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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Academic Burnout 

1. Pengertian Burnout 

       Istilah burnout pertama kali ditemukan oleh Herbert Freudenberger 

yang menyebutkan bahwa burnout adalah kondisi kelelahan fisik, mental 

dan emosional yang muncul sebagai konsekuensi dan ketidaksesuaian 

antara kondisi individu dengan pekerjaannya atau lingkungan dan desain 

pekerjaannya (Gunarsa, 2004). 

       Pendapat lain dikemukakan oleh Maslach (2003) yang mengatakan 

bahwa burnout merupakan sindrom kelelahan emosional, depersonalisasi, 

dan mengurangnya keinginan prestasi pribadi, yang dapat terjadi antara 

individu-individu, yang melakukan "orang-pekerjaan" dari beberapa jenis. 

Hal tersebut merupakan respon terhadap ketegangan emosional kronis 

yang berurusan secara ekstensif dengan manusia lain, terutama ketika 

mereka bermasalah atau mengalami masalah. Dengan demikian, burnout 

dapat dianggap sebagai salah satu jenis stress kerja. 

       Glouberman (2002) menambahkan bahwa burnout merupakan salah 

satu sindrom yang bukan merupakan suatu peristiwa yang tidak biasa, dan 

telah menjadi bagian dari siklus kehidupan normal. Burnout sering dimulai 

dalam lingkup tunggal hidup kita, tetapi mungkin mulai menyebar di 

mana-mana. Glouberman juga menambahkan tanda-tanda klasik dari 

burnout adalah emosional, kelelahan mental dan  atau fisik tumbuh yang 
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tidak diatasi dengan tidur, rasa peningkatan yang terputus dari diri kita 

sendiri dan dari orang lain, kemampuan menurun menjadi tidak efektif 

ketika melakukan apa yang selalu dilakukan, baik di tempat kerja atau di 

rumah . 

       Dari berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa burnout 

merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana seseorang mengalami 

kelelahan secara emosional dan fisik, yang menyebabkan timbulnya sikap 

tidak peduli atau sinis, sehingga berdampak kepada mengurangnya suatu 

keinginan untuk berprestasi. Hal-hal tersebut disebabkan oleh beratnya 

pekerjaan atau tuntutan yang dihadapi oleh seseorang tersebut. 

 

2. Pengertian Academic Burnout  

       Menurut Zhang Gan, & Cham (2007) academic burnout adalah 

perasaan lelah karena tuntutan studi, memiliki perasaan sinis dan sikap 

terpisah atau menjauhi sekolah, dan perasaan tidak kompeten sebagai 

seorang mahasiswa/siswa. Khusumawati (2014) menambahkan bahwa 

siswa yang mengalami academic burnout mengalami gejala-gejala seperti 

siswa merasa kelelahan pada seluruh bagian indera dan kurang 

bersemangat dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar, timbul rasa 

bosan, kurang termotivasi, kurang perhatian, tidak ada minat, serta tidak 

mendatangkan hasil. 

Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Jafari & Khazaei (2014) 

yang mengatakan bahwa academic burnout adalah kelelahan kronis yang 

dialami siswa/mahasiswa yang disebabkan oleh bekerja lebih dalam 
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mengerjakan tugas sekolah. Selain itu adanya perasaan pesimis dan 

ketidapedulian terhadap tugas-tugas sekolah dan memiliki perasaan 

kompetensi yang tidak memadai, serta hilangnya keberhasilan dalam 

tugas-tugas akademik.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Muna (2013) yang mengatakan 

bahwa academic burnout atau kejenuhan belajar adalah suatu kondisi 

mental dimana seorang siswa atau mahasiswa mengalami kebosanan yang 

amat sangat untuk melakukan aktivitas belajar, dan kebosanan tersebut 

membuat motivasi belajar mereka menurun, timbulnya rasa malas yang 

berar, dan menurunnya prestasi belajar. 

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa academic 

burnout adalah suatu kondisi dimana seorang mahasiswa mengalami suatu 

kelelahan secara fisik maupun emosional, yang menyebabkan suatu sikap 

sinis atau ketidakpedulian terhadap tugas-tugas akademik sehingga 

berdampak kepada menurunnya keinginan untuk berprestasi. Kelelahan 

tersebut disebabkan oleh banyaknya aktivitas dan kegiatan di lingkungan 

akademik, serta banyaknya tuntutan-tuntutan dalam tugas akademik.   

 

3. Aspek-Aspek Academic Burnout 

Yang (2004) menjelaskan aspek-aspek dari academic burnout ada tiga, 

yaitu : 

a. Kelelahan emosional, disebabkan oleh tuntutan emosional dan 

psikologis yang berlebih dan biasanya berdampingan dengan perasaan 

frustasi dan ketegangan. 

Pengaruh Karakter Kerja…, Qonitat Mudjahid, Fakultas Psikologi, UMP, 2017



 

 

15 

b. Keengganan untuk studi atau sinisme, mengacu kepada ketidakpekaan 

atau sikap sinis terhadap pekerjaan yang sedang dihadapi. Sinisme juga 

dapat didefinisikan sebagai sikap apatis atau ketidakpedulian siswa 

terhadap pekerjaan sekolah, tugas, dan tanggung jawab. 

c. Mengurangnya keinginan untuk berprestasi, berkurangnya keinginan 

untuk berprestasi terjadi ketika seseorang menampilkan kecenderungan 

untuk mengevaluasi diri sendiri negatif, sebuah penurunan perasaan 

kompetensi kerja, dan peningkatan perasaan Inefficacy. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Salmela (2010) yang menyebutkan 

aspek-aspek academic burnout ada tiga, diantaranya : 

a. Kelelahan, yakni mengacu kepada perasaan ketegangan, terutama 

kelelahan kronis yang disebabkan dari pekerjaan atau tugas-tugas 

sekolah yang berlebih. 

b. Sinisme, yakni terdiri dari perasaaan acuh tak acuh atau sikap tidak 

peduli terhadap sekolah secara keseluruhan, kehilangan minat dalam 

dalam suatu pekerjaan sekolah, dan tidak melihat sekolah sebagai 

sesuatu yang bermakna. 

c. Menurunnya efikasi diri, mengacu kepada berkurangnya perasaan 

kompetensi, ketidakinginan untuk menjadi sukses, dan berkurangnya 

keinginan untuk berprestasi di sekolah. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek dari 

academic burnout adalah adanya kelelahan emosional maupun fisik, 

depersonalisasi atau perasaan sinisme terhadap tugas dan pekerjaan yang 

dihadapi, serta menurunnya efikasi diri atau menurunnya keyakinan pada 

diri sendiri. 

Pengaruh Karakter Kerja…, Qonitat Mudjahid, Fakultas Psikologi, UMP, 2017



 

 

16 

4. Faktor yang Mempengaruhi Academic Burnout 

       Maslach (2003) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

burnout ada empat, yaitu : 

a. Jenis Kelamin, secara umum baik laki-laki maupun perempuan 

memiliki kemiripan dalam hal pengalaman mereka mengalami 

burnout, namun ada perbedaan diantaranya keduanya, bahwa laki-laki 

menunjukkan sedikit lebih dari satu aspek dari burnout, dan 

perempuan menunjukkan sedikit lebih dari yang lain. Perempuan 

cenderung mengalami kelelahan emosional, dan intensitas 

mengalaminya lebih sering dibandingkan dengan laki-laki, sementara 

laki-laki lebih cenderung memiliki perasaan depersonalisasi atau 

perasaan sinis. Di sisi lain Pourghaz, Tamini, & Karamad (2011) 

mengatakan bahwa laki-laki mempunyai nilai rata-rata yang lebih 

tinggi pada kelelahan emosioanal dan depersonalisasi daripada 

perempuan. Hal tersebut menyebabkan perbedaan pula dalam hal 

pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki, misalnya kebanyakan dokter, 

polisi, dan psikiater adalah laki-laki, sementara sebagian besar 

perawat, pekerja sosial, dan konselor adalah perempuan. 

b. Usia, terdapat hubungan yang jelas antara usia dan burnout. 

Berdasarkan penelitian, orang dengan usia muda lebih rentan 

mengalami burnout daripada orang dengan usia yang lebih tua. Hal 

tersebut dikarenakan orang dengan usia yang lebih tua memiliki 

banyak pengalaman kerja ataupun kemampuan menyelesaikan tugas, 
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dibandingkan dengan orang yang berusia lebih muda. Selain itu orang 

yang berusia lebih tua cenderung berhasil menangani ancaman awal 

dari burnout yang mungkin akan terjadi pada mereka, dikarenakan 

mereka lebih stabil dan lebih matang secara psikologis. Hal ini tidak 

sejalan dengan yang ditemukan oleh Larashati (2012) yang 

menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat 

burnout pada guru SDN Inklusi yang berusia dini dan dewasa madya. 

c. Status Perkawinan dan Keluarga, terdapat perbedaan terkait burnout 

pada orang yang sudah menikah dan yang belum menikah. 

Berdasarkan penelitian, ditemukan fakta bahwa orang yang belum 

menikah lebih berpotensi mengalami kelelahan emosional, 

depersonalisasi, dan rendahnya keinginan untuk berprestasi 

dibandingkan dengan orang yang sudah menikah. Ada beberapa alasan 

yang melatarbelakangi hal tersebut terjadi, diantaranya yaitu pertama, 

keterlibatan orang yang sudah menikah dengan pasangan dan 

keluarganya membuat mereka lebih berpengalaman dalam menangani 

masalah pribadi dan konflik emosional. Kedua, keluarga seringkali 

menjadi sumber daya emosional, adanya dukungan dan cinta dari 

anggota keluarga membantu individu mengalami tuntutan emosioanal 

dari tugas-tugas yang sedang dihadapinya. Namun Khan, Rasli, 

Yussof, dan Ahmad (2015) menemukan bahwa tingkat burnout tidak 

berpengaruh terhadap status lajang maupun status sudah menikah. 
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d. Kepribadian, burnout tidak terjadi untuk semua orang sepanjang 

waktu. Jelas ada variasi individu dalam pola keseluruhan, variasi yang 

tampaknya berkaitan dengan perbedaan kepribadian individu 

berdasarkan kepribadian, atau karakter penting dari seorang individu 

seperti kualitas mental, emosional, dan sosial atau sifat-sifat yang 

menggabungkan menjadi satu kesatuan yang unik, salah satu gaya 

interpersonal, metode penanganan masalah, ekspresi dan pengendalian 

emosi, dan konsepsi diri adalah semua aspek kepribadian yang 

memiliki makna khusus bagi burnout. Duran, Extremera, Rey, 

Berrocal, & Montalban (2006) menambahkan bahwa salah satu faktor 

penyebab academic burnout adalah perbedaan individu dalam 

karakteristik disposisional siswa, dalam arti bahwa efikasi diri umum 

diyakini merupakan prediktor penting dalam keterlibatan siswa yang 

mengalami academic burnout. 

Berdasarkan uraian faktor-faktor yang menyebabkan burnout di atas, 

karakter kerja keras termasuk ke dalam faktor kepribadian yang dapat 

menyebabkan burnout. 

 

5. Gejala-Gejala Burnout 

       Portnoy (2011) membagi gejala-gejala burnout ke dalam lima jenis, 

diantaranya yaitu : 

a. Kognitif : Menurunnya konsentrasi, apatis, kekakuan, disorientasi, 

minimisasi, dan keasyikan dengan trauma. 
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b. Emosional : Ketidakberdayaan, kecemasan, rasa bersalah, kemarahan, 

mati rasa, rasa takut, tidak berdaya, kesedihan, depresi dan shock. 

c. Perilaku : Irritable, menarik diri, moody, kurang tidur, mimpi buruk, 

perubahan nafsu makan, peningkatan kewaspadaan dan mengisolasi. 

d. Spiritual : Mempertanyakan makna hidup, keputusasaan, hilangnya 

tujuan, mempertanyakan keyakinan agama, kehilangan iman/ 

skeptisisme. 

e. Somatik : Berkeringat, detak jantung cepat, kesulitan bernapas, sakit 

dan nyeri, pusing, sistem kekebalan tubuh terganggu, sakit kepala, 

kesulitan untuk tidur atau bangun tidur. 

Pada mahasiswa sendiri gejala-gejala burnout yang dialami menurut 

Khusumawati (2014)  bahwa mahasiswa yang mengalami academic 

burnout mengalami gejala-gejala seperti mahasiswa merasa kelelahan pada 

seluruh bagian indera dan kurang bersemangat dalam mengikuti kegiatan 

belajar mengajar, timbul rasa bosan, kurang termotivasi, kurang perhatian, 

tidak ada minat, serta tidak mendatangkan hasil. 

 

B. Karakter Kerja Keras 

1. Pengertian Karakter 

       Watak atau karakter berasal dari kata Yunani (Charassein) yang 

berarti barang atau alat untuk menggores, yang di kemudian hari dipahami 

sebagai stempel/cap, sifat-sifat yang melekat pada seseorang. Watak 

terkandung makna adanya sifat-sifat baik yang melekat pada diri seseorang 
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sehingga tercermin dalam pola pikir dan pola tingkah lakunya. Watak 

seseorang dapat dibentuk, dapat dikembangkan dengan pendidikan nilai 

(Adisusilo, 2014) 

        Mu’in (2011) menambahkan bahwa istilah karakter digunakan untuk 

mengartikan hal yang berbeda antara satu hal dan yang lainnya, dan 

akhirnya juga digunakan untuk mnyrbut kesamaan kualitas pada tiap orang 

yang membedakan dengan kualitas lainnya. Pendapat lain dikemukakan 

oleh Koesoema (2007) yang mengatakan bahwa karakter merupakan 

kondisi dinamis struktur antropologis individu, yang tidak mau sekadar 

berhenti atas determinasi kodratinya, melainkan juga sebuah usaha hidup 

untuk menjadi semakin integral mengatasi determinasi alam dalam dirinya 

demi proses penyempurnaan dirinya secara terus menerus. 

       Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakter adalah 

suatu tabiat atau kepribadian yang ada pada diri seseorang yang 

membedakan seseorang dengan seseorang yang lainnya. 

 

2. Pengertian Kerja Keras 

            Gunawan (2014) menyatakan bahwa kerja keras adalah suatu perilaku 

yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai 

hambatan guna menyelesaikan tuagas (belajar/pekerjaan) dengan sebaik-

baiknya. Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh Patmawati (2013) 

yang menyatakan bahwa kerja keras merupakan sikap pantang menyerah 

dalam memacu daya tahan kerja. Tahan kerja yang dimaksud adalah 

perilaku siswa yang mampu sekuat tenaga dalam memecahkan masalah 
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terhadap materi yang dipelajarinya, serta perilaku yang menunjukkan 

upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar dan 

tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Pendapat lain 

dikemukakan oleh Mirhan (2016) yang mengatakan bahwa kerja keras 

adalah berusaha dengan sepenuh hati dengan sekuat tenaga untuk berupaya 

mendapatkan keingingan pencapaian hasil yang maksimal pada umumnya. 

       Kerja keras bukan berarti bekerja sampai tuntas lalu berhenti, istilah 

yang dimaksudkan adalah mengarah kepada visi besar yang harus dicapai 

untuk kebaikan/kemaslahatan manusia dan lingkungannya (Kesuma, 

2012). Nugroho (2011) menambahkan bahwa peserta didik harus dilatih 

untuk mampu bekerja keras. Bukan hanya mampu bekerja keras, tetapi 

juga mampu bekerja cerdas, ikhlas, dan tuntas. Dengan begitu kerja keras 

yang dilakukannya akan bernilai ibadah di mata Tuhan pemilik langit dan 

bumi. Orang yang senang bekerja keras pastilah akan menuai kesuksesan 

dari apa yang telah dikerjakannya. Orang yang bekerja keras pasti mampu 

meujudkan impiannya menjadi kenyataan. 

        Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kerja keras 

adalah suatu usaha yang sungguh-sungguh dalam mencapai suatu tujuan 

tanpa disertai sikap pantang menyerah. 

 

3. Aspek Kerja Keras 

      Aspek kerja keras menurut Saptono (2011) antara lain : 

a. Prakarsa, menurut Tim Pengembang Ilmu Pendidikan FIP UPI (2007) 

prakarsa adalah kemampuan untuk mengajukan gagasan yang 
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bermanfaat bagi kepentingan dirinya maupun kepentingan kelompok. 

Adapun indikator dari prakarsa adalah berperilaku positif untuk 

membantu kelancaran terhadap tugas yang dihadapi, dapat 

menyampaikan gagasan/ide baru yang bermanfaat, dan kemampuan 

mengendalikan diri, waktu, situasi, dan lingkungan. 

b. Rajin, menurut Uchrowi (2013) dapat dimaknai sebagai “tekun”, atau 

selalu mengerjakan segala hal secara teratur dan bersungguh-sungguh. 

Seseorang yang rajin sanggup memulai pekerjaan dari yang sangat 

sederhana, dan seorang yang rajin juga sanggup memikul beban yang 

rutin dan berat. 

c. Memiliki sasaran yang jelas, yakni memiliki tujuan yang jelas dan 

khusus tentang sesuatu yang hendak dicapai. 

d. Kreatif dalam berfikir, Peterson & Seligman (2004) menjelaskan 

bahwa kreatif adalah kemampuan untuk berfikir baru dan produktif 

untuk melakukan hal-hal dan pencapaian. Di dalam kreativitas terdapat 

dua komponen penting yakni, pertama orang kreatif harus 

menghasilkan ide atau perilaku yang dikenali aslinya, dan individu 

harus mampu menghasilkan ide-ide atau perilaku yang baru, serta tidak 

biasa. Komponen yang kedua yakni perilaku atau ide-ide yang adaptif, 

dan untuk menjadi adaptif individu harus memberikan kontribusi 

positif untuk kehidupan sendiri maupun untuk kehidupan orang lain. 
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4. Karakteristik Kerja Keras 

       Karakteristik kerja keras merupakan suatu perilaku attau kebiasaan 

seseorang yang dicirikan oleh kecenderungan. Menurut Kesuma (2012) 

kecenderungan tersebut adalah : 

a. Merasa risau jika pekerjaannya belum terselesaikan sampai tuntas 

b. Mengecek/memeriksa terhadap apa yang harus dilakukan/apa yang 

menjadi tanggung jawabnya dalam suatu jabatan/posisi. 

c. Mampu mengelola waktu yang dimilikinya. 

d. Mampu mengorganisasi sumber daya yang ada untuk menyelesaikan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

 

C. Perguruan Tinggi Swasta (PTS) 

       Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi, yang disebut dengan Perguruan Tinggi Swasta 

yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan 

dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. 

       Christianingsih (2011) menambahkan bahwa Perguruan Tinggi Swasta 

(PTS) adalah perguruan tinggi yang pengelolaan dan regulasinya dilakukan 

oleh swasta. Mutu Perguruan Tinggi Swasta dipahami sebagai lembaga 

pendidikan yang dikelola berdasarkan peraturan yang berlaku sehingga 

mampu menghasilkan jasa pendidikan tinggi yang sesuai dengan kebutuhan 

para pelanggan. Dimensi-dimensi mutu PTS meliputu relevansi, efisiensi, 

efektivitas, akuntabilitas, kreativitas, penampilan, empati, ketanggapan, dan 

produktivitas. 
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       Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) adalah Perguruan Tinggi yang didirikan maupun dikelola oleh 

masyarakat maupun yayasan. 

 

D. Skripsi 

       Mutaqin (2015) mengatakan bahwa skripsi adalah karya tulis ilmiah yang 

disajikan mahasiswa dalam bentuk laporan penelitian yang merupakan tugas 

akhir mahasiswa dalam menyelesaikan studi jenjang S1. Skripsi tersebut 

merupakan bukti kemampuan akademik seorang mahasiswa dalam 

mengeskpresikan kajian ilmiahnya, menyelesaikan dan menjawab masalah 

secara ilmiah, serta dalam menyusun laporan secara sistematik.  

       Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa skripsi adalah 

sebuah karya tulis yang ditulis oleh mahasiswa sebagai suatu kewajiban dalam 

menempuh tugas akhir dan penyusunan skripsi dilakukan menggunakan 

metode penelitian tertentu. 

 

E. Mahasiswa 

       Djojodibroto (2004) berpendapat bahwa mahasiswa adalah peserta didik 

yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi. Sementara yang disebut 

sebagai mahasiswa (university student) adalah peserta didik pada universitas, 

sehingga peserta didik pada akademi tidak disebut sebagai university student.  

       Ganda (2004) menambahkan bahwa tujuan mahasiswa adalah utnuk 

mencapai dan meraih taraf keilmuan yang matang, artinya ia ingin menjadi 

sarjana yang menguasai suatu ilmu serta memhami wawasan ilmiah yang luas 
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sehingga mampu bersikap dan bertindak ilmiah dalam segala hal yang 

berkaitan dengan keilmuannya untuk diabdikan kepada masyarakat dan umat 

manusia. 

       Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mahasiswa adalah peserta 

didik yang belajar di lingkungan perguruan tinggi atau universitas yang 

mempunyai tugas untuk menggunakan keilmuannya kepada pengabdian 

individu maupun masyarakat. 

 

F. Pengaruh Karakter Kerja Keras Terhadap Academic Burnout pada 

Mahasiswa yang Sedang Menempuh Skripsi 

       Djojodibroto (2004) berpendapat bahwa mahasiswa adalah peserta didik 

yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi. Di tahun lima puluhan di 

Indonesia yang disebut sebagai mahasiswa (university student) adalah peserta 

didik pada universitas, sehingga peserta didik pada akademi tidak disebut 

sebagai university student.  

       Mahasiswa pada penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh 

skripsi sebagai tugas akhir yang harus dihadapi sebagai syarat untuk 

menempuh gelar sarjana. Menurut Slamet (2003) permasalahan yang 

seringkali dihadapi pada mahasiswa yang sedang menempuh skripsi adalah 

banyaknya mahasiswa yang tidak mempunyai kemampuan dalam tulis 

menulis, adanya kemampuan akademis yang kurang memadai, serta kurang 

adanya ketertarikan mahasiswa pada penelitian. 

       Permasalahan tersebut tentu menimbulkan dampak psikologis tersendiri 

bagi mahasiswa yang sedang menempuh skripsi, dan tak jarang mahasiswa 
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yang sedang menempuh skripsi mengalami suatu sindrom kelelahan yang 

berlebihan atau dalam istilah psikologi disebut dengan istilah academic 

burnout. Istilah burnout pertama kali ditemukan oleh Herbert Freudenberger 

yang menyebutkan bahwa burnout adalah kondisi kelelahan fisik, mental dan 

emosional yang muncul sebagai konsekuensi dan ketidaksesuaian antara 

kondisi individu dengan pekerjaannya atau lingkungan dan desain 

pekerjaannya (Gunarsa, 2004). 

       Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya academic burnout pada 

mahasiswa yang sedan menyusun skripsi. Maslach, Schaufeli, & Leiter (2001) 

mengatakan bahwa secara umum burnout dipengaruhi oleh dua faktor besar, 

yakni faktor situasional dan faktor individual. Faktor situasional terdiri atas 

faktor-faktor di luar seseorang, sedangkan faktor individual terdiri atas faktor-

faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Karakteristik kepribadian 

menjadi salah satu variabel besar yang termasuk faktor individual. Faktor 

individual terdiri dari faktor demografik (jenis kelamin, latar belakang etnis, 

usia, status perkawinan dan latar belakang pendidikan) dan karakteristik 

kepribadian (konsep diri rendah, kebutuhan dan motivasi diri terlalu besar dan 

kemampuan yang rendah dalam mengendalikan emosi). 

 

G. Kerangka Berpikir 

       Menurut Gayatri (dalam Hutapea, 2014) menempuh pendidikan di 

perguruan tinggi merupakan periode yang penuh stress luar biasa, badai, 

ketegangan dan tekanan sehingga seringkali disebut sebagai fase mengerikan 

(terrible). Rohmah (2005) menambahkan bahwa di perguruan tinggi 

Pengaruh Karakter Kerja…, Qonitat Mudjahid, Fakultas Psikologi, UMP, 2017



 

 

27 

mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri dalam segala hal dan mampu 

mengambil keputusan sendiri. Berbeda sekali di pendidikan dasar sampai 

menengah, mereka masih dibimbing dan diarahkan secara penuh. Perubahan 

ini banyak menimbulkan masalah penyesuaian dan berakibat negatif pada 

prestasi belajar dan performansinya secara keseluruhan. 

       Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa adalah skripsi 

yang harus diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

sarjana. Pada tahap mengerjakkan skripsi mahasiswa dituntut untuk dapat 

menyusun suatu karya ilmiah yang berupa penelitian sesuai dengan bidang 

pendidikan yang ditempuh selama perkuliahan. Selain itu, mahasiswa juga 

harus mempunyai berbagai usaha-usaha atau cara-cara tertentu agar skripsi 

yang dikerjakannya dapat segera selesai. Bagi mahasiswa yang tidak mampu 

berusaha secara maksimal dalam mengerjakkan skripsi dapat menimbulkan 

keterlambatan dalam proses penyelesaian skripsi, dan secara keseluruhan hal 

tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis tersendiri bagi mahasiswa, 

dan tak jarang dampak psikologis tersebut yakni academic burnout. 

       Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian dari Fadilah (2013) yakni 

seluruh subjek penelitian, yakni mahasiswa yang sedang menyusun skripsi 

mengalami stress. Hal ini dibuktikan dengan gejala-gejala yang tampak seperti 

rasa percaya diri yang rendah, konsentrasi yang menurun, merasakan 

kejenuhan, kurangnya rasa bersemangat dan emosi yang tidak terkendali.  

       Terjadinya academic burnout pada mahasiswa yang sedang menempuh 

skripsi disebabkan oleh beberapa faktor dan salah satu faktornya adalah 
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karakteristik pribadi yang dimiliki oleh individu. Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian Ugwu, Onyishi, & Tyoyima (2013) yang menyimpulkan bahwa ada 

hubungan negatif dan signifikan antara efikasi diri dengan academic burnout. 

Dan hasil penelitian lain Puspitasari  (2014) menyimpulkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan dan negatif antara burnout dengan efikasi diri. 

       Berdasarkan tinjauan teori dan hasil penelitian dapat digambaran 

kerangka berpikir di bawah ini : 

 

 

     

  

 

 

 

 

 
 

Gambar 1 . Kerangka Berpikir 

 

 

H. Hipotesis 

       Ada pengaruh karakter kerja keras terhadap academic burnout  

mahasiswa yang sedang menempuh skripsi pada PTS di Kabupaten 

Banyumas. 

Karakter kerja keras : 

a. Prakarsa 

b. Rajin 

c. Memiliki sasaran 

yang jelas 

d. Kreatif dalam 

berpikir 

Academic burnout : 

a. Kelelahan 

emosional 

b. Depersonalisasi 

c. Penurunan efikasi 

diri 

Mahasiswa yang 

sedang menempuh 

skripsi 
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