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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Fakultas Kedokteran menjadi fakultas terfavorit di dunia pada tahun 2013 

(Afifah, 2013). Fakultas ini juga menjadi fakultas terfavorit yang dipilih oleh 

peserta Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2018 di 

Indonesia (Harususilo, 2018). Hal-hal ini dapat terjadi karena bidang Kedokteran 

cukup stabil, permintaan akan tenaga medis (khususnya dokter) itu cukup banyak, 

serta dokter dianggap sebagai profesi yang menjanjikan dan dapat menghasilkan 

banyak uang (Afifah, 2013; Latief, 2010). 

Dengan adanya kenyataan bahwa fakultas Kedokteran menjadi fakultas 

terfavorit dalam beberapa tahun, calon mahasiswa harus mengikuti seleksi yang 

sangat ketat dan bersaing dengan ratusan ribu calon mahasiswa lainnya agar 

mereka dapat mengenyam pendidikan ini (Afifah, 2013). Setelah mereka diterima 

sebagai mahasiswa fakultas Kedokteran, mereka pun harus mengemban beban 

yang sangat berat dalam menjalani studi selama lima setengah tahun pada tahap 

sebelum koassistensi dan sekitar dua tahun sebagai dokter muda pada tahap 

koassistensi (Medeiros & Leite, 2018; Universitas Kristen Indonesia, 2017; 

Willda, Nazriati, & Firdaus, 2016). Dalam masa studi yang panjang ini, mereka 

harus mengerjakan tugas dalam jumlah yang sangat banyak, memiliki jadwal yang 

amat padat, dan adanya keharusan untuk memiliki dedikasi tinggi dalam 

mempelajari sekaligus mengobati manusia (Almeida, Souza, Almeida, Almeida, 

& Almeida, 2016).  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan empat mahasiswa fakultas 

Kedokteran pada tahap pendidikan preklinik di bulan Oktober 2018, mereka 

mengeluhkan adanya jadwal kuliah yang sangat padat. Mereka harus berkuliah 

dari pagi hari hingga sore hari dengan waktu istirahat yang terbatas. Salah satu 

kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa fakultas Kedokteran pada tahap 

pendidikan preklinik adalah mereka tidak hanya harus menguasai teori. Mereka 

juga harus menguasai kemampuan keterampilan klinik dasar, seperti memasang 

intravena catheter, venipuncture, dan urinary catheter (Rosana, Makbruri, 

Kurnia, & Zainuddin, 2015). Kesulitan lain yang dihadapi oleh mahasiswa 

fakultas Kedokteran pada tahap pendidikan preklinik ialah mereka harus 

mengerjakan berbagai ujian setelah mereka mempelajari satu blok selama kurang 

lebih lima minggu. Ujian yang dimaksud adalah Multiple Choice Question 

(MCQ), Student Objective Oral Case Analyse (SOOCA), Objective Structured 

Practical Examination (OSPE), dan Objective Structural Clinical Examination 

(OSCE).  

Ujian MCQ merupakan instrumen evaluasi secara tertulis yang 

dilaksanakan untuk menilai tingkat pengetahuan dan pemahaman mahasiswa 

terhadap seluruh sasaran pembelajaran yang harus dicapai di dalam satu blok, baik 

dalam perkuliahan, tutorial, praktikum, maupun keterampilan klinik (Hartanti & 

Layal, 2018). Ujian SOOCA ialah ujian lisan yang mana mahasiswa fakultas 

Kedokteran pada tahap pendidikan preklinik harus melakukan analisis terhadap 

suatu kasus. Lalu, mereka mempresentasikan hasil analisis kasus di depan dua 

orang penguji dalam waktu kurang lebih 20 menit (Nabilah, Susanti, & Andriane, 

2017). Berdasarkan hasil wawancara dengan empat mahasiswa fakultas 
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Kedokteran pada tahap pendidikan preklinik di bulan Februari 2019, mereka 

mengungkapkan bahwa OSPE adalah ujian praktikum kimia, biokimia-biologi 

molekuler dan herbal, parasitologi, patologi klinik, mikrobiologi, faal, 

farmakologi, histologi, patologi anatomi, hingga anatomi.  

Ujian OSCE merupakan ujian keterampilan klinik dasar (Ramadhany & 

Khoiriyah, 2011). Ada beberapa pos ujian yang masing-masing dijaga oleh 

seorang dokter. Pada setiap pos, mahasiswa fakultas Kedokteran di tahap 

pendidikan preklinik akan diuji untuk satu keterampilan. Misalnya: Mahasiswa 

diminta untuk memasang intravena catheter pada pos pertama. Lalu, mahasiswa 

diminta untuk memasang venipuncture pada pos kedua. Kemudian, mahasiswa 

fakultas Kedokteran pada tahap pendidikan preklinik akan memeriksa pasien 

simulasi atau manekin dan menafsirkan hasil pemeriksaan menjadi diagnosis 

dalam waktu singkat (Ramadhany & Khoiriyah, 2011).  

Proses pembelajaran yang sangat sulit dan panjang ini diperlukan agar 

mahasiswa fakultas Kedokteran dapat menjadi dokter yang mampu memberikan 

diagnosis terkait penyakit yang dialami oleh pasien, memberikan pengobatan 

secara tepat, dan merawat kesehatan pasien di masa mendatang. Apabila dokter 

melakukan kesalahan dalam memberikan diagnosis, pengobatan, ataupun 

perawatan, pasien dapat menerima banyak dampak negatif hingga meninggal 

dunia (Adi, 2008). Berbagai halangan yang harus dihadapi oleh mahasiswa 

fakultas Kedokteran pada tahap pendidikan preklinik terbukti dapat menjadi 

pemicu permasalahan dalam hal psikologis maupun sosial secara kontinyu (Costa, 

Santos, Santos, Melo, & Andrade, 2012). Mahasiswa fakultas Kedokteran pada 
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tahap pendidikan preklinik juga mengalami lebih banyak masalah psikologis 

apabila dibandingkan dengan mahasiswa fakultas lain (Lee, Choi, & Chae, 2017). 

Apabila mahasiswa fakultas Kedokteran yang berada dalam tahap 

pendidikan preklinik terus menghadapi berbagai halangan yang dapat memicu 

stres dalam jangka waktu lama, mereka dapat merasa tidak kompeten, kurang 

termotivasi, cemas, depresi, putus asa, tidak berdaya, marah, pesimis, gagal, 

frustrasi, dan kehilangan energi (Behroozi, Yeylaq, & Pourseyed, dalam 

Jenaabadi, Nastiezaie, & Safarzaie, 2017; Chunming, Harrison, MacIntyre, 

Travaglia, & Balasooriya, 2017; Duru, Duru, & Balkis, 2014; Lee et al., 2017; Lin 

& Huang, 2014; Pereira et al., 2014; Rahmati, 2015; Salmela-Aro & Read, 2017). 

Berbagai hal ini dapat terjadi karena mereka mengalami academic burnout (Lee et 

al., 2017).  

Pada awalnya, ada banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 

burnout hanya dialami oleh pekerja (Rahmati, 2015). Namun, pada beberapa 

tahun terakhir itu berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa burnout turut 

dialami oleh mahasiswa (Wei, Wang, & Macdonald, 2015; Zhang et al., 2015). 

Meskipun mahasiswa tidak melakukan pekerjaan, aktivitas utama yang dilakukan 

oleh mereka dapat dianggap sebagai “pekerjaan” dari perspektif psikologis 

(Rahmati, 2015). Hal ini dapat ditunjukkan dari keterlibatan mereka di dalam 

aktivitas terstruktur dan wajib (seperti hadir di dalam kelas dan menyelesaikan 

tugas) yang diarahkan pada suatu tujuan spesifik (seperti lulus ujian). Beberapa 

hasil penelitian mengenai stres di dalam kehidupan akademis pun menunjukkan 

bahwa sebenarnya mahasiswa itu berperan seperti pekerja (Chambel & Curral, 

2005).  
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Peneliti sebelumnya pernah mengkaji dan membandingkan  burnout yang 

dialami oleh perawat, konselor, pengajar, dan mahasiswa (Pines, Aronson, & 

Kafry, dalam Rahmati, 2015). Penelitian ini menemukan bahwa mahasiswa 

mengalami burnout dalam tingkat menengah hingga tingkat tinggi. Burnout yang 

dialami oleh mahasiswa lebih dikenal sebagai academic burnout (Rahmati, 2015). 

Academic burnout merupakan stres kronis yang dialami oleh mahasiswa karena 

adanya beban studi, kecemasan terhadap ujian, tekanan akademis, serta 

keterbatasan waktu maupun sumber yang dibutuhkan dalam menyelesaikan tugas 

(Ariani, 2017; İlhan & Çetin, 2014; Moghadam et al., 2017). Academic burnout 

dicirikan oleh adanya kelelahan emosional, sikap acuh tidak acuh dan sinis 

terhadap aktivitas yang berkaitan dengan akademis, serta persepsi individu bahwa 

dirinya tidak kompeten sebagai mahasiswa (Costa et al., 2012).  

Mahasiswa fakultas Kedokteran yang mengalami kelelahan emosional itu 

menunjukkan beberapa perilaku tertentu, seperti menjadi sering absen dari kelas, 

lebih sering meminum minuman beralkohol maupun merokok, dan 

menyalahgunakan substansi (Garratt-Reed, Howell, Hayes, & Boyes, 2018; 

Mustikawati & Putri, 2018; Rahmati, 2015; Wahyudi, Bebasari, & Nazriati, 

2017). Mahasiswa fakultas Kedokteran yang menunjukkan sinisme itu biasanya 

menunda-nunda dalam menyelesaikan tugas maupun mempelajari materi ujian, 

serta mengurangi waktu belajar (Mustikawati & Putri, 2018; Sutjiato, Kandou, & 

Tucunan, 2015). Mahasiswa dengan tingkat professional efficacy yang rendah pun 

menjadi kurang produktif dalam belajar, sering menyontek, hingga melakukan 

aksi bunuh diri (Medeiros & Leite, 2018; Sutjiato et al., 2015). 
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Data tentang academic burnout untuk mahasiswa fakultas Kedokteran 

pada tahap pendidikan preklinik di Indonesia memang belum tersedia. Namun, 

peneliti mendapatkan data mengenai hal ini dari studi yang dilakukan pada negara 

lain di Asia (seperti Cina). Fakultas Kedokteran di negara Cina memiliki 

kurikulum yang serupa dengan kurikulum fakultas Kedokteran di Indonesia. Hasil 

dari berbagai studi di Cina menunjukkan bahwa mahasiswa fakultas Kedokteran 

pada tahap pendidikan preklinik itu mengalami academic burnout dalam tingkat 

yang tinggi (Chunming et al., 2017).  

Mahasiswa fakultas Kedokteran pada tahap pendidikan preklinik 

memang memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami academic burnout. 

Namun, hal ini tidak mengartikan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan studi 

mereka dengan baik dan menggapai cita-cita untuk menjadi dokter yang dapat 

melayani masyarakat di masa mendatang. Academic burnout dapat diatasi apabila 

mahasiswa fakultas Kedokteran pada tahap pendidikan preklinik ini memiliki 

tingkat hope yang tinggi (Gustafsson, Skoog, Podlog, Lundqvist, & Wagnsson, 

2013). Hope memang tidak membuat individu menjadi kebal dari dampak negatif 

academic burnout yang berupa kecemasan. Namun, kecemasan dapat menurun 

saat individu memiliki willpower dan waypower yang tinggi di dalam dirinya 

(Snyder, 1994). Berdasarkan hasil pengukuran dari dua alat ukur berbeda terhadap 

kecemasan, individu dengan hope yang lebih tinggi itu memiliki tingkat 

kecemasan yang lebih rendah (Snyder, 1994).  

Definisi dari hope pada paragraf sebelumnya adalah gabungan dari 

willpower dan waypower pada seseorang untuk mencapai tujuannya (Snyder, 

1994). Suatu pendorong yang menimbulkan pemikiran hopeful pada manusia 
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dikenal sebagai willpower. Pada energi mental ini, ada komitmen dan kebulatan 

tekad yang dapat membantu manusia untuk terus mengarah pada pencapaian 

tujuan. Waypower dapat dipahami sebagai kapasitas mental yang dimanfaatkan 

untuk menemukan satu atau beberapa cara efektif dalam mencapai tujuan (Snyder, 

1994). Tujuan dapat dipahami sebagai sesuatu yang ingin dicapai atau sesuatu 

yang ingin didapatkan oleh seseorang.  

Penelitian mengenai hubungan antara hope dan burnout hanya pernah 

dilakukan pada student athlete (Gustafsson, Hassmén, & Podlog, 2010), pemain 

bola junior (Gustafsson et al., 2013), ahli medis di departemen kecelakaan dan 

gawat darurat (Ho & Lo, 2011), pekerja di assisted living center (Simmons, 

Gooty, Nelson, & Little, 2009), pekerja sosial di tempat praktik pribadi dan di 

tempat praktik umum (Schwartz, Tiamiyu, & Dwyer, 2007), serta siswa Sekolah 

Menengah Atas (Mohammadipour & Rahmati, 2016). Penelitian yang paling 

relevan dengan penelitian kali ini adalah penelitian yang melibatkan student 

athlete. Hal ini dikarenakan sampel penelitian pada kedua penelitian ialah 

mahasiswa. Berdasarkan penelitian terhadap student athlete, ada hubungan negatif 

yang kuat di antara hope secara keseluruhan dan dimensi sinisme maupun di 

antara dimensi willpower dan dimensi sinisme (Gustafsson et al., 2010). Selain 

itu, ada hubungan dalam tingkat rendah hingga menengah di antara kedua dimensi 

pada hope dengan dimensi kelelahan emosional dan dimensi professional efficacy 

yang rendah.  

Beberapa penelitian pada populasi lain juga menunjukkan bahwa hope 

memiliki korelasi negatif yang signifikan dengan burnout (Gustafsson et al., 2010, 

2013; Ho & Lo, 2011; Mitchelmore, 2013; Mohammadipour & Rahmati, 2016; 
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Rushton, Batcheller, Schroeder, & Donohue, 2015; Schwartz et al., 2007; Sherwin 

et al., 1992; Simmons, Gooty, Nelson, & Little, 2009). Hubungan yang ada di 

antara kedua variabel ini pun dapat diketahui dari bagaimana hope terbukti 

memiliki hubungan dengan rasa tidak berdaya dan putus asa (Gustafsson et al., 

2010). Apabila dibandingkan dengan kelelahan emosional dan sinisme, korelasi 

negatif terkuat ditemukan di antara hope dan professional efficacy yang rendah 

(Gustafsson et al., 2010; Yotsidi, Kourmousi, Dermitzaki, Pezirkianidis, & 

Kounenou, 2018). 

Willpower dan setiap dimensi dari academic burnout terbukti memiliki 

korelasi negatif di penelitian sebelumnya. Hal ini dikarenakan willpower rendah 

yang ditunjukkan oleh adanya penurunan motivasi itu memiliki hubungan dengan 

dampak dari kesehatan buruk yang berupa burnout (Gustafsson et al., 2010; Ho & 

Lo, 2011). Waypower juga terbukti berkorelasi secara negatif dengan setiap 

dimensi dari burnout (Ho & Lo, 2011). Willpower maupun waypower pun 

memiliki korelasi negatif tertinggi dengan professional efficacy yang rendah 

apabila dibandingkan dengan kelelahan emosional dan sinisme (Gustafsson et al., 

2010; Mitchelmore, 2013). Beberapa hal ini membuktikan bahwa willpower dan 

waypower memiliki peranan penting pada hubungan di antara hope dan burnout 

(Gustafsson et al., 2013).  

Willpower terbukti memiliki hubungan linear yang lebih kuat dengan 

kelelahan emosional daripada waypower pada penelitian sebelumnya (Ho & Lo, 

2011; Mitchelmore, 2013). Willpower memiliki hubungan linear secara lebih kuat 

dengan kelelahan emosional daripada waypower karena aspek motivasi dari hope 

yang berupa willpower itu lebih terkait dengan penyesuaian diri dari sisi afektif 
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(seperti kelelahan emosional). Sebaliknya, aspek perilaku yang berkaitan dengan 

strategi (waypower) itu memiliki hubungan yang lebih kuat dengan pencapaian 

(seperti performa akademis). Bahkan hope terbukti memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap academic burnout (Ho & Lo, 2011; Mohammadipour & 

Rahmati, 2016; Rushton et al., 2015; Sherwin et al., 1992). 

Berdasarkan penjelasan di atas, academic burnout menjadi fenomena 

sosial yang sangat penting untuk dikaji. Secara teoretis, ada kebutuhan untuk 

memahami pengaruh hope terhadap academic burnout pada mahasiswa fakultas 

Kedokteran yang berada dalam tahap pendidikan preklinik. Namun, peneliti 

sebelumnya tidak pernah melakukan penelitian terkait hubungan antara hope dan 

academic burnout maupun pengaruh hope terhadap academic burnout pada 

mahasiswa fakultas Kedokteran yang berada dalam tahap pendidikan preklinik. 

Padahal, secara praktis itu mahasiswa fakultas Kedokteran yang berada dalam 

tahap pendidikan preklinik dapat memperoleh banyak dampak negatif dari adanya 

academic burnout dan hal ini dapat menjadi hambatan bagi mereka untuk hidup 

dengan sejahtera, menjalani studi dengan baik, serta memberikan pelayanan 

kesehatan terbaik bagi masyarakat. Ada usaha-usaha tertentu yang dibutuhkan 

untuk mengatasi academic burnout melalui hope. Oleh sebab itu, peneliti hendak 

meneliti tentang pengaruh hope terhadap academic burnout pada mahasiswa 

fakultas Kedokteran yang berada dalam tahap pendidikan preklinik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang ingin dijawab oleh peneliti melalui penelitian ini adalah 

“Apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari hope terhadap academic burnout 
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pada mahasiswa fakultas Kedokteran yang berada dalam tahap sebelum 

koassistensi (pendidikan preklinik)?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh yang signifikan 

dari hope terhadap academic burnout pada mahasiswa fakultas Kedokteran yang 

berada dalam tahap sebelum koassistensi (pendidikan preklinik) secara empiris. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Teoretis 

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah: 

1) memberikan kontribusi (khususnya pada bidang ilmu 

Psikologi Positif, Psikologi Klinis, Psikologi Kesehatan, 

dan Psikologi Pendidikan) untuk melihat pengaruh hope 

terhadap academic burnout pada mahasiswa fakultas 

Kedokteran yang berada dalam tahap sebelum koassistensi 

(pendidikan preklinik); 

2) memberikan sumbangsih untuk pengembangan teori hope 

dan academic burnout di Indonesia; 

3) mendorong adanya penelitian-penelitian yang berhubungan 

dengan pengaruh hope terhadap academic burnout di 

Indonesia. 
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1.4.2   Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah: 

1) memberikan informasi bagi mahasiswa fakultas Kedokteran 

yang berada dalam tahap sebelum koassistensi (pendidikan 

preklinik) terkait pengaruh hope terhadap academic 

burnout. Hal ini diperlukan agar mahasiswa dapat 

meningkatkan kesadaran mengenai peran hope dalam 

mengatasi academic burnout yang dialami; 

2) memberikan masukan bagi orang-orang di lingkungan 

sekitar (seperti keluarga, dosen, staf, dan teman) mahasiswa 

fakultas Kedokteran yang berada dalam tahap pendidikan 

preklinik agar mereka memberikan dukungan sosial yang 

nantinya dapat membantu dalam meningkatkan hope 

mahasiswa; 

3) memberikan informasi dan masukan kepada praktisi di 

bidang kesehatan mental (seperti psikolog, konselor, terapis, 

dan psikiater) dalam membantu mahasiswa fakultas 

Kedokteran yang berada dalam tahap pendidikan preklinik 

untuk mempertimbangkan intervensi. Tujuan dari intervensi 

ini ialah membantu mahasiswa untuk menemukan dorongan 

dari dalam dirinya dan mendiskusikan berbagai cara dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan dari studi yang dijalani.  

 

 


