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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Tempat Penelitian 

1. Gambaran  Umum Tempat Penelitian  

1.1. Sejarah  

RSUD kota Salatiga merupakan rumah sakit milik 

pemerintah kota Salatiga.  RSUD Salatiga mempunyai 

letak yang sangat strategis, berada ditengah kota yang 

mudah di jangkau dengan transportasi dan berada ditepi 

jalur jalan raya solo semarang. Rumah sakit ini berdiri 

diatas tanah pemerintah seluas 33.600 m2 ditambah 

dengan fasilitas bagunan induk sebesar 16.000 m2. Pada 

tahun 1978 RSU merupakan rumah sakit tipe D dengan 

bangunan rumah sakit masih menumpang di RS DKT 

Salatiga. Kemudian pada tahun 1981 gedung baru RSU 

mulai dibangun di Jl. Osamaliki No.19 dan pada tanggal 

01 Mei 1983 RSU salatiga menempati gedung baru. Pada 

tahun 1988 RSU dari tipe D medapat SK menjadi RSU 

tipe C. Sejak 1 April 1995 ditetapkan sebagai rumah sakit 

unit swadana daerah. Pada tahun 2008 RSUD salatiga 

meningkatkan kelasa RS dari tipe C menjadi kelas B non 

pendidikan sampai sekarang.  
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1.2. Visi-Misi 

1.2.1. Visi  

Visi RSUD kota salatiga adalah: Mewujudkan Rumah 

Sakit Mandiri Sebagai Pilihan Utama Dengan 

Pelayanan yang Bermutu. 

1.2.2. Misi 

Misi RSUD kota Salatiga adalah sebagai berikut: 

a. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan 

paripurna berhasil guna dan berdaya guna. 

b. Melaksanakan proses perubahan terus menerus 

dalam pemenuhan kebutuhan prima 

c. Meningkatkan kualitas sumberdaya yang ada 

sesuai dengan kebutuhan strategik  

d. Menigkatkan kesejahteraan karyawan   

1.3. Sarana dan Prasarana 

1.3.1. Pelayanan Rawat Jalan  

RSUD kota Salatiga memiliki berbagai macam 

klinik dengan masing-masing tenaga kesehatan yang 

sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Mulai 

dari poliklinik eksekutif, poliklinik anak, poliklinik 

bedah umum, poliklinik bedah ortopedi, poliklinik 

kebidanan dan penyakit kandungan, poliklinik 

penyakit dalam, poliklinik paru, poliklinik syaraf, 
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poliklinik gigi, poliklinik gigi spesialis, poliklinik THT, 

poliklinik mata, poliklinik penyakitkulit dan kelamin, 

poliklinik jiwa, poliklinik umum, poliklinik DOT/VCT 

dan poliklinik konsultasi gigi. 

1.3.2. Pelayanan Rawat Inap 

RSUD kota Salatiga memiliki kapasitas 302 

tempat tidur yang terdiri dari bangsal perawatan 

Anggrek, Melati, Dahlia, Cempaka dan Flamboyan, 

perinatologi, One Day Care, VK emergency dan 

ruang perawatan intensive (ICU/HCU). Ruang 

perawatan dengan pengawasan khusus dibagi 

menjadi VIP dan VVIP paviliun. 

1.3.3. Unit Gawat Darurat 

Unit gawat dirancang khusus sesuai dengan 

fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pasien akan 

pelayanan gawat darurat. Adapun pelayanan-

pelayanan gawat darurat di RSUD kota salatiga 

adalah sebagai berikut: pemeriksaan dan 

pengobatan, pengobatan luka pada pasien 

kecelakaan, pertolongan pengobatan pertama pada 

pasien henti nafas/henti jantung/kesadaran menurun, 

visum et repertum, resusitasi cairan akibat dehidrasi, 

penanggulangan shock, penanggulang perdarahan 
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saluran cerna, penanggulangan penyakit stroke, 

pembedahan minor, penanggulangan disaster dan 

penanggulangen patah tulang. 

 

B. Gambaran Umum Responden  

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

perawat RSUD kota Salatiga khususnya perawat yang bekerja di 

ruang rawat inap dan rawat jalan. Perawat yang menjadi responden 

dalam penelitian ini adalah perawat dengan pendidikan SPK, D3 dan 

S1, sudah bekerja di RSUD kota salatiga minimal 1 tahun. Perawat 

yang menjadi responden tersebar beberapa ruangan yaitu ruang 

anggrek (15 orang), cempaka (15 orang), poli eksekutif (1 orang), 

poliklinik gigi (2 orang), poliklinik syaraf (2 orang), Poliklinik anak (2 

orang), poliklinik THT (2 orang), poliklinik mata (2 orang), poliklinik 

penyakit kulit dan kelamin (2 orang), poliklinik umum (1 orang), 

poliklinik paru (2 orang), poliklinik bedah umum (2 orang), poliklinik 

bedah ortopedi (2 orang), poliklinik penyakit dalam (4 orang), 

poliklinik kebidanan dan penyakit kandungan (2 orang), poliklinik 

konsultasi gizi (2), poliklinik jiwa (2 orang), jumlah seluruh responden 

adalah sebanyak 60 orang, dari semua responden diatas yang 

mengisi kuisooner sejumlah 46 orang, sisanya responden tidak 

mengembalikan kuisioner dan tidak memenuhi kriteria dalam 

mengisi kuisioner.  
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C. Karakteristik Responden Penelitian  

1. Karakteristik Responden Menurut Jenis Kelamin  

Total responden dengan jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3: 
Presentasi Responden Menurut Jenis Kelamin  

di Unit Rawat Inap 

Jenis Kelamin Jumlah % 

Laki-Laki 10 43,48% 

Perempuan 13 56,52% 

total 23 100% 

 

Pada tabel 3 diatas terlihat bahwa jumlah responden di unit 

rawat inap dengan jenis kelamin perempuan lebih banyak 

dengan jumlah responden sebanyak 13 orang (56,52%) 

dibandingkan dengan jumlah responden laki-laki sebanyak 10 

orang (43,48%). 

Tabel 4: 
Presentasi Responden Menurut Jenis Kelamin 

Di Unit Rawat Jalan 

Jenis Kelamin Jumlah % 

Laki-Laki 1 4,35% 

Perempuan  22 95,65% 

Total  23 100% 
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Pada tabel 4 diatas dapat dilihat bahwa jumlah responden 

berjenis kelamin laki-laki di unit rawat jalan lebih sedikit dengan 

jumlah responden sebanyak 1 orang (4,35%) dibandingkan 

dengan jumlah responden perempuan sebanyak 22 orang 

(95,65%). 

2. Karakteristik Responden Menurut Usia 

Dari data usia responden, diketahui bahwa usia termuda 

adalah 23 tahun dan usia tertua adalah 57 tahun. Presentasi 

responden berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel 5 dan 6 

berikut : 

Tabel 5: 
Responden Menurut Usia di Unit Rawat Inap 

Rentang Usia Jumlah % 

23-30 tahun 10 43,48% 

31-40 tahun 11 47,83% 

41-57 tahun 2 8,69% 

Total 23 100% 

 

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa pada unit rawat inap 

responden yang dominan adalah rentang usia antara 31-40 

tahun dengan jumlah responden 11 orang (47,83%), selanjutnya 

adalah dengan rentang usia 23-30 tahun sebanyak 10 orang 

(43,48%) dan yang terakhir adalah rentang usia 41-57 tahun 

sebanyak 2 orang (8,69%). 
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Tabel 6: 
Responden Menurut Usia di Unit Rawat Jalan  

Rentang Usia Jumlah % 

23-30 tahun  4 17,39% 

31-40 tahun 8 34,78% 

41-57 tahun 11 47,83% 

Total 23 100% 

 

Pada tabel 6 terlihat bahwa pada unit rawat jalan usia yang 

dominan adalah rentang usia 41-57 tahun dengan jumlah 

responden 11 orang (47,83%), kemudian rentang usia 31-40 

tahun dengan jumlah responden sebanyak 8 orang (34,78%) dan 

yang terakhir adalah rentang usia 23-30 dengan jumlah 

responden 4 orang (17,39%).  

3. Karakteristik Responden Menurut Tingkat Pendidikan  

Total responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat 

pada tabel 7 dan 8 berikut : 

Tabel 7: 
Responden Menurut Tingkat Pendidikan  

Di Unit Rawat Inap 

Tingkat Pendidikan Jumlah % 

D3 16 69,57% 

S1 7 30,43% 

Total  23 100% 
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Tabel 8: 
Responden Menurut Tingkat Pendidikan  

Di Unit Rawat Jalan 

Tingkat Pendidikan Jumlah % 

D3 19 82,61% 

S1 4 17,39% 

Total  23 100% 

 

Pada kedua tabel diatas terlihat jelas bahwa pada unit rawat 

inap dan pada unit rawat jalan responden dengan tingkat 

pendidikan D3 keperawatan lebih banyak dibandingkan dengan 

S1 keperawatan, yakni pada unit rawat inap terdapat 16 orang 

(69,57%) responden dengan tingkat pendidikan D3 dan 7 orang 

(30,43%) responden dengan tingkat pendidikan S1. Sedangkan 

pada unit rawat jalan responden dengan tingkat pendidikan D3 

sebanyak 19 Orang (82,61%) dan responden dengan tingkat 

pendidikan S1 sebanyak 4 orang (17,39%).   

4. Karakteristik Responden Menurut Masa Kerja 

Total responden menurut masa kerja dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 9: 
Responden Menurut Masa Kerja di Unit Rawat Inap 

Masa Kerja Jumlah % 

1 – 5 tahun 7 30,43% 

6 – 10 tahun 11 47,83% 
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>10 tahun 5 21,74% 

Total 23 100% 

 

Pada tabel 9 terlihat bahwa pada unit rawat inap jumlah 

responden dengan masa kerja 6 – 10 tahun lebih banyak dengan 

jumlah responden 11 orang (47,83%), kemudian diikuti dengan 

masa kerja 1 – 5 tahun sebanyak 7 orang (30,43%) dan yang 

terakhir adalah masa kerja >10 tahun sebanyak 5 orang 

(21,74%). 

Tabel 10: 
Responden Menurut Masa Kerja di Unit Rawat Jalan  

Masa Kerja Jumlah % 

1 – 5 tahun  3 13,04% 

6 – 10 tahun  9 39,13% 

>10 tahun 11 47,83% 

Total 23 100% 

  

Pada tabel 10 terlihat bahwa responden dengan masa kerja 

>10 tahun lebih banyak dengan jumlah responden sebanyak 11 

orang (47,83%), kemudian masa kerja 6 – 10 tahun sebanyak 9 

orang (39,13%) dan yang terakhir adalah masa kerja 1 – 5 tahun 

sebanyak 3 responden (13,04%). 
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D. Prosedur Penelitian  

1. Persiapan Penelitian  

a. Penyusunan alat ukur  

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

angket burnout yang disusun berdasarkan aspek-aspek yang 

dikemukakan oleh Maslach dan Leiter (2008) yang meliputi 

kelelahan emosional, depersonalisasi dan reduced personal 

accomplishment.  

1. Kelelahan Emosional meliputi: putus asa, frustasi, sedih, 

mudah tersinggung, mudah marah, lelah, tidak berdaya, 

merasa tertekan dan terbelenggu. 

2. Depersonalisasi meliputi: menjaga jarak, apatis, tidak 

perduli pada lingkungan dan orang lain, bersikap negatif 

atau sinis, kasar. 

3. Reduced personal accoplishment: merasa tidak puas 

dengan diri sendiri, merasa tidak puas dengan lingkungan 

kerja dan orang lain, merasa tidak pernah melakukan 

yang bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. 

Angket ini terdiri dari dua kelompok item yang berbentuk 

pernyataan yang mendukung (favorablel) dan pernyataan 

yang tidak mendukung (unfovorabel). Skoring untuk jawaban 

ini berdasarkan pada alternatif jawaban model skala Hassles. 

Kategori yang disediakan berdasarkan frekuensi kejadian 
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yaitu: jarang, kadang-kadang, sering dan sangat sering. 

Sebaran itemnya adalah sebagai berikut: 

Tabel 11: 
Sebaran Item Angket Bunout 

NO ASPEK 

ITEM 

Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1 Kelelahan 

emosional 

2, 4, 7, 10, 

12, 16, 17, 

19, 20 

- 9 

2 Depersonalisasi 3, 6, 8, 11, 

14 
- 5 

3 Reduced 

personal 

accomplishment 

- 

1, 5, 9, 13, 

15, 18, 21, 

22 

8 

Jumlah 14 8 22 

 

b. Uji Coba Alat Ukur  

Uji coba alat ukur dilakukan untuk menguji validitas 

dan reliabilitas skala supaya hasil pengukuran yang diperoleh 

dapat dipertanggung jawabkan. Setelah penyusunan alat 

ukur, peneliti melakukan uji coba. Uji coba yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah try out terpakai. Yang di 

maksudkan dengan try out terpakai adalah subjek yang diuji 

cobakan digunakan sekaligus dalam penelitian. 
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c. Perijinan Penelitian  

Setelah mendapat surat perijinan penelitian pada 

tanggal 12 Maret 2014 untuk melakukan penelitian di RSUD 

salatiga, pada tanggal 13 Maret 2014 peneliti memasukkan 

surat tersebut ke KESBANGPOL kota Salatiga. Kemudian 

pada tanggal 14 Maret 2014 mendapat surat balasan berupa 

tembusan pada Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga, 

Kepala Bappeda kota Salatiga dan kepada Kepala RSUD 

kota Salatiga. Pada tanggal 17 Maret 2014 peneliti 

memasukkan surat ke bagian sekretariat rumah sakit, 

seminggu setelah memasukkan surat penelitian tersebut 

peneliti kembali untuk menanyakan kepada bagian sektariat 

kapan peneliti bisa melakukan penelitian petugas sektariat 

mengatakan surat masih ditinjau oleh direktur RSUD. 

Penelitian ditunda sampai tanggal 22 April 2014 setelah 

mendapatkan persetujuan untuk melakukan penelitian, 

peneliti kemudian membagikan angket kepada responden 

dan pada tanggal 9 Mei 2014 angket di RSUD salatiga 

dikumpulkan.   

 

 

 

 



 

51 
 

2. Pelaksanaan Penelitian  

a. Waktu dan Tempat Penelitian  

Penelitian dilakukan di RSUD Salatiga yang dilakukan 

pada bulan april 2014. Alasan peneliti memilih rumah sakit ini 

untuk penelitian adalah: 

1. Merupakan rumah sakit kerja sama Fakultas Ilmu 

Kesehatan – Universitas Kristen Satya Wacana. 

2. Ketersediaan jumlah responden yang cukup untuk 

dilakukan penelitian 

3. Mudah dijangkau dan biaya yang bisa dijangkau dalam 

melakukan penelitian 

b. Kendala Yang Dihadapi Selama Penelitian  

Kendala yang dihadapi oleh penulis adalah 

keterlambatan pengembalian angket yang tidak sesuai 

dengan waktu yang dijanjikan, sehingga membuat penulis 

harus menunggu selama beberapa hari lagi untuk 

pengambilan kuisioner. 

 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas 

Peneliiti menggunakan uji validitas berdasarkan rumus 

pearson product moment yang dibantu dengan menggunakan 

statistical product and service solution (SPSS) versi 16. Item 
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dikatakan valid jika nilai r hitung > r tabel. Dapat juga dilihat 

acuan dasar untuk item yang valid menggunakan pemilihan item 

total yang menggunakan r hitung > r tabel (Riyanto, 2010). Dari 

hasil kuisioner yang di bagikan dan telah dilakukan uji validitas 

sebanyak dua kali, didapat hasil:  

Tabel 12: 
Sebaran Item Valid dan Gugur Angket Burnout 

NO ASPEK 
ITEM Total 

valid Favorable Unfavorable 

1 
Kelelahan 

emosional 

2, 4, 7, 10, 

12, 16, 17, 

19, 20 

- 9 

2 Depersonalisasi 
3, 6, 8, 11, 

14 
- 5 

3 

Reduced 

personal 

accomplishment 

- 

1, 5*, 9*, 

13*, 15*, 

18*, 21*, 22 

2 

Total valid 16 

Keterangan : nomor item yang diberi tanda * dan di tebalkan 

adalah item yang gugur. 

 

2. Uji Realibilitas 

Untuk menghitung realibilitas kuisioner Perbedaan Burnout 

Pada Perawat Unit Rawat Inap dan Perawat Unit Rawat Jalan di 
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RSUD Salatiga digunakan metode Alpha Cronbach diolah 

dengan menggunakan bantuan SPSS versi 16. 

Tabel 13 : 
Hasil uji realibilitas variabel burnout 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.908 16 

 

Untuk melihat apakah reliable kuisioner baik atau tidak maka 

peneliti menggunakan standar reliabel menurut Azwar (2000), 

sebagai berikut : 

α < 0,7  Tidak Reliabel 

0,7 ≤ α < 0,8 Cukup reliabel 

0,8 ≤ α < 0,9 Reliabel 

0,9 ≤ α < 1,0 Sangat Reliabel 

Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa 16 item pada variabel 

burnout dengan nilai koefisien alpha = 0,908. Hal ini berarti 

bahwa instrument burnout adalah reliabel dengan standar sangat 

reliabel. 

 

3. Uji normalitas  

Uji normalitas yang dimaksudkan adalah untuk mengetahui 

apakah bentuk sebaran dari skor responden normal atau tidak. 
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Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan terhadap distribusi 

jumlah skor burnout dan aturan yang dipakai untuk mengetahui 

sebaran skor normal atau tidak adalah p > 0,05 maka sebaran 

normal, jika p<0,05 maka sebaran tidak normal. Untuk menguji 

normalitas ini, peneliti mengguunakan uji kolmogorov – smirnov. 

Tabel14 : 
Uji Normalitas Burnout 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  perawat_unit_

R.inap 

perawat_unit_

R.jalan 

N 23 23 

Normal Parameters
a
 Mean 39.9130 28.2174 

Std. Deviation 8.51156 12.60215 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .148 .178 

Positive .148 .178 

Negative -.133 -.159 

Kolmogorov-Smirnov Z .710 .852 

Asymp. Sig. (2-tailed) .694 .463 

a. Test distribution is Normal. 

Dari hasil uji normalitas pada tabel 14 diatas, dapat dilihat 

bahwa nilai kolmogorov – smirnov untuk sampel perawat unit 

rawat inap dihasilkan nilai sebesar 0,694 (p > 0,05) dan 

signifikansi untuk sampel perawat unit rawat jalan didapat data 

sebesar 0,463 (p > 0,05). Berdasarkan aturan yang dikemukakan 

diatas, maka didapat signifikansi dari masing-masing kelompok 
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tersebut > 0,05 sehingga dapat disimpilkan bahwa kedua jenis 

data berdistribusi normal. 

 

4. Homogenitas  

Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data 

yang dipakai mempunyai varian yang sama atau homogen. 

Berdasarkan uji homogenitas diketahui bahwa nilai signifikansi 

sampel perawat unit rawat inap dan perawat unit rawat jalan 

sebesar 0,63. Karena signifikansi 0,63 > 0,05 sehingga dapat 

ditarik kesimpulan bahwa sampel penelitian ini bersifat homogen 

atau memiliki varian yang sama. 

 

F. Hasil Analisi Deskriptif  

Untuk menentukan tinggi rendahnya tingkat burnout pada 

perawat unit rawat inap dan perawat unit rawat jalan di gunakan 

lima kategori yaitu: sangat tinggi, tinggi, cukup, rendah dan 

sangat rendah. Jumlah item yang digunakan untuk mengukur 

variabel ini adalah 16 item, maka skor yang diperoleh bergerak 

dari 0 sampai 96 (6 x 16). Adapun rumus yang digunakan adalah 

untuk mencari rentang skor adalah sebagai berikut : 

𝑖 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑛𝑑𝑎ℎ 

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑘𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖
 

𝑖 =  
96 − 0

5
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𝑖 =
96

5
 

𝑖 = 19,2 

Berdasarkan analisitersebut dapat ditemukan kategori 

sebagai berikut : 

Sangat tinggi  : 76,8 ≤ x ≤ 96 

Tinggi   : 57,6 ≤ x < 76,8 

Cukup   : 38,4 ≤ x < 57,6 

Rendah   : 19,2 ≤ x < 38,4 

Sangat rendah  : 0 ≤ x < 19,2 

Hasil kategorisasi tingkat burnout pada perawat unit rawat 

inap dan perawat unit rawat jalan dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 15 : 
Deskripsi Pengukuran Burnout Pada Perawat Unit Rawat 

Inap dan Rawat Jalan  

No 
Rentang 

Skor 
Kategori 

N Persentase % Mean 

R.inap R.jalan R.inap R.jalan R.inap R.jalan 

1 76,8≤x≤96 
Sangat 

Tinggi 
0 0 0% 0% 

  

 

2 57,6≤x<76,8 Tinggi  1 0 4,35% 0% 

3 38,4≤x<57,6 Cukup 10 5 43,48% 21,74% 39,91 

4 19,2≤x<38,4 Rendah  11 10 47,82% 43,48% 

 

28,23 

5 0≤x<19,2 
Sangat 

rendah 
1 8 4,35% 34,78% 
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Total  23 23 100% 100%   

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa tingkat burnout pada 

perawat unit rawat inap dan perawat unit rawat jalan memiliki 

prosentasi yang berbeda. Pada unit rawat inap terdapat 1 

responden (4,35%) memiliki kategori tinggi sedangkan pada unit 

rawat jalan tidak ada responden yang masuk dalam kategori 

tinggi. Kemudian pada unit rawat jalan terdapat 5 responden 

(21,74%) memiliki kategori cukup dan pada unit rawat inap 

terdapat 10 responden (43,48%) memiliki kategori cukup. Selain 

itu pada unit rawat inap terdapat 11 responden (47,82%) yang 

termasuk dalam kategori rendah dan 10 orang responden 

(43,48%) pada unit rawat jalan juga termasuk dalam kategori 

rendah, kemudian 1 responden (4,35%) perawat unit rawat inap 

termasuk dan kategori rendah dan 8 orang responden (34,78%) 

perawat unit rawat jalan juga termasuk dalam kategori rendah. 

Selain itu pada kategori sangat tinggi baik untuk perawat unit 

rawat inap dan perawat unit rawat jalan tidak ada yang termasuk 

dalam kategori tersebut. Pada tabel juga terlihat bahwa mean 

perawat unit rawat inap 39,91 lebih besar dibandingkan dengan 

mean perawat unit rawat jalan yaitu 28,23.  
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G. Uji Hipotesis 

T-test independent sampel digunakan untuk mengetahui 

perbedaan nilai rata-rata antara satu kelompok dengan kelompok 

yang lain, dimana antara satu kelompok dengan kelompok yang lain 

tidak saling berhubungan. Untuk melakukan pengujian ini maka 

sebaran data harus berdistribusi normal (Riwidikdo, 2010). 

Tabel 16: 
Hasil T-test Tingkat Burnout pada Perawat Unit Rawat Inap dan 

Perawat Unit Rawat Jalan  

Group Statistics 

 
perawat N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

b

ur

n

o

ut 

unit rawat inap 23 39.9130 8.51156 1.77478 

unit rawat jalan 

23 28.2174 12.60215 2.62773 
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Dari tabel diatas,diketahui bahwa nilai t hitung sebesar 3,688 

memiliki nilai signifikansi sebesar 0,01 (α ≤ 0,05).oleh karena nilai 

signifikansi < 0,05 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho ditolak 

dan Ha diterima. Ini berarti ada perbedaan burnout antara perawat 

unit rawat inap dan perawat unit rawat jalan yakni perawat unit rawat 

inap memiliki tingkat burnout yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

perawat unit rawat jalan. 

 

 

Independent Samples Test 

  Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed

) 

Mean 

Differ

ence 

Std. 

Error 

Differ

ence 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  
Lower Upper 

burn

out 

Equal 

variances 

assumed 

3.914 .054 3.688 44 .001 
11.69

565 

3.170

93 
5.30506 

18.0862

5 

Equal 

variances 

not 

assumed 

  

3.688 
38.

614 
.001 

11.69

565 

3.170

93 
5.27978 

18.1115

2 
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H. Pembahasan Hasil Penelitian  

Dari hasil penelitian didapat bahwa terdapat perbedaan yang 

signifikan antara tingkat burnout pada perawat unit rawat inap dan 

perawat unit rawat jalan. Perawat unit rawat inap memiliki tingkat 

burnout yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perawat unit 

rawat jalan di RSUD kota Salatiga. 

Tingkat burnout perawat pada unit rawat inap dan perawat 

unit rawat jalan berbeda dilihat dari jumlah responden perawat unit 

rawat inap ada yang masuk dalam kategori tinggi sebanyak 1 orang 

(4,35%) sedangkan responden unit rawat jalan tidak ada yang 

masuk dalam kategori tersebut, kemudian pada kategori cukup 

jumlah responden unit rawat inap lebih banyak yaitu 10 orang 

(43,48%) sedangkan unit rawat jalan berjumlah 5 orang (21,74%). 

Kemungkinan perawat unit rawat inap memiliki tingkat burnout yang 

lebih tinggi adalah karena tidak adanya dukungan yang diberikan 

oleh sesama rekan kerja. Hal ini sesuai dengan teori dari Maslach 

yang mengatakan salah satu yang mempengaruhi burnout adalah 

dukungan sosial. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

oleh Andrika (2004) bahwa semakin tinggi dukungan sosial dari 

atasan maupun rekan kerja maka semakin rendah tingkat burnout, 

tetapi jika dukungan sosial dari rekan kerja maupun atasan rendah 

maka akan semakin tinggi tingkat burnout. 
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Selain itu alasan lain yang mempengaruhi burnout adalah 

jenis kelamin. Pada unit rawat inap perawat dengan jenis kelamin 

laki-laki lebih banyak yaitu berjumlah 10 orang (43,48%) dan pada 

rawat jalan terdapat 1 responden (4,35%). Hal ini sesuai dengan 

teori yang dikemukakan oleh Maslach yang menyatakan bahwa 

salah satu faktor yang mempengaruhi burnout adalah faktor 

individual yang termasuk didalamnya adalah jenis kelamin. Hal ini di 

dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hamaideh (2011) bahwa 

laki-laki memiliki kelelahan emosional yang tinggi dan tingkat 

burnout yang tinggi dibandingkan perawat perempuan. 

Alasan berikutnya yang menyebabkan burnout adalah lama 

masa kerja, semakin lama seseorang bekerja maka akan semakin 

rendah tingkat burnout, karena adanya pengalaman dalam 

penanggulangan stress dan penyesuaian dalam lingkungan kerja. 

Hal ini di kemukakan oleh Greenberg dan Baron (2008) bahwa salah 

satu faktor yang mempengaruhi burnout adalah masa kerja. 

Penelitian yang mendukung hal tersebut dilakukan oleh Hanrahan, 

dkk (2010) menyatakan bahwa semakin tinggi lama kerja perawat 

maka semakin rendah stress yang dialami oleh perawat. 

Alasan berikutnya adalah beban kerja dan jumlah individu 

yang ditangani oleh perawat, dimana perawat unit rawat inap 

memiliki beban kerja yang lebih besar dan lebih banyak jumlah 

individu yang ditanganinya. Hal ini didukung dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Hamaideh (2011) yang menyatakan bahawa perawat 

yang bekerja di unit perawatan akut lebih tinggi tingkat burnoutnya 

dibandingkan dengan perawat yang bekerja di unit perawatan kronik 

hal ini bisa terjadi karena penanganan pasien yang lebih rumit dan 

beban kerja yang lebih besar. 

 

I. Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya membahas 

tentang perbedaan burnout pada perawat unit rawat inap dan 

perawat unit rawat jalan saja. Dengan demikian perludilakukan 

penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

burnout dengan menambah jumlah responden. 

Data penelitian ini diperoleh dengan dilakukan pengisian 

angket yang dibagikan pada setiap perawat yang sangat tergantung 

dari kejujuran, keterbukaan dan persepsi dari responden. 

Pengumpulan data menggunakan kuisioner memiliki informasi yang 

cenderung terbatas dan tidak menjamin jawaban yang diberikan 

benar-benar menggambarkan keadaan responden. Pada saat 

pembagian kuisioner peneliti menjelasakan tujuan penelitian dan 

mengharapkan agar responden bisa terbuka dan jujur dalam 

pengisian kuisioner. 

 




