
BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Burnout 

1. Pengertian Burnout 

Burnout adalah istilah psikologis untuk pengalaman kelelahan dan 

kejenuhan jangka panjang. Penelitian menunjukkan dokter umum memiliki 

proporsi kasus tertinggi kejenuhan. 

Menurut sebuah penelitian di Belanda dalam Laporan Psikologis, tidak 

kurang dari 40% dari tingkat tinggi mengalami kelelahan. Didunia kerja, 

istilah burnout merupakan istilah baru yang digunakan untuk menunjukan 

satu jenis stres (Sunaryo dalam Wirawan dan Lorensya 2009).  

Derajat stres yang dialami dapat berbeda-beda dari waktu ke waktu 

tergantung bagaimana individu menilai stresor yang ia hadapi. Stres kerja 

terjadi karena adanya tuntutan pekerjaan yang tidak seimbang dengan 

kemampuan individu (Andriani dan Subekti, 2004). 

Menurut Leatz dan Stolar (dalam Rosyid dan Farhati, 1996) apabila 

keadaan stres terjadi dalam jangka waktu yang lama dengan intensitas yang 

cukup tinggi, ditandai dengan kelelahan fisik, kelelahan emosional, dan 

kelelahan mental, maka akan mengakibatkan sesorang mengalami gejala 

burnout.  

Sumintardja (1990), mengartikan bahwa burnout adalah suatu keadaan 

keletihan fisik, mental, emosional, yang amat sangat, cirinya muncul dengan 
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perasaan tak berdaya dan putus harapan, keringnya perasaan, konsep diri 

negatif, dan sikap negatif terhadap kerja-hidup dan orang lain. 

Dubrin (dalam Satiadarma dan Evuaty, 2005) menggambarkan 

burnout sebagai suatu sindrom yang umumnya dialami oleh orang yang 

berprofesi melayani orang lain, seperti pekerjaan dibidang kesehatan, pekerja 

sosial, dan guru. Profesi bidang kesehatan dan pekerja sosial menempati 

urutan pertama yang paling banyak mengalami burnout, yakni sekitar 43% 

(Schaufeli dan Buunk dalam Satiadarma & Eviaty, 2005). 

Maslach dan Leiter (dalam Wirawan dan Lorensya, 2009) 

mendefinisikan burnout sebagai sindrom psikologis yang merupakan respon 

individu terhadap tekanan pekerjaan yang berkepanjangan. Sementara itu, 

Mondy dan Noe (dalam Sujipto, 2001) mendefinisikan burnout sebagai 

kondisi kelelahan atau frustasi yang disebabkan terhalangnya pencapaian 

harapan. Kondisi kejenuhan (burnout) terjadi bilamana seseorang mengalami 

kepenatan, keletihan, kelelahan, serta keputusasaan kerena harapannya tidak 

tercapai. 

Menurut Satiadarma dan Eviaty (2005), burnout  adalah suatu sindrom 

psikologis yang ditandai dengan munculnya kelelahan emosional, 

depersonalisasi, dan rendahnya hasrat pencapaian prestasi sebagai respon 

terhadap pekerjaan sesuai dengan pendapat dari (Maslach, Schaufeli, dan 

Leiter, 2001). 
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Pengertian tentang burnout oleh beberapa ahli di atas dapat 

disimpulkan bahwa burnout  adalah keadaan stres yang dialami individu 

dalam keterlibatan yang lama dalam situasi yang menuntut dan dengan 

intensitas yang cukup tinggi, ditandani dengan kelelahan fisik, mental, dan 

emosional, serta rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri yang 

mengakibatkan individu merasa terpisah dari lingkungannya dan biasanya 

dialami oleh para pemberi jasa atau social service. 

2. Dimensi Burnout  

Menurut Maslach (dalam Farber, 1991) bahwa burnout merupakan suatu 

pengertian yang multidimensional. Burnout merupakan sindrom psikologis 

yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu kelelahan emosional, depersonalisasi dan 

low personal accomplishment (prestasi individu).  

a. Kelelahan emosional, yaitu : suatu kelelahan pada individu yang 

berhubungan dengan perasaan pribadi yang ditandai dengan rasa tidak 

berdaya, depresi, merasa terperangkap didalam pekerjaan, mudah marah, 

cepat tersinggung, rasa bosan, sinisme, perasaan tidak menolong, tidak 

perduli terhadap konsumen, merasa tidak memiliki apa-apa untuk 

diberikan, tertekan dan tidak berdaya. 

b. Depersonalisasi, ditandai dengan menjauhnya individu dari lingkungan 

sosial, apatis, dan tidak perduli dengan lingkungan serta orang-orang 

sekitarnya. 
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c. Rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri, dalam fase ini pekerja yang 

mengalami burnout merasa frustasi dan putus asa, mereka mulai 

mempercayai bahwa mereka tidak bisa menghasilkan apa-apa dalam 

pekerjaan, dan kemungkinan mereka mencoba untuk berhenti dari 

pekerjaan. 

Menurut Baron dan Greenberg (dalam Farhati, 1996) dimensi Burnout ada 

empat yaitu : 

1. Kelelahan fisik (Physical exhaustion), ditandai dengan terkurasnya tenaga, 

sering merasa letih, adanya keluhan-keluhan gangguan fisik seperti sakit 

kepala, mual-mual, perubahan kebiasaan makan dan tidur. 

2. Kelelahan emosional (emotional exhaustion) ditandai dengan depresi, 

frustasi, perasaan mudah tersinggung dan marah tanpa alasan yang jelas. 

3. Kelelahan mental (mental exhaustion) ditandai dengan sikap sinis 

terhadap orang lain, berprasangka negatif terhadap orang lain, 

berpandangan negatif terhadap dirinya sendiri dan orang lain.  

4. Rendahnya penghargaan diri (low of personal accomplishment), ditandai 

dengan adanya perasaan tidak puas terhadap diri sendiri, pekerjaan, dan 

kehidupan.  

Penjelasan di atas memberikan sebuah kesimpulan bahwa komponen 

yang membentuk burnout merupakan gabungan suatu kelelahan yang terjadi 

secara bersama ataupun bertingkat. Didalamnya ada beberapa komponen yang 
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menjadi bagian untuk membentuk burnout yaitu : kelelahan fisik, kelelahan 

emosional, kelelahan mental, dan rendahnya penghargaan diri. 

3. Gejala-gejala Burnout 

Freudenbreger dan Richelson (dalam Rosyid dan Farhati, 1996) 

megidentifikasikan munculnya sebelas gejala burnout yaitu : 

1. Kelelahan yang merupakan proses kehilangan energi disertai keletihan. 

Keadaan ini merupakan gejala utama burnout, penderita akan sulit 

menerima, karena mereka merasa lelah, walaupun aktifitas yang dijalani 

sangat padat. 

2. Lari dari kenyataan, merupakan alat yang digunakan individu untuk 

menyangkal penderitaan yang dialami. Pada saat mereka kecewa melihat 

kenyataan tidak sesuai dengan harapannya, mereka menjadi tidak perduli 

dengan pemasalahan yang ada, agar dapat mengindari kekecwaan yang 

lebih parah. 

3. Kebosanan dan sinisme. Ketika penderita burnout mengalami 

kekecewaan, sulit bagi mereka untuk tertarik lagi pada kegiatan yang 

mereka tekuni. Mereka mulai mempertanyakan makna kegiatan yang 

dilakukan dan mulai merasa bosan dan berpandangan sinis terhadap 

kegiatan tersebut. 

4. Tidak sabar dan mudah tersinggung. Perilaku tersebut terjadi karena 

selama ini individu dapat melakukan segala hal dengan sangat cepat. 

Ketika mereka mengalami kelelahan, kemampuan mereka untuk 
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menyelesaikan segala sesuatu mulai berkurang, sehingga mereka menjadi 

tidak sabaran dan mudah tersinggungan. 

5. Merasa hanya dirinya yang dapat menyelesaikan permasalahan. Penderita 

burnout mempunyai suatu keyakinan bahwa hanya dirinya yang dapat 

melakukan sesuatu dengan baik. 

6. Mereka tidak dihargai. Usaha yang semakin keras namun tidak disertai 

dengan energi yang cukup serta hasil yang diperoleh tidak memuaskan, 

menyebabkan mereka merasa tidak berharga dan tidak dihargai oleh orang 

lain. 

7. Mengalami disorientasi. Penderita merasa terpisah dari lingkungannya. 

Mereka tidak mengerti bagaimana situasinya dapat menjadi kacau dan 

tidak sesuai dengan harapanya. Ketika berbincang-bincang dengan orang 

lain, penderita burnout sering kehilangan kata-kata yang akan diucapkan.  

8. Keluhan psikosomatis. Penderita burnout seringkali mengeluh sakit 

kepala, mual-mual, diare, ketegangan otot punggung dan gangguan fisik 

lainnya. 

9. Curiga tanpa alasan. Ketika sesuatu berjalan tidak semestinya, kecurigan 

muncul dalam diri penderita burnout, menurutnya hal ini dibuat oleh 

orang lain. 

10. Depresi. Disini dibedakan antara depresi secara umum dan depresi dalam 

konteks burnout. Pada depresi umum, kondisi yang dialami dalam jangka 

waktu yang lama, dan mempengaruhi seluruh kehidupan individu yang 
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bersangkutan, dan dapat mengarah pada usaha bunuh diri. Depresi yang 

dialami pada penderita burnout, sifatnya sementara, khusus, dan terbatas. 

Individu dapat saja merasa tertekan ditempat kerja, tetapi masih dapat 

bergurau dan tertawa ketika tiba dirumah. 

11. Penyangkalan. Penderita burnout menyangkal kenyataan yang 

dihadapinya. Penyangkalan ada dua macam, yaitu penyangkalan terhdap 

kegagalan yang dialami, dan penyangkalan terhdap rasa ketakutan yang 

dirasakan. 

Suatu kumpulan dimana seseorang merasa berat dalam melaksanakan 

suatu tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Gejala yang menyerang 

subjek melalui kognitifnya, bagaimana seseorang melampaui kemampuan 

yang ia miliki, sehingga menimbulkan suatu pengharapan yang tinggi tapi 

tidak dapt dicapainya. Kemudian muncul rasa tidak percaya terhadap 

kemampuan orang lain, disorientasi, depresi dan lain sebagainya. Lebih 

kepada gejala-gejala ini menyerang dan mebuat pola pikir dari seseorang 

berubah. 

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Burnout 

Menurut Baron dan Greenberg (1993) Faktor utama penyebab burnout 

adalah stres kerja yang berlangsung terus menerus. Lebih lanjut diterangkan 

oleh Baron dan Greenberg bahwa kondisi lingkungan kerja dimana seseorang 

merasa kurang berguna, tidak efektif dan tidak dihargai merupakan faktor 

mendukung munculnya burnout.  
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Selanjutnya, menurut Sihotang (2004) ada dua faktor yang dipandang 

mempengaruhi munculnya burnout, yaitu 

a. Faktor eksternal meliputi lingkungan kerja psikologis yang kurang baik, 

kurangnya kesempatan untuk promosi, imbalan yang diberikan tidak 

mencukupi, kurangnya dukungan sosial dari atasan, tuntutan pekerjaan 

yang monoton.  

b. Faktor internal meliputi usia, jenis kelamin, harga diri, dan karakteristik 

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

kemampuan yang rendah dalam mengendalikan emosi, introvet). 

Menurut Mslach (dalam Sujipto, 2001) timbulnya burnout dipengeruhi 

oleh faktor-faktor lain meliputi : 

a. Karakteristik individu 

Sumber dari dalam diri sendiri yang turut memberikan sumbangan 

timbulnya burnout. salah satu karakteristik kepribadian yang rentan 

terhadap burnout adalah individu yang idealis dan antusias, individu yang 

memiliki konsep rendah diri, individu yang prefeksionis, kemampuan 

yang rendah dalam mengendalikan emosi. 

b. Lingkungan kerja 

Beban kerja yang berlebihan meliputi jam kerja, jumlah individu 

yang harus dilayani, tanggung jawab yang harus dipikul, pekerjaan yang 

rutin dan bukan rutin, pekerjaan administrasi lain yang melampaui 
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kapasitas dan kemampuan individu, dukungan sosial dari rekan kerja dan 

atasan turut berpotensi menyebabkan burnout. 

c. Keterlibatan emosional dengan penerima layanan 

Bekerja melayani orang lain membutuhkan banyak energi karena 

harus bersikap sabar dan memahami orang lain dalam keadaan krisis, 

frustasi, ketakutan dan kesakitan. Pemberi dan penerima layanan turut 

membentuk dan mengarahkan terjadinya hubungan yang melibatkan 

emosional karena keterlibatan antara mereka dapat memberikan penguatan 

positif ataupun kepuasan bagi kedua belah pihak atau sebaliknya.  

  Menurut beberapa teori yang ada, faktor penyebab burnout dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu faktor yang berasal dari diri atau personal dan 

faktor yang berasal dari lingkungan. Faktor yang berasal dari diri yaitu : 

a.  Apabila usaha-usaha pengembangan diri individu dalam bekerja 

terhambat (Leatz dan Stolar dalam Irawan, 2002). 

b. Harapan individu tentang pekerjaan yang dipegangnya tidak sesuai dengan 

kenyataan yang dialami. Ada dua macam harapan individu terhadap 

pekerjaan, yaitu harapan akan prestasi yang akan dicapai (achievement 

expectation) berpengaruh terhadap munculnya burnout dan harapan 

tentang organisasi temapt individu bekerja (Jackson dalam Farhati, 1996). 

c. Stress yang dialami dalam jangka waktu yang lama (Baron dan Greenberg 

dalam Farhati, 1996). Pengaruh personal dimana kinerjanya kurang baik. 
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d. Melakukan sesuatu terlalu berlebihan karena menganggap individu 

tersebut pefectionis dan idealis (Baptist Hospital East dalam Irawati, 

2002). 

Faktor yang berasal dari lingkungan yaitu : 

a. Adanya konflik dengan rekan kerja, supervisor, dan manager, beban kerja 

yang terlalu berlebihan, tidak adanya dukungan dari supervisor dan 

manager, merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh individu tersebut 

tidak berguna (Baptist Hospital East dalam Irawati, 2002). 

b. Berasal dari organisasi tempat individu bekerja. Kondisi organsasi yang 

tidak kondusif yang tidak menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh 

individu, organisasi yang tidak efektif, tidak memberi kesempatan dalam 

pengembangan karir karyawannya, serta adanya peraturan yang tidak 

fleksibel sehingga menyebabkan individu merasa terperangkap dalam 

sistem yang tidak adil (Baron dan Greenberg dalam Farhati 1996). 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi burnout secara garis besar dapat dikelompokan 

menjadi dua yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal 

meisalnya meliputi lingkungan pekerjaan, dukungan sosial, tuntutan 

pekerjaan. Faktor internal meliputi jenis kelamin, usia, harga diri, dan 

karakteristik pribadi. 
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5. Dampak Negatif Burnout 

Menurut Golembesky (dalam Farhati, 1996) akibat dari burnout dapat 

muncul dalam bentuk kurangnya kepuasan kerja, meningktnya stres kerja, 

menurunya partisipasi, performance kerja yang bertambah buruk, 

produktifitas rendah serta meningkatnya ganguan fisik dan mental pada diri 

karyawan. Jika karyawan menderita burnout maka yang akan terjadi adalah 

hal ini akan mempengaruhi produktifitas dari masing-masing karyawan dan 

akan berpengaruh pada performance organisasi, karena produktifitas 

karyawan adalah sebagai tolak ukur dari prestasi setiap karyawan. 

B. Resiliensi 

1. Pengertian resiliensi 

Resiliensi merupakan gambaran dari proses dan hasil kesuksesan 

beradaptasi dengan keadaan yang sulit atau pengalaman hidup yang sangat 

menantang, terutama keadaan dengan tingkat stres yang tinggi atau kejadian-

kejadian traumatis (O’Leary, 1998; O’Leary dan Ickovics, 1995; Rutter, 

1987). 

Menurut Reivich. K dan Shatte. A yang dituangkan dalam bukunya 

“The Resiliency Factor” menjelaskan resiliensi adalah kemampuan untuk 

mengatasi dan beradaptasi terhadap kejadian yang berat atau masalah yang 

terjadi dalam kehidupan. Bertahan dalam keadaan tertekan, dan bahkan 

berhadapan dengan kesengsaraan (adversity) atau trauma yang dialami dalam 

kehidupannya (Reivich. K dan Shatte. A, 2002 ). 
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Menurut Jackson (2002) resiliensi adalah kemampuan individu untuk 

dapat beradaptasi dengan baik meskipun dihadapkan dengan keadaan yang 

sulit. Dalam ilmu perkembangan manusia, resiliensi memilki makna yang luas 

dan beragam, mencakup kepulihan dari masa traumatis, mengatasi kegagalan 

dalam hidup, dan menahan stres agar dapat berfungsi dengan baik dalam 

mengerjakan tugas sehari-hari. Dan yang paling utama, resiliensi itu berarti 

pola adaptasi yang positif atau menunjukkan perkembangan dalam situasi 

sulit (Masten dan Gewirtz, 2006). 

Resiliensi dipandang oleh para ahli sebagai kemampuan untuk bangkit 

kembali dari situasi atau peristiwa yang traumatis. Siebert (2005) dalam 

bukunya The Resiliency Advantage memaparkan bahwa yang dimaksud 

dengan resiliensi adalah kemampuan untuk mengatasi dengan baik perubahan 

hidup pada level yang tinggi, menjaga kesehatan di bawah kondisi penuh 

tekanan, bangkit dari keterpurukan, mengatasi kemalangan, merubah cara 

hidup ketika cara yang lama dirasa tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada, 

dan menghadapi permasalahan tanpa melakukan kekerasan. 

Menurut Grotberg (1999) resiliensi adalah kemampuan manusia untuk 

menghadapi, mengatasi, dan menjadi kuat atas kesulitan yang dialaminya. 

Grotberg mengatakan bahwa resiliensi bukanlah hal magic dan tidak hanya 

ditemui pada orang-orang tertentu saja dan bukan pemberian dari sumber 

yang tidak diketahui. 
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Dari berbagai pengertian resiliensi yang telah dipaparkan dapat 

disimpulkan bahwa resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bertahan 

dan tidak menyerah pada keadaan-keadaan yang sulit dalam hidupnya, serta 

berusaha untuk belajar dan beradaptasi dengan keadaan tersebut dan 

kemudian bangkit dari keadaan tersebut dan menjadi lebih baik. 

2. Fungsi resiliensi 

Penelitian tentang resiliensi hanya mencakup bidang yang kecil dan 

digunakan oleh beberapa profesional seperti psikolog, psikiater, dan sosiolog. 

Penelitian mereka berfokus pada anak-anak, dan mengungkapkan kepada kita 

tentang karakteristik orang dewasa yang resilien (Reivich. K & Shatte. A, 

2002). 

Sebuah penelitian telah menyatakan bahwa manusia dapat menggunakan 

resiliensi untuk hal-hal berikut ini (dalam Reivich dan Shatte, 2002): 

a. Overcoming 

Dalam kehidupan terkadang manusia menemui kesengsaraan, masalah-

masalah yang menimbulkan stres yang tidak dapat untuk dihindari. Oleh 

karenanya manusia membutuhkan resiliensi untuk menghindar dari kerugian-

kerugian yang menjadi akibat dari hal-hal yang tidak menguntungkan 

tersebut. Kemampuan itu dapat dilakukan dengan cara menganalisa dan 

mengubah cara pandang menjadi lebih positif dan meningkatkan kemampuan 

untuk mengontrol kehidupan kita sendiri. Agar kita dapat tetap merasa 
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termotivasi, produktif, terlibat, dan bahagia meskipun dihadapkan pada 

berbagai tekanan di dalam kehidupan. 

b. Steering through 

Setiap orang membutuhkan resiliensi untuk menghadapi setiap masalah, 

tekanan, dan setiap konflik yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Orang 

yang resilien akan menggunakan sumber dari dalam dirinya sendiri untuk 

mengatasi setiap masalah yang ada, tanpa harus merasa terbebani dan bersikap 

negatif terhadap kejadian tersebut. Orang yang resilien dapat memandu serta 

mengendalikan dirinya dalam menghadapi masalah sepanjang perjalanan 

hidupnya. 

Penelitian menunjukkan bahwa unsur esensi dari steering through dalam 

stres yang bersifat kronis adalah self-efficacy yaitu keyakinan terhadap diri 

sendiri bahwa kita dapat menguasai lingkungan secara efektif dapat 

memecahkan berbagai masalah yang muncul. 

c. Bouncing back 

Beberapa kejadian merupakan hal yang bersifat traumatik dan 

menimbulkan tingkat stres yang tinggi, sehingga diperlukan resiliensi yang 

lebih tinggi dalam menghadapai dan mengendalikan diri sendiri. Kemunduran 

yang dirasakan biasanya begitu ekstrim, menguras secara emosional, dan 

membutuhkan resiliensi dengan cara bertahap untuk menyembuhkan diri. 

Orang yang resiliensi biasanya menghadapi trauma dengan tiga 

karakteristik untuk menyembuhkan diri. Individu yang resilien akan 

Hubungan Antara Resiliensi..., Dwi Oko Sunarko, Fakultas Psikologi UMP, 2012



menunjukkan task-oriented coping style dimana individu tersebut melakukan 

tindakan yang bertujuan untuk mengatasi kemalangan tersebut, seorang yang 

resilien mempunyai keyakinan kuat bahwa mereka dapat mengontrol hasil 

dari kehidupan mereka, dan orang yang mampu kembali ke kehidupan normal 

lebih cepat dari trauma mengetahui bagaimana berhubungan dengan orang 

lain sebagai cara untuk mengatasi pengalaman yang mereka rasakan. 

d. Reaching out 

Resiliensi, selain berguna untuk mengatasi pengalaman negatif, stres, atau 

menyembuhkan diri dari trauma, juga berguna untuk mendapatkan 

pengalaman hidup yang lebih kaya dan bermakna serta berkomitmen dalam 

mengejar pembelajaran dan pengalaman baru. Orang yang berkarakteristik 

seperti ini melakukan tiga hal dengan baik, yaitu: tepat dalam memperkirakan 

risiko yang terjadi; mengetahui dengan baik diri mereka sendiri; dan 

menemukan makna dan tujuan dalam kehidupan mereka. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, pengertian resiliensi 

yang telah diberikan oleh beberapa tokoh bila ditarik menjadi suatu garis 

besar adalah, bagaimana seseorang dapat mengendalikan diri, percaya akan 

kemampuanya, adaptasi dan bangkit dari keterpurukan, fungsinya dapat 

mengetahui potensi yang dimiliki bagi sebagian seseorang.  

3. Aspek-Aspek Resiliensi 

Reivich dan Shatte (2002), memaparkan tujuh kemampuan yang 

membentuk resiliensi, yaitu sebagai berikut : 
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a. Emotion Regulation 

Regulasi emosi adalah kemampuan untuk tetap tenang di bawah 

kondisi yang menekan (Reivich dan Shatte, 2002). Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa orang yang kurang memiliki kemampuan untuk 

mengatur emosi mengalami kesulitan dalam membangun dan menjaga 

hubungan dengan orang lain (Reivich dan Shatte, 2002). 

b. Impulse Control 

Pada tahun 1970, Goleman (dalam Reivich dan Shatte, 2002), penulis 

dari Emotional Intelligence, melakukan penelitian terkait kemampuan 

individu dalam pengendalian impuls. Pengendalian impuls adalah 

kemampuan Individu untuk mengendalikan keinginan, dorongan, 

kesukaan, serta tekanan yang muncul dari dalam diri (Reivich dan Shatte, 

2002).  

Individu yang memiliki kemampuan pengendalian impuls yang 

rendah, cepat mengalami perubahan emosi yang pada akhirnya 

mengendalikan pikiran dan perilaku mereka. Mereka menampilkan 

perilaku mudah marah, kehilangan kesabaran, impulsif, dan berlaku 

agresif. Tentunya perilaku yang ditampakkan ini akan membuat orang di 

sekitarnya merasa kurang nyaman sehingga berakibat pada buruknya 

hubungan sosial individu dengan orang lain. 

Individu dapat mengendalikan impulsivitas dengan mencegah 

terjadinya kesalahan pemikiran, sehingga dapat memberikan respon yang 
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tepat pada permasalahan yang ada. Menurut Reivich dan Shatte (2002), 

pencegahan dapat dilakukan dengan dengan menguji keyakinan individu 

dan mengevaluasi kebermanfaatan terhadap pemecahan masalah.  

Kemampuan individu untuk mengendalikan impuls sangat terkait 

dengan kemampuan regulasi emosi yang ia miliki. Seorang individu yang 

memiliki skor Resilience Quotient yang tinggi pada faktor regulasi emosi 

cenderung memiliki skor Resilience Quotient pada faktor pengendalian 

impuls (Reivich dan Shatte, 2002). 

c. Optimism 

Individu yang resilien adalah individu yang optimis, optimisme adalah 

ketika kita melihat bahwa masa depan kita cemerlang (Reivich dan Shatte, 

2002). Optimisme yang dimiliki oleh seorang individu menandakan 

bahwa individu tersebut percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan 

untuk mengatasi kemalangan yang mungkin terjadi di masa depan. Hal ini 

juga merefleksikan self-efficacy yang dimiliki oleh seseorang, yaitu 

kepercayaan individu bahwa ia mampu menyelesaikan permasalahan yang 

ada dan mengendalikan hidupnya.  

Optimisme akan menjadi hal yang sangat bermanfaat untuk individu 

bila diiringi dengan self-efficacy, hal ini dikarenakan dengan optimisme 

yang ada seorang individu terus didorong untuk menemukan solusi 

permasalahan dan terus bekerja keras demi kondisi yang lebih baik 

(Reivich & Shatte, 2002). 
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Tentunya optimisme yang dimaksud adalah optimisme yang realistis 

(realistic optimism), yaitu sebuah kepercayaan akan terwujudnya masa 

depan yang lebih baik dengan diiringi segala usaha untuk mewujudkan hal 

tersebut. Berbeda dengan unrealistic optimism dimana kepercayaan akan 

masa depan yang cerah tidak dibarengi dengan usaha yang signifikan 

untuk mewujudkannya. Perpaduan antara optimisme yang realistis dan 

self-efficacy adalah kunci resiliensi dan kesuksesan (Reivich dan Shatte, 

2002). 

d. Causal Analysis 

Causal analysis merujuk pada kemampuan individu untuk 

mengidentifikasikan secara akurat penyebab dari permasalahan yang 

mereka hadapi. Individu yang tidak mampu mengidentifikasikan penyebab 

dari permasalahan yang mereka hadapi secara tepat, akan terus menerus 

berbuat kesalahan yang sama. 

Seligman (dalam Reivich dan Shatte, 2002) mengidentifikasikan gaya 

berpikir explanatory yang erat kaitannya dengan kemampuan causal 

analysis yang dimiliki individu. Gaya berpikir explanatory dapat dibagi 

dalam tiga dimensi: personal (saya-bukan saya), permanen (selalu-tidak 

selalu), dan pervasive (semua-tidak semua). 

Mereka tidak terlalu terfokus pada faktor-faktor yang berada di luar 

kendali mereka, sebaliknya mereka memfokuskan dan memegang kendali 

penuh pada pemecahan masalah, perlahan mereka mulai mengatasi 
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permasalahan yang ada, mengarahkan hidup mereka, bangkit dan meraih 

kesuksesan (Reivich dan Shatte, 2002). 

e. Empathy 

Empati sangat erat kaitannya dengan kemampuan individu untuk 

membaca tanda-tanda kondisi emosional dan psikologis orang lain 

(Reivich dan Shatte, 2005). Beberapa individu memiliki kemampuan yang 

cukup mahir dalam menginterpretasikan bahasa-bahasa nonverbal yang 

ditunjukkan oleh orang lain, seperti ekspresi wajah, intonasi suara, bahasa 

tubuh dan mampu menangkap apa yang dipikirkan dan dirasakan orang 

lain. Oleh karena itu, seseorang yang memiliki kemampuan berempati 

cenderung memiliki hubungan sosial yang positif (Reivich dan Shatte, 

2002). 

f. Self-efficacy 

Self-efficacy adalah hasil dari pemecahan masalah yang berhasil. Self-

efficacy merepresentasikan sebuah keyakinan bahwa kita mampu 

memecahkan masalah yang kita alami dan mencapai kesuksesan. Self-

efficacy merupakan hal yang sangat penting untuk mencapi resiliensi 

(Reivich dan Shatte, 2002). 

g. Reaching out 

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa resiliensi lebih dari 

sekedar bagaimana seorang individu memiliki kemampuan untuk 

mengatasi kemalangan dan bangkit dari keterpurukan, namun lebih dari 
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itu resiliensi juga merupakan kemampuan individu meraih aspek positif 

dari kehidupan setelah kemalangan yang menimpa (Reivich dan Shatte, 

2002). 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa ada 7 aspek 

yang harus dimiliki oleh seseorang bila ingin menjadi orang yang resiliensi. 

Sebagian besar aspek-aspek tersebut merupakan sebuah aplikasi dari seorang 

manusia yang dapat mengenali dirinya sendiri mempunyai kecerdasan emosi 

yang baik, dapat menyusun masa depan yang jelas, selalu bangkit dari 

keterpurukan. Serta selalu berfikir bagaimana menjadi individu yang baik dan 

bermanfaat bagi masyarakat disekitarnya.  

4. Sumber-sumber Resiliensi 

Menurut Grotberg (1999) ada beberapa sumber dari resiliensi yaitu 

sebagai berikut : 

a. I Have ( sumber dukungan eksternal ) 

I Have merupakan dukungan dari lingkungan di sekitar individu. 

Dukungan tersebut berupa hubungan yang baik dengan keluarga, lingkungan 

sekolah yang menyenangkan, ataupun hubungan dengan orang lain diluar 

keluarga. Melalui I Have, seseorang merasa memiliki hubungan yang penuh 

kepercayaan. Hubungan seperti itu diperoleh dari orang tua, anggota keluarga 

lain, guru, dan teman-teman yang mencintai dan menerima diri anak tersebut. 

Individu yang resilien juga memperoleh dukungan untuk mandiri dan 

dapat mengambil keputusan berdasarkan pemikiran serta inisiatifnya sendiri. 
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Dukungan yang diberikan oleh orangtua ataupun anggota keluarga lainnya 

akan sangat membantu dalam membentuk sikap mandiri dalam diri seseorang. 

b. I Am ( kemampuan individu ) 

I am, merupakan kekuatan yang terdapat dalam diri seseorang, 

kekuatan tersebut meliputi perasaan, tingkah laku, dan kepercayaan yang ada 

dalam dirinya. Individu yang resilien merasa bahwa mereka mempunyai 

karakteristik yang menarik dan penyayang sessama, yang ditandai dengan 

usaha mereka untuk selalu dicintai dan mencintai orang lain. Individu yang 

resilien juga sensitif terhadap perasaan orang lain dan mengerti yang 

diharapkan orang lain terhadap dirinya. 

Individu yang resilien juga merasa memiliki empati dan sikap 

kepedulian yang tinggi terhadap sesama. Perasaan itu ditunjukkan melalui 

sikap peduli terhadap peristiwa yang terjadi pada orang lain. Individu yang 

resilien juga merasakan ketidaknyamanan dan penderitaan yang dirasakan 

oleh orang lain dan berusaha membantu untuk mengatasi masalah yang 

terjadi. 

Individu yang resilien juga merasakan kebanggaan akan diri sendiri 

terhadap apa yang telah mereka capai. Ketika mendapatkan masalah atau 

kesulitan, rasa percaya dan harga diri yang tinggi akan membantu individu 

dalam mengatasi kesulitan tersebut. Individu yang resilien merasa mandiri dan 

cukup bertanggungjawab. Individu yang resilien dapat melakukan banyak hal 

dengan kemampuan mereka sendiri.  
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Individu yang resilien juga bertanggungjawab atas pekerjaan yang 

telah mereka lakukan serta berani menangung segala konsekuensinya. Selain 

itu mereka juga diliputi akan harapan dan kesetiaan. Individu yang resilien 

percaya bahwa akan memperoleh masa depan yang baik, serta memiliki 

kepercayaan dan kesetiaan dalam moralitas dan ke-Tuhan-an. 

c. I Can ( kemampuan sosial dan interpersonal ) 

I Can merupakan kemampuan untuk melakukan hubungan sosial dan 

interpersonal. Individu yang resilien dapat belajar kemampuan ini melalui 

interaksinya dengan semua orang yang ada disekitar mereka. Individu tersebut 

juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi serta memecahkan masalah 

dengan baik serta mampu mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka 

dengan baik. 

Kemampuan untuk mengendalikan perasaan dan dorongan dalam hati 

juga dimiliki oleh individu yang resilien. Individu tersebut mampu menyadari 

perasaan mereka dan mengekspresikannya dalam kata-kata dan perilaku yang 

tidak mengancam perasaan dan hak orang lain. Selain itu mereka mampu 

mengendalikan dorongan untuk memukul, melarikan diri dari masalah, atau 

melampiaskan keinginan mereka pada hal-hal yang tidak baik. 

Individu yang resilien juga dapat memahami karakteristik dirinya 

sendiri dan orang lain, ini membantu individu untuk mengetahui seberapa 

banyak waktu yang diperlukan untuk berkomunikasi, dan seberapa banyak ia 

dapat menangani berbagai macam situasi. Selain itu, individu yang resilien 

Hubungan Antara Resiliensi..., Dwi Oko Sunarko, Fakultas Psikologi UMP, 2012



juga dapat menemukan seseorang untuk meminta bantuan, untuk 

menceritakan perasaan dan masalah, serta mencari cara untuk menyelesaikan 

masalah pribadi dan interpersonal. 

Dari pernyataan di atas, terlihat bagaimana seorang manusia dapat 

menjadi orang yang resilien terdiri dari tiga sumber. Sumber yang berasal dari 

suatu hubungan yang baik dari lingkungan sekitarnya, kemudian bagaimana 

seseorang tersebut dapat mengenali kekuatan yang berasal dari dalam dirinya. 

Mempunyai tingkah laku yang baik dan percaya diri atas kemampuanya. Serta 

yang terakhir adalah kemampuan untuk dapat bersosialisasi dalam hal ini agar 

diharapkan untuk dapat bersosialsi dengan nerhubungan sosial denagn 

masyarakat lain tidak lupa juga untuk dapat mengendalikan perasaanya. 

C. Hubungan Antara Resiliensi dengan Burnout pada Karyawan 

Perbankan Bagian Marketing 

Organisasi merupakan sebuah kelembagaan yang di dalamnya 

mempunyai sistem dan wewenang yang jelas. Selain itu organisasi memiliki 

banyak departemen ataupun bagian-bagian yang mempunyai tanggung 

jawabnya sendiri-sendiri. Tugas dan tanggung jawab dari setiap bagian 

ataupun departemen tentulah sangat penting, karena tujuan dari pengerjaannya 

adalah perkembangan kearah yang lebih baik dari organisasi itu sendiri. 

Tugas dan tanggung jawab dari setiap departemen pasti mempunyai 

resiko yang berbeda-beda satu dengan yang lain, tetapi akan menciptakan satu 
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keadaan dimana sumberdaya manusia di dalamnya mempunyai banyak 

kelelahan, baik kelelahan fisik ataupun psikologis.  

Marketing merupakan salah satu bagian penting dalam perkembangan 

perusahaan dalam hal ini adalah dunia perbankan. Bila dilihat dari job 

description marketing sendiri cukup padat dan melelahkan, diantaranya adalah 

subjek harus menarik buku tabungan nasabah setiap harinya yang notabennya 

nasabah dari BPR. Bank Surya Yudha adalah warga desa yang cukup jauh, 

kemudian membuat laporan setiap harinya yang harus di lakukan setelah 

melakukan rutinitas seperti diatas, kemudian karyawan bagian marketing juga 

harus merawat dan menjaga hubungan baik dengan nasabahnya. 

 Artinya marketing harus dapat memberikan perhatian lebih terhadap 

nasabahnya yaitu dengan pendekatan kultural dan terkadang berada di luar 

jam kerja, sehingga dapat di katakan karyawan bagian marketing mempunyai 

jam kerja yang tidak jelas. Selain itu jam kerja yang padat dan sedikit 

memberikan waktu bagi karyawaanya untuk beristirahat membuat karyawan 

bagian marketing penat dan tegang menghadapi pekerjaanya dan tanggung 

jawabnya, sehingga membuat karyawan bagian marketing menjadi tidak 

memiliki waktu untuk memanjakan diri.  

Maka sangatlah wajar bila sumber daya di dalamnya kemudian 

menjadi stres, karena ada beberapa tugas yang tidak tertulis yang harus di 

emban di tambah dengan tugas yang sudah ada sehingga hal itu sangat 

memberatkan karyawan. 
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Menurut Leatz dan Stolar (dalam Rosyid dan Farhati, 1996) apabila 

keadaan stres terjadi dalam jangka waktu yang lama dengan intensitas yang 

cukup tinggi, ditandai dengan kelelahan fisik, kelelahan emosi, dan kelelahan 

mental, maka akan mengakibatkan karyawan mengalami gejala burnout. 

Burnout merupakan kelelahan fisik, mental dan emosional yang terjadi 

karena stres yang di derita dalam jangka waktu yang lama, didalam situasi 

yang menuntut keterlibatan emosional yang tinggi.  
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Setiap organisasi selalu mengharapkan tujuan organisasi dapat tercapai 

dengan efektif dan efisien. Di dunia perbankan, sumber daya manusia 

merupakan aset untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mencapai tujuan 

tersebut tidaklah semudah mengucapkannya, tetapi memerlukan adanya 

tindakan yang tidak sedikit dan tidak mudah. Banyak faktor yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien, baik 

faktor dari dalam maupun dari luar organisasi.   

 Marketing merupakan suatu ujung tombak yang dimiliki oleh 

perusahaan yang mementingkan profit dan perbankan merupakan salah 

satunya. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya marketing 

seringkali mendapatkan tekanan yang cukup keras dengan menggunakan 

sistem target didalamnya. Selain itu job description yang dimiliki oleh 

marketing seringkali membuat para karyawannya tidak memiliki ruang gerak 

yang cukup untuk kehidupan pribadinya. 

 Rendahnya kemampuan untuk memahami diri dan kurangnya motivasi 

diri membuat individu ini mengalami tekanan yang besar dan berasal dari luar 

maupun dari dalam diri individu itu sendiri, sehingga hal ini kemudian 

memicu ledakan dari dalam yang dapat diderita oleh siapapun.  

Tugas dan tanggung jawab karyawan marketing bukanlah hal yang ringan 

untuk dipikul, selain itu ia harus melaksanakan tugas-tugas lain yang 

berkaitan dengan kehidupan pribadinya tetapi individu tersebut harus dan 

dituntut untuk bekerja secara profesional agar tidak merugikan perusahaan itu 
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sendiri. Manusia akan mengalami stres apabila kurang mampu mengadaptasi 

keinginan dengan kenyataan, hal ini menggangu secara fisik maupun psikis.  

Burnout merupakan sindrom yang diakibatkan dari panjangnya stres 

kerja yang menuntut pada penarikan diri dari organisasi. Aspek-aspek burnout 

yaitu kelelahan fisik, kelelahan emosional, kelelahan mental serta rendahnya 

penghargaan diri. Burnout bisa diakibatkan karena karakteristik individu, 

lingkungan dan keterlibatan emosional dengan penerima layanan.  

 Kemampuan umum yang melibatkan kemampuan penyesuaian diri 

yang tinggi dan luwes saat dihadapkan pada tekanan internal maupun 

eksternal sangat diperlukan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang 

baik dan dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh semangat 

(Block dalam Desy, 2008 ) 

 Banyak aspek yang dibutuhkan untuk menjadi individu yang resilien 

antara lain Emotion Regulation, Impulse, Optimism, Causal Analysis, 

Empathy, Self-efficacy, Reaching out, yang kemudian akan sangat membantu 

karyawan agar dapat bekerja secara maksimal dan sesuai dengan keinginan 

dari perusahaan. 

Dengan terciptanya individu yang resilien diharapkan dapat membuat 

individu tidak rentan dengan burnout. Oleh karena itu agar kelangsungan 

organisasi terjaga keseimbangannya maka diperlukan individu resilien dalam 

menjalankan kewajibannya. 
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E. Hipotesis 

Berdasarkan uraian dalam kerangka berfikir, maka hipotesis yang 

diajukan ialah ada hubungan antara resiliensi dengan burnout pada karyawan 

perbankan bagian marketing di BPR. Bank Surya Yudha Kabupaten 

Banjarnegara. Semakin tinggi resiliensi yang dimiliki oleh karyawan maka 

semakin rendah burnout, sedangkan semakin rendah resiliensi maka burnout 

akan semakin tinggi. 
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