis 

terhadap tugas akademik dan kegiatan akademik lainnya (cynicism), dan perasaan 

tidak kompeten sebagai mahasiswa (professional efficacy) (Schaufeli et al., 2002).  

Mahasiswa medis yang mengalami academic burnout memiliki potensi 

tiga kali lipat memiliki kemauan untuk melakukan bunuh diri dibandingkan 

mahasiswa lain yang tidak mengalami academic burnout (Jennings, 2009). 

Mahasiswa keperawatan sangat rentan mengalami kondisi kelelahan emosional, 

fisik, dan psikologi yang diakibatkan banyaknya aktivitas maupun tuntutan 

praktik yang harus dilakukan secara terus-menerus dan dalam jangka waktu yang 

lama dibandingkan dengan mahasiswa fakultas lainnya (Maramis & 

Kandowangko, 2019). Banyaknya tuntutan studi yang dihadapi oleh mahasiswa 
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keperawatan bisa mengakibatkan burnout terjadi pada mahasiswa keperawatan. 

Arlinkasari & Akmal (2017) mengatakan bahwa jika mahasiswa tidak mampu 

memenuhi berbagai tuntutan studi yang diberikan secara efisien, maka mahasiswa 

tersebut akan mudah mengalami stress dan sangat rentan mengalami academic 

burnout.  

Kemudian untuk mendukung penelitian ini peneliti melakukan wawancara 

awal dengan 15 subjek dengan latar belakang Mahasiswa Program Studi 

Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya 

Wacana, pada tanggal 27 September 2021. Hasil wawancara menjelaskan bahwa 

13 dari 15 subjek mengatakan bahwa mereka merasakan tidak bersemangat dalam 

menjalani kuliahnya, mulai kehilangan motivasi untuk mengikuti kelas dan 

mengerjakan tugas yang diberikan, mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi saat 

kelas dan saat melaksanakan praktikum, dan merasa tidak memiliki energi 

walaupun mereka sudah cukup beristirahat. Hasil wawancara tersebut sejalan 

dengan penelitian Rad et al., (2017) yang menyebutkan bahwa individu yang yang 

mengalami academic burnout pada diri mereka akan merasakan kurangnya minat 

untuk memenuhi tugas yang diberikan, rendahnya motivasi, dan kelelahan karena 

persyaratan pendidikan, sehingga menyebabkan munculnya perasaan yang tidak 

diinginkan dan perasaan tidak efisien. 

Untuk melihat sebab dari academic burnout ini perlu diketahui faktor-

faktor yang mempengaruhi academic burnout tersebut. Terdapat beberapa faktor 

yang mampu mempengaruhi burnout yang terjadi pada individu, yaitu faktor 

individual dan faktor situasional (Maslach et al., 2001). Faktor individual yaitu 

karakteristik kepribadian individu seperti konsep diri, self-esteem, locus of control 

eksternal, dan self-efficacy. Bandura (1997) mendefinisikan self-efficacy sebagai 

penilaian seseorang tentang kemampuan mereka untuk mengatur, mengontrol, 

mengorganisir dan melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan untuk bisa 

mencapai tujuan yang sudah ditentukan, melaksanakan tindakan yang diperlukan 

untuk menghasilkan pencapaian yang diinginkan, dan keyakinan menghadapi 

suatu tantangan atau situasi tertentu. Schwarzer (1995) menjelaskan bahwa self-

efficacy merupakan keyakinan yang dimiliki oleh setiap individu pada 

kemampuan yang dia miliki untuk dapat mengatasi berbagai tuntutan yang ada.  
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Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Andi et al., (2020) tentang 

dukungan sosial, self-esteem, self-efficacy dan academic burnout menunjukkan 

bahwa variabel self-efficacy memiliki pengaruh secara negatif terhadap burnout 

yang dialami oleh mahasiswa, hasil penelitian tersebut menggambarkan bahwa 

self-efficacy bisa mengurangi burnout pada mahasiswa. Penelitian selanjutnya 

yang dilakukan oleh Orpina dan Prahara (2019) juga menunjukkan adanya 

hubungan negatif signifikan antara variabel self-efficacy dan academic burnout 

pada diri mahasiswa yaitu dengan nilai korelasi sebesar r = -0.720. Penelitian 

berikutnya juga membuktikan adanya hubungan negatif signifikan antara variabel 

academic self-efficacy dengan variabel academic burnout, yaitu academic self-

efficacy berhubungan secara signifikan dengan academic burnout (Arlinkasari & 

Akmal, 2017). 

Melihat fenomena yang terjadi pada mahasiswa keperawatan peneliti 

bermaksud untuk meneliti hubungan self-efficacy dengan academic burnout pada 

Mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

Universitas Kristen Satya Wacana di masa pandemi. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian terdahulu terletak pada partisipan atau subjek penelitian, 

dimana penelitian dengan variabel self-efficacy dengan academic burnout ini 

belum pernah dilakukan pengambilan lokasi penelitian dan subjek penelitian yang 

ditujukan pada Mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan di Universitas Kristen Satya Wacana. Hipotesis penelitian ini 

ialah terdapat hubungan negatif signifikan antara self-efficacy dengan academic 

burnout pada Mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana di masa pandemi. 
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METODE PENELITIAN 

 

 

Penelitian ini mengacu pada jenis penelitian kuantitatif untuk mengukur 

hubungan antara dua variabel dalam suatu penelitian (Azwar, 2012). Pendekatan 

korelasional digunakan untuk mengetahui adakah hubungan yang signifikan 

negatif antara self-efficacy dengan academic burnout pada mahasiswa 

keperawatan di masa pandemi. Populasi dalam penelitian ini yang akan peneliti 

gunakan adalah Mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana yang berjumlahkan 400 

mahasiswa. Sampel pada penelitian ini ditentukan dengan mengacu pada teknik 

“quota sampling” dan menggunakan tabel Isaac dan Michael dengan taraf 

kesalahan 5%. Total sampel yang telah ditentukan dengan menggunakan tabel 

Isaac & Micheal yaitu 186 mahasiswa keperawatan dan skala penelitian akan 

disajikan menggunakan bantuan google from. 

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan skala likert dengan 

alternatif jawaban yang disediakan oleh peneliti yaitu Sangat Sesuai, Sesuai, 

Tidak Sesuai, Sangat Tidak Sesuai. Academic burnout pada mahasiswa 

keperawatan diukur dengan menggunakan skala Maslach Burnout inventory - 

Student survey yang dikembangan oleh Schaufeli et al., (2002) terdiri dari 15 item  

dengan salah satu contoh item adalah “Saya merasa sangat kelelahan pada akhir 

perkuliahan” dan Self-efficacy pada mahasiswa keperawatan akan diukur dengan 

menggunakan skala General Self-Efficacy yang dikembangkan oleh Schwarzer & 

Jerussalem (1995) terdiri dari 10 item  dengan salah satu contoh item adalah 

“Saya memiliki solusi untuk setiap masalah yang saya hadapi”. 

Analisis item yang digunakan mengacu pada kriteria Kaplan. Azwar 

(2012) menjelaskan kriteria Kaplan memiliki minimal korelasi sebesar 0,3. Hasil 

seleksi aitem pada variable self-efficacy sebanyak 10 aitem dinyatakan tidak gugur 

karena memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari 0.3. Sedangkan seleksi aitem 

pada variable academic burnout didapati 1 item gugur dan diperoleh hasil 

sebanyak 14 item dinyatakan tidak gugur karena memiliki nilai r hitungan lebih 

besar dari 0.3. Reliabilitas mengacu pada konsistensi yang menunjukkan apakah 

pengukuran tersebut bisa memberikan hasil yang relatif tidak memiliki perbedaan 
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apabila dilakukan pengukuran kembali pada subjek yang sama dan melihat apakah 

alat ukur tersebut layak untuk digunakan (Azwar, 2012).  

Setelah dilakukan uji reliabilitas pada skala Maslach Burnout inventory - 

Student survey yang dikembangan oleh Schaufeli et al., (2002) diketahui bahwa 

nilai reliabilitas alat ukur tersebut adalah 0.884 yang dikategorikan reliabel.  

Tabel 1 

Reliabilitas skala Academic Burnout 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.884 14 

Setelah dilakukan uji reliabilitas pada skala General Self Efficacy Scale 

versi indonesia yang dikembangkan oleh Schwarzer & Jerussalem (1995) 

diketahui bahwa nilai reliabilitas alat ukur tersebut adalah  sebesar .909 yang 

dikategorikan sangat reliabel. 

Tabel 2 

Reliabilitas skala Self-efficacy 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.909 10 
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HASIL 

Sampel pada penelitian ini adalah Mahasiswa Program Studi Keperawatan 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana. Data 

responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3 

Deskripsi Data Subjek 

Karakteristik Subjek Frekuensi Persentase 

Angkatan 

2018 64 34,4% 

2019 59 31,7% 

2020 33 17,7% 

2021 30 16,2% 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 36 19,4% 

Perempuan 150 80,6% 

Mahasiswa yang Berkuliah Sambil Bekerja 

Bekerja 44 23,70% 

Tidak Bekerja 142 76,30% 

Sistem perkuliahan Hybrid  

Ya 139 74,7% 

Tidak (full offline) 47 25,3% 

Tabel 4 

Kategorisasi self-efficacy 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 

Tinggi 30 ≤ x 127 68,27% 

Sedang 20 ≤ x < 30 59 31.73% 

Rendah x < 20 0 0% 

Total  186 100% 

Mean = 25 Standar Deviasi = 5 

Variabel self-efficacy memiliki item dengan daya diskriminasi baik 

berjumlah 10 item, dengan daya diskriminasi item bergerak dari 0,445 hingga 

0,788. Dapat dilihat pada tabel 2 di atas diketahui partisipan memiliki persentase 
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self-efficacy sebesar 68,27 untuk kategori tinggi, 31,73% untuk kategori sedang, 

dan sebesar 0% untuk kategori rendah. 

Tabel 5 

Kategorisasi Academic Burnout 

Kategori Interval Frekuensi Persentase 

Tinggi 42 ≤ x 3 1,62% 

Sedang 28 ≤ x < 42 96 51,61% 

Rendah x < 28 87 46,77% 

Total  186 100% 

Mean = 35 Standar Deviasi = 7 

Variabel academic burnout memiliki item dengan daya diskriminasi baik 

berjumlah 14 item, dengan daya diskriminasi item bergerak dari 0,342 hingga 

0,784. Dapat dilihat pada tabel 3 diketahui bahwa partisipan memiliki persentase 

academic burnout sebesar 1,62 untuk kategori tinggi, 51,61% untuk kategori 

sedang, dan sebesar 46,77% untuk kategori rendah. 

Tabel 6 

Hasil Uji Normalitas 

 X_SelfEfficacy 
Y_Academic

Burnout 

N 186 186 

Normal Parametersa,b 

Mean 32.17 27.32 

Std. 

Deviation 
5.172 6.692 

Most Extreme Differences 

Absolute 0.077 0.08 

Positive 0.065 0.08 

Negative -0.077 -0.073 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.045 1.093 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.225 0.184 

Hasil perhitungan uji kolmogorov-smirnov pada variabel self-efficacy 

diperoleh nilai dari kolmogorov-smirnov Z sebesar 1.045 dengan nilai sig. = 

0,225 (p>0,05) dan pada variabel academic burnout diperoleh nilai kolmogorov-

smirnov Z sebesar 1,093 dengan nilai sig. = 0,184 (p>0,05). Dari data tersebut 
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dapat disimpulkan bahwa variabel self-efficacy dan academic burnout memiliki 

sebaran data yang berdistribusi normal. 

 

Tabel 7 

Hasil Uji Linieritas 

  
Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Y_AcademicBu

rnout * 

X_SelfEfficacy 

Between 

Groups 

(Combined) 1100.683 19 57.931 1.339 0.166 

Linearity 172.493 1 172.493 3.986 0.048 

Deviation from 

Linearity 
928.19 18 51.566 1.192 0.273 

Within Groups 7183.602 166 43.275     

Total 8284.285 185       

  

Berdasarkan hasil linieritas yang tertera dalam table di atas dapat dilihat 

bahwa nilai deviation from linearity antara variable self-efficacy dan variabel 

academic burnout sebesar 1,192 dengan sig. = 0,273 (p>0,05) yang berarti dari 

data tersebut terdapat linearitas. 

Tabel 8 

Hasil Uji Hipotesis 

 X_SelfEfficacy Y_AcademicBurnout 

X_SelfEfficacy 

Pearson Correlation 1 -.144* 

Sig. (1-tailed)   0.025 

N 186 186 

Y_AcademicBurnout 

Pearson Correlation -.144* 1 

Sig. (1-tailed) 0.025   

N 186 186 

Dapat dilihat pada bagian Pearson Correlation dan sig. pada tabel di 

bawah diketahui r= -0.144 maka terdapat hubungan negatif antara self-efficacy 

dan academic burnout dan hubungan tersebut dikatakan signifikan karena nilai 

Sig 0,025 (p<0,05). 
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PEMBAHASAN 

Hipotesis dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

terdapat hubungan yang signifikan negatif antara self-efficacy dengan 

academic burnout pada Mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana di masa 

pandemi. Berdasarkan hasil pengujian korelasi yang dilakukan menggunakan 

bantuan perhitungan dari SPSS versi 21 diperoleh adanya hubungan negatif 

yang signifikan antara self-efficacy dengan academic burnout (r = -0,144; 

p<0,05), hasil tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi self-efficacy yang 

dimiliki oleh mahasiswa keperawatan maka semakin rendah academic 

burnout dan sebaliknya semakin rendah self-efficacy maka semakin tinggi 

academic burnout. Selain itu, nilai signifikan 0,025 (sig<0,05) yang berarti 

bahwa ada hubungan antara self-efficacy dengan academic burnout selama 

masa pandemi dan hal tersebut menunjukkan bahwa dalam penelitian ini 

hipotesis diterima.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Andi et al., (2020); Orpina & Prahara (2019); Arlinkasari & Akmal (2017) 

yang menemukan bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara 

variabel self-efficacy dengan academic burnout, artinya jika mahasiswa 

memiliki self-efficacy yang rendah maka mahasiswa tersebut memiliki 

kecenderungan untuk mengalami academic burnout yang tinggi dan 

sebaliknya apabila mahasiswa memiliki self-efficacy yang tinggi maka 

kecenderungan untuk mengalami academic burnout akan rendah. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Rohmani & Andriani (2021) yang menunjukkan bahwa self-efficacy memiliki 

hubungan negatif yang sangat signifikan dengan burnout (kelelahan) di antara 

mahasiswa keperawatan tahun pertama yang berpartisipasi dalam 

pembelajaran online selama masa pandemi covid-19. 

Salah satu faktor individual yang bisa mempengaruhi academic burnout 

yaitu personality characteristics (karakteristik kepribadian) dan didalam 
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karakteristik kepribadian disebutkan bahwa salah satunya adalah self-efficacy 

(Maslach et al., 2001). Bandura menekankan bahwa dalam teori kognitif sosial 

bahwa konstruk self-efficacy berdampak terhadap pembelajaran, karena 

kepercayaan akan kemampuan diri sendiri ini mempengaruhi kegiatan, usaha 

mahasiswa, dan keterlibatan dalam perilaku yang diperlukan untuk mencapai 

tujuannya (Bandura, 1997). Menurut Bandura individu dengan self-efficacy 

yang tinggi bila menghadapi masalah akademik, mereka tidak menyerah dan 

mencoba untuk mencari solusi yang berguna untuk masalah mereka termasuk 

academic burnout yang mungkin dialaminya. Begitu juga dengan seorang 

mahasiswa keperawatan yang memiliki self-efficacy yang tinggi maka ia akan 

mampu untuk mengatasi academic burnout yang mungkin akan dialaminya 

karena banyaknya tuntutan studi, sehingga mahasiswa keperawatan yang 

memiliki self-efficacy yang tinggi akan memiliki academic burnout yang 

rendah (Rohmani & Andriani, 2021). 

Academic burnout merupakan perasaan kelelahan yang dimiliki oleh 

mahasiswa karena hasil dari tuntutan akademik (exhaustion), memiliki rasa 

pesimis dan kurangnya minat atau munculnya perilaku yang sinis terhadap 

tugas akademik dan kegiatan akademik lainnya (cynicism), dan perasaan tidak 

kompeten sebagai mahasiswa (professional efficacy) (Schaufeli et al., 2002). 

Academic burnout memiliki dampak yang negatif pada kesuksesan akademik 

mahasiswa dan kehidupan pribadi mahasiswa (Lin & Huang, 2014). Pada 

penelitian yang telah dilakukan oleh Ugwu et al., (2013) menunjukkan bahwa 

semakin tinggi academic burnout yang terjadi pada mahasiswa maka semakin 

buruk mahasiswa bisa menangani berbagai masalah akademik. Selain itu, 

penelitian yang telah dilakukan oleh Law (2007) menunjukkan bahwa 

academic burnout yang bisa terjadi pada mahasiswa bisa mengakibatkan 

mahasiswa memiliki hasil belajar yang buruk, tidak ada minat terhadap 

kegiatan akademik seperti tidak ingin mengikuti organisasi, tidak mengikuti 

kelas, mengalami kinerja yang buruk dalam melaksanakan tugas, tidak ingin 

mengerjakan tugas yang ada, berkurangnya prestasi akademik dan akhirnya 

akan memiliki potensi untuk dikeluarkan dari institusi pendidikan. Academic 

burnout yang terjadi pada mahasiswa akan membuat proses perkuliahan 
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mahasiswa tersebut jadi tidak maksimal, mahasiswa akan menunda pekerjaan 

atau tugas yang diberikan, mahasiswa akan memilih untuk mencontek, 

mengalami gejala depresi, mahasiswa juga akan mengalami penurunan akan 

kepuasan hidup, dan akan mengalami kualitas tidur yang tidak baik (Khairani 

& Ifdil, 2015). Untuk bisa menghindari berabagai dampak negative dari 

academic burnout tersebut maka seorang mahasiswa keperawatan diharapkan 

mempunyai self-efficacy yang tinggi karena mengingat bahwa self-efficacy 

sendiri merupakan salah satu faktor individual yang bisa menyebabkan 

academic burnout terjadi pada mahasiswa. 

Mahasiswa Keperawatan Universitas Kristen Satya Wacana yang 

menjadi responden pada penelitian ini memiliki self-efficacy yang tinggi 

terhadap kemampuan yang mereka miliki untuk mengerjakan tugas, mengatur 

kegiatan belajar, dan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan untuk berhasil 

dalam dunia Pendidikan sehingga academic burnout yang dialami oleh 

Mahasiswa Keperawatan Universitas Kristen Satya Wacana yang menjadi 

responden pada penelitian ini termasuk dalam kategori rendah sampai dengan 

kategori sedang selama masa pandemic ini. Pernyataan ini didukung oleh hasil 

penelitian yang dilakukan Rohmani & Andriani (2021) ditemukan bahwa 

selama masa pandemi mahasiswa keperawatan memerlukan self-efficacy yang 

baik untuk bisa mendukung proses pembelajaran yang optimal sehingga 

mahasiswa tersebut bisa terhindar dari mengalami academic burnout. Di masa 

pandemi mahasiswa juga disarankan untuk memiliki self-efficacy yang baik 

supaya bisa mengurangi kelelahan dan kejenuhan yang disebabkan oleh 

tuntutan belajar, karena mahasiswa yang memiliki self-efficacy yang baik di 

masa pandemi bisa mengeksplorasi kemampuan mereka dan membuat 

keputusan untuk diri mereka sendiri sehingga mereka bisa terhindar dari 

academic burnout. Berdasarkan definisi self-efficacy yang dijelaskan oleh 

Bandura (1997) hal tersebut bisa saja terjadi karena mahasiswa keperawatan 

memiliki keyakinan bahwa mereka mampu melakukan berbagai aktivitas atau 

tugas di berbagai bidang tidak akan mudah mengalami academic burnout. 

Dengan adanya self-efficacy mahasiswa diharapkan bisa terhindar dari 

academic burnout, karena self-efficacy mengacu pada keyakinan mahasiswa 
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pada kemampuan mereka untuk menghasilkan hasil yang diinginkan untuk 

berhasil dalam dunia Pendidikan. 

Bandura (1997) menjelaskan terdapat 3 dimensi self-efficacy antara lain 

level, generality, dan strength. Dimensi Level mengacu pada tingkat kesulitan 

tugas ataupun aktivitas tertentu yang bisa mempengaruhi derajat self-efficacy 

dalam diri seseorang secara eksplisit (Bandura, 1997). Mahasiswa 

Keperawatan yang memiliki dimensi level yang baik akan memiliki keyakinan 

akan kemampuan dalam dirinya bahwa dia mampu menyelesaikan tugas yang 

diberikan walaupun tugas tersebut memiliki derajat atau level kesulitan yang 

tinggi, maka dari itu mahasiswa yang memiliki dimensi level yang baik akan 

terhindar dari academic burnout karena dia yakin bisa menyelesaikan semua 

tugas yang ada tidak peduli seberapa sulitnya tugas tersebut. Sedangkan 

Mahasiswa Keperawatan yang memiliki dimensi level yang rendah akan 

berusaha untuk menghindari tugas yang diperkirakan diluar tingkat 

kemampuan yang dimilikinya, hal ini dapat menyebabkan mahasiswa mudah 

mengalami academic burnout. 

Dimensi Generality (keluasan) menggambarkan berbagai macam situasi 

dimana individu tersebut merasa yakin akan kemampuan yang dia miliki 

dalam berbagai situasi aktivitas maupun tugas yang dihadapkan padanya 

(Bandura, 1997). Mahasiswa Keperawatan yang memiliki dimensi generality 

(keluasan) yang tinggi akan merasa yakin akan kemampuan yang dia miliki 

dalam berbagai situasi yang dihadapkan padanya, mulai dari aktivitas atau 

tugas pada bidang tertentu yang sudah biasa dia lakukan sampai pada aktivitas 

atau tugas pada bidang tertentu yang belum pernah dia lakukan, hal tersebut 

akan membuat mahasiswa keperawatan tidak akan mudah mengalami 

academic burnout. Sebaliknya mahasiswa yang memiliki dimensi generality 

yang rendah tidak yakin dengan kemampuannya di banyak bidang, saat dia 

harus dihadapkan pada tuntutan berbagai bidang akademis yang harus 

dikuasai dia tidak yakin akan kemampuannya dan tidak percaya diri, hal 

tersebut dapat menyebabkan mahasiswa mudah mengalami academic burnout. 
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Bandura (1997) mendefinisikan dimensi strength (kekuatan) sebagai 

tingkat kekuatan individu dari keyakinan dirinya mengenai kemampuan yang 

dia miliki dan mencerminkan seberapa yakin seseorang mampu melakukan 

tugas tertentu. Dimensi strength yang optimal yang dimiliki oleh Mahasiswa 

Keperawatan akan memiliki keyakinan yang kuat akan kemampuan yang ia 

miliki akan bertahan dalam upaya mereka untuk menyelesaikan tugas yang 

diberikan padanya terlepas dari kesulitan dan rintangan yang tak terhitung 

banyaknya yang harus individu tersebut hadapi. Mahasiswa Keperawatan 

yang memiliki self-efficacy yang tinggi pada dimensi strength tidak akan 

mudah kewalahan saat menghadapi kesulitan dan tidak mudah mengalami 

academic burnout. Sebaliknya mahasiswa yang memiliki keyakinan yang 

lemah akan kemampuan yang ia miliki akan cenderung tidak akan bertahan, 

mudah kewalahan dan menghindar dari suatu tugas yang penuh dengan 

kesulitan dan tantangan, hal tersebut akan membuat mahasiswa mudah 

mengalami academic burnout pada dimensi exhaustion, cynicism dan lack of 

professional efficacy. 

Berdasarkan hasil kategorisasi pada variabel self-efficacy diketahui 

bahwa responden yaitu Mahasiswa Keperawatan Universitas Kristen Satya 

Wacana di masa pandemi yang menjadi responden pada penelitian ini 

memiliki self-efficacy yang tinggi dengan persentase sebesar 68,27% artinya 

ada Mahasiswa Keperawatan Universitas Kristen Satya Wacana di masa 

pandemi yang menjadi responden yang menilai bahwa mereka merasakan 

memiliki keyakinan mengenai kemampuannya dalam menyelesaikan, 

mengatasi dan mengambil tindakan pada suatu situasi tertentu untuk mencapai 

tujuan dan keberhasilannya dan memiliki keyakinan dalam melaksanakan 

berbagai tugas dan aktivitas diberbagai macam bidang. Sedangkan responden 

yang memiliki self-efficacy yang rendah yaitu dengan persentase sebesar 0% 

artinya tidak ada Mahasiswa Keperawatan Universitas Kristen Satya Wacana 

di masa pandemi yang menjadi responden pada penelitian ini yang menilai 

bahwa mereka merasakan tidak memiliki keyakinan mengenai kemampuannya 

dalam menyelesaikan, mengatasi dan mengambil tindakan pada suatu situasi 

tertentu untuk mencapai tujuan dan keberhasilannya dan merasa tidak 
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memiliki keyakinan dalam melaksanakan berbagai tugas dan aktivitas 

diberbagai macam bidang. 

Sementara itu hasil kategorisasi pada academic burnout menunjukkan 

bahwa responden dengan academic burnout yang tinggi mendapatkan 

persentase sebesar 1,62% artinya ada Mahasiswa Keperawatan Universitas 

Kristen Satya Wacana di masa pandemi yang menjadi responden menilai 

bahwa mereka merasakan kelelahan yang meliputi kelelahan fisik dan emosi 

yang dimiliki oleh mahasiswa karena hasil dari tuntutan akademis, memiliki 

rasa pesimis dan kurangnya minat atau munculnya perilaku yang sinis 

terhadap tugas akademik dan kegiatan academic lainnya, dan perasaan tidak 

kompeten sebagai mahasiswa. Sebaliknya responden yang memiliki academic 

burnout yang sedang yaitu dengan persentase sebesar 51,30% yang berarti 

responden pada penelitian berada di kondisi tingkat sedang dalam merasakan  

kelelahan yang meliputi kelelahan fisik dan emosi yang dimiliki oleh 

mahasiswa karena hasil dari tuntutan akademis (exhaustion), memiliki rasa 

pesimis dan kurangnya minat atau munculnya perilaku yang sinis terhadap 

tugas akademik dan kegiatan academic lainnya (cynicism), dan perasaan tidak 

kompeten sebagai mahasiswa (professional efficacy). 

Dalam hasil penelitian ditemukan sumbangan efektif self-efficacy 

terhadap academic burnout pada Mahasiswa Keperawatan Universitas Kristen 

Satya Wacana di masa pandemi yang menjadi responden sebesar 20,73% dan 

79,27% lainnya dipengaruhi oleh faktor yang lain. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa variable self-efficacy bukanlah menjadi satu-satunya faktor yang bisa 

menyebabkan academic burnout pada mahasiswa, melainkan dapat 

disebabkan juga karena faktor lainnya seperti kepribadian individu yaitu 

konsep diri, self-esteem, dan locus of control eksternal, hardiness, 

demographic characteristics, job attitudes, dan big five personality. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa terdapat 

hubungan negatif yang signifikan antara variabel self-efficacy dengan academic 

burnout pada Mahasiswa Keperawatan Universitas Kristen Satya Wacana di masa 

pandemi yang menjadi responden pada penelitian ini dan diketahui bahwa 

sumbangan efektif self-efficacy terhadap academic burnout pada Mahasiswa 

Keperawatan Universitas Kristen Satya Wacana di masa pandemi yang menjadi 

responden pada penelitian ini sebesar 20,73%. Berdasarkan hasil kategorisasi 

pada variabel self-efficacy diketahui bahwa responden yaitu Mahasiswa 

Keperawatan Universitas Kristen Satya Wacana di masa pandemi yang menjadi 

responden pada penelitian ini memiliki self-efficacy yang tinggi dengan persentase 

sebesar 68,27% lebih banyak jika dibandingkan dengan responden yang memiliki 

self-efficacy yang rendah yaitu dengan persentase sebesar 0%. Sementara itu hasil 

kategorisasi pada academic burnout menunjukkan bahwa responden dengan 

academic burnout yang tinggi mendapatkan persentase sebesar 1,62% lebih 

sedikit jika dibandingkan dengan responden yang memiliki academic burnout 

yang sedang yaitu dengan persentase sebesar 46,77%.  

Saran 

Bagi Mahasiswa Program Studi Keperawatan Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan Universitas Kristen Satya Wacana kiranya bisa mempertahankan 

dan meningkatkan self-efficacy yang dimiliki dengan berbagai cara seperti 

menambah informasi mengenai bagaimana cara untuk memanajemen berbagai 

macam tuntutan studi yang dimiliki selama masa pandemi, sehingga nantinya bisa 

memiliki keyakinan dalam dirinya untuk bisa menyelesaikan berbagai tuntutan 

studi yang ada dan dapat terhindar dari mengalami academic burnout. 

Bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas populasi dengan meneliti 

mahasiswa keperawatan dari universitas lainnya atau meneliti mahasiswa dengan 

jurusan yang berbeda. Penelitian selanjutnya juga bisa meneliti faktor-faktor 

lainnya yang memiliki kontribusi pada academic burnout seperti faktor individual 
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dan faktor situasional (Maslach et al., 2001). Faktor individual yaitu konsep diri, 

self-esteem, dan locus of control eksternal, hardiness, demographic 

characteristics, job attitudes, dan big five personality. Penelitian selanjutnya juga 

bisa menggunakan alat ukur yang lebih spesifik sesuai dengan subjek yang telah 

ditentukan. 
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