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Abstraksi :
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan antara burnout dengan motivasi
berprestasi akademis pada mahasiswa yang bekerja. Burnout adalah sindrom
psikologis yang diakibatkan tekanan dan lingkungan pekerjaan yang tak
mendukung serta idealisme yang tak sesuai dengan kenyataan yang berlangsung
dari waktu ke waktu yang menyebabkan kelelahan emosional, depersonalisasi
dan penurunan pencapaian prestasi pribadi. Motivasi berprestasi adalah proses
internal manusia yang mengarahkan dan menggerakan perilaku pada pencapaian
tujuan serta kemampuan untuk menghadapi dan mengatasi segala rintangan serta
mencapai keberhasilan dalam tugas-tugas yang lebih sulit dalam bidang
akademis. Motivasi berprestasi memiliki lima karakteristik yaitu resiko
pemilihan tugas, membutuhkan umpan balik, ketekunan, tanggung jawab dan
inovatif. Penelitian ini bersifat korelasional yang dilakukan terhadap 98
mahasiswa yang bekerja dari lima lembaga perguruan tinggi di Jakarta dan di
Depok, dengan karakteristik antara lain berusia minimal 20 tahun, belum
menikah, mengambil Strata Satu dari berbagai jurusan. Uji asumsi dalam
penelitian ini yaitu uji normalitas dan uji linearitas. Uji normalitas dilakukan
dengan menggunakan One Sample Kolgomorov Smirnov dan Shapiro-Wilk
Test. Untuk nilai signifikan pada burnout adalah 0,000 (p<0,05). Skor signifikan
pada motivasi berprestasi adalah 0,000 (p<0,05). Hasil uji normalitas
menunjukan bahwa sebaran skor kedua variabel penelitian yaitu burnout dan
motivasi berprestasi adalah tidak normal. Hasil uji linearitas burnout dengan
motivasi berprestasi menunjukkan hasil yang linear dimana skor F sebesar
168,194 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p<0,05). Untuk selanjutnya data
penelitian akan dianalisis dengan menggunakan perhitungan statistik non
parametrik. Dengan menggunakan uji korelasi Karl Pearson, didapat koefesien
korelasi (r) sebesar -0,798 dengan taraf signifikasi 0,000 (p<0,05). Hasil uji
korelai tersebut menunjukan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan
antara burnout dengan motivasi berprestasi. Dari hasil penelitian diketahui

bahwa hipotesis penelitian ini diterima dan hal ini berarti terdapat hubungan
antara burnout dengan motivasi berprestasi.

