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Abstract.
This research aims to discover level of burnout reviewed from demographic characteristics such as 
age, gender and job tenure among teachers at inclusive elementary school in Surabaya. Age is the 
period of time lived or is expected to live. Gender is defined sexual characteristics of either women or 
men is constructed socially. Job tenure is time ever taken by person for the task. Burnout results from 
prolonged and chronic emotional and interpersonal stressors on the job. This study was conducted on 
inclusive Elementary School in Surabaya Timur. The number of subjects are 59 teacher who have 
teaching of all students with special needs. The instruments to collect data are questionnaires of MBI 
with Likert scale to measure burnout. Questionnaires accompanied with respondent data that 
includes name, age, gender and job tenure. Data analysis was performed using statistical techniques 
T-test for gender and age and One Way Anova for job tenure. Overall significance level >0.05, age is 
0.760, gender is 0.283 and job tenure is 0.674. So that, the null hypothesis is accepted or there is no 
significant difference level of burnout in age, gender and job tenure.

Keywords: Demographic characteristic, level of burnout, teachers at inclusive elementary 
school

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat burnout ditinjau dari karakteristik 
demografis yang terdiri atas usia, jenis kelamin dan masa kerja pada guru SDN inklusi di Surabaya. 
Usia merupakan periode waktu hidup dan diharapkan untuk hidup. Jenis kelamin merupakan 
karakteristik seksual laki-laki dan perempuan yang terbentuk dalam masyarakat. Masa kerja 
merupakan waktu yang pernah ditempuh oleh seseorang selama melaksanakan tugas. Burnout 
adalah akibat jangka panjang dari stres dan emosi yang akut pada individu atas pekerjaannya. 
Penelitian dilakukan di SDN inklusi wilayah Surabaya Timur. Jumlah subyek sebanyak 59 guru yang 
berperan mengajar murid berkebutuhan khusus. Alat pengumpul data berupa kuisioner MBI dengan 
bantuan skala Likert yang digunakan untuk mengukur tingkat burnout. Kuisioner disertai dengan 
data responden yang mencakup nama, usia, jenis kelamin dan masa kerja. Analisis data dilakukan 
dengan menggunakan teknik statistik t-test untuk jenis kelamin dan usia, dan Anova Satu Jalur untuk 
masa kerja. Secara keseluruhan taraf signifikansi > 0.05 yaitu pada usia sebesar 0.760, jenis kelamin 
sebesar 0.697, dan masa kerja sebesar 0.283, sehingga atas hal ini membuat hipotesis nol diterima 
atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan tingkat burnout pada usia, jenis kelamin dan masa 
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Implementasi pendidikan inklusif  Guru yang mengajar di sekolah inklusi 
mengacu pada Bandung Declaration (2004:2) memiliki berbagai tuntutan untuk dapat 
dengan salah satu kutipan pernyataannya adalah menyelenggarakan program belajar mengajar 
“jaminan sepenuhnya kepada anak berkelainan yang efektif bagi siswa ABK dan non ABK di 
dan anak berkebutuhan khusus lainnya dalam kelasnya, di tengah berbagai persoalan dan 
memperoleh pendidikan yang bermutu dan keterbatasan yang ada seperti yang telah 
berpar t i s ipas i  akt i f  da lam kehidupan disebutkan di atas, adalah  menjadi pilihan bagi 
bermasyarakat”.  Namun demikian, dalam guru untuk menganggap mengajar sebagai sebuah 
penerapan sistem model pendidikan inklusi ini tantangan atau beban  tersendiri bagi mereka. 
masih banyak ditemui  kendala-kendala atau Guru merupakan salah satu profesi yang rentan 
persoalan-persoalan. Kendala atau persoalan itu mengalami burnout (Borg & Riding dkk., 1991 
misalnya ditemukan dalam data yang dirilis oleh dalam Zaidi dkk., 2011). Mengajar merupakan 
Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Khusus profesi yang rentan dengan stres (Borg & Riding, 
Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2011, dkk., 1991, dalam Zaidi dkk., 2011). Friedman (2000 
tercatat masih ada 229.000 anak berkebutuhan dalam Talmor, dkk., 2006) menemukan 
khusus terabaikan hak pendidikannya (Thirzano, komponen utama burnout di kalangan guru 
2011). meliputi kelelahan emosional, merasa kurang 

Isu dan permasalahan terkait dengan profesional, dan depersonalisasi yang ditunjukkan 
kondisi guru dalam implementasi pendidikan dengan menyalahkan para siswa.
inklusi juga disebutkan oleh Sunardi (2009 dalam Faktor yang dapat mempengaruhi 
Sunaryo,  2009) dalam penelit ian yang burnout individu adalah faktor situasional dan 
dilakukannya di kota Bandung bahwa guru kelas faktor individu (Maslach, dkk., 2001). Faktor 
masih dipandang kurang sensitif dan belum situasional meliputi karakteristik pekerjaan, jenis 
proaktif terhadap siswa berkebutuhan khusus, pekerjaan dan karakteristik organisasi, sedangkan 
guru belum didukung dengan kejelasan aturan faktor individu meliputi karakteristik demografis, 
tentang peran, tugas dan tanggung jawab masing- karakteristik kepribadian dan sikap terhadap 
masing. sekolah inklusi membutuhkan guru pekerjaan (Maslach, dkk., 2001). Pertimbangan 
pendamping khusus yang dapat mengoptimalkan karakteristik demografis yang meliputi usia, jenis 
tingkat kecerdasan anak didik dan kemampuan kelamin dan masa kerja, yang tergolong dalam 
terpendam pada siswa inklusi. Permasalahan faktor individu  untuk dikaji dalam penelitian ini 
lainnya adalah ketersediaan GPK (Guru adalah berbagai penelitian sebelumnya 
Pendamping Khusus) yang masih terbatas saat menunjukkan bahwa usia, jenis kelamin dan masa 
menangani anak berkebutuhan khusus seperti kerja berhubungan dengan burnout, misalnya 
yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) penelitian yang dilakukan oleh Lau, dkk. (2005 
yang menunjukkan bahwa sampai tahun 2011, dalam Grayson, dkk., 2008) bahwa uru yang 
kebutuhan guru pendamping khusus belum bisa berusia muda lebih mengalami burnout dibanding 
terpenuhi sebab sekolah yang membuka kelas dengan rekan  di atas usia mereka. Burnout pada 
inklusi semakin banyak, tetapi tidak diimbangi guru berhubungan dengan usia mereka 
ketersediaan guru pendamping khusus (Hans, (Friedman, 1991; Greenglass, Burke, & Ondrack, 
2011) dan di kabupaten Gunung Kidul yaitu 1990 dalam Hakanen, dkk., 2006).
sebanyak 239 sekolah telah memiliki surat Jenis kelamin merupakan salah satu 
keputusan untuk menjadi sekolah inklusi belum karakteristik demografis yang berhubungan 
semuanya mempunyai guru pendamping khusus dengan burnout. Pada umumnya laki-laki 
(Priyanto, 2012). mengalami depersonalisasi yang tinggi (Lau, 
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Yuen, & Chan, 2005 dalam Grayson, dkk., 2008). guru dalam mengajar ini adalah masa kerja guru 
Karyawan perempuan lebih mengalami kelelahan selama mendidik para siswanya (Masrob, 2012). 
emosi dibanding dengan karyawan laki-laki Menurut Rahmat (2005), kemampuan guru dalam 
(Maslach, dkk., (1996) dalam Luk, dkk., 2010). mengajar dapat diketahui berdasarkan masa kerja 
Burnout pada guru berhubungan dengan masa yang terdiri atas 1-4 tahun dan 5-19 tahun, 
mengajar yang ditempuhnya (Friedman, 1991, selanjutnya menurut Mulyatiningsih (2008) 
dalam Hakanen, dkk., 2006). Karakteristik adalah yang lebih dari 20 tahun.  
demografis masa mengajar dalam beberapa 
penelitian berhubungan dengan burnout (Schwab Burnout
& Iwanicki, 1982, dalam Talmor, dkk. (2005). Pengertian burnout didefinisikan 

Beberapa penelit ian sebelumnya Maslach (1998) sebagai akibat jangka panjang 
mengenai uji perbedaan maupun uji hubungan dari stres dan emosi yang akut pada individu atas 
karakteristik demografis (usia, jenis kelamin dan pekerjaannya. 
masa kerja) dan burnout yang ada di luar Indonesia 
seperti yang telah terpapar dalam tabel di atas, 
adapun studi perbedaan sebelumnya yang ada di 
Indonesia mengenai  karakteristik demografis dan 
burnout seperti yang dilakukan oleh Cholily efektivitas individu di lingkungan kerja.
(2007), yang meneliti perbedaan kecenderungan 
burnout pada terapis anak berkebutuhan khusus 
berdasarkan jenis kelamin. Sementara belum ada 
penelitian yang menguji perbedaan tingkat 
burnout ditinjau dari usia, jenis kelamin dan masa 
kerja guru SDN inklusi seperti pada penelitian ini. 

Usia, jenis kelamin dan masa kerja dalam mendidik, mengajar, 
penelitian ini telah terkategori berdasarkan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 
beberapa pernyataan antara lain individu yang dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 
berusia dewasa dini dan dewasa madya terkait anak usia dini, jalur pendidikan formal, 
dengan pencapaian prestasi kerja (Hurlock, 1997). pendidikan dasar dan pendidikan menengah di 
Hurlock (1997:349) menyatakan bahwa individu sekolah umum penyelenggaraan pendidikan  
yang memasuki masa dewasa madya cenderung inklusif
untuk mengalami penurunan prestasi dan 
menunjukkan sikap benci terhadap beberapa 
pekerja yang lebih muda. Sejumlah kondisi yang 
mempengaruhi penyesuaian diri pria dan 
perempuan terhadap pekerjaan, menurut Garland 
dan Price (dalam Hurlock, 1997), perempuan 
dihadapkan oleh suatu tantangan saat mulai apabila di awal guru telah bersikap 
meniti karirnya berupa peran kepemimpinan yang sinis, merasa tidak berdaya dan apatis maka proses 
dapat diambil alih oleh laki-laki. Sedangkan pada mengkomunikasikan layanan pendidikan inklusif 
laki-laki dihadapkan oleh beberapa penyesuaian, yang ramah pada orang tua tidak akan terlaksana, 
seperti penyesuaian diri memerankan jabatannya dalam hal ini menghambat proses orang tua untuk 
dan penyesuaian diri dengan dunia nyata dapat menerima informasi-informasi terkait 
(wewenang dan birokrasi), penyesuaian sosial atas dengan tindakan atau penanganan khusus yang 
kemampuan dan pendidikan serta penyesuaian terhadap perkembangan anak-anak mereka 
terhadap pekerjaan berupa gaji selama berkarir selama belajar di sekolah inklusi. 
(Hurlock, 1997). Pengetahuan dan kemampuan 
guru yang mengajar di sekolah inklusi pun perlu 
untuk terus ditingkatkan (Kristiyanti, 2012). Hal 
yang dapat mendasari kemampuan yang dimiliki 

Burnout akan berdampak pada 
guru, misalnya absen kerja dan kurangnya 
persiapan mengajar (West & West, 1989 dalam 
Haberman, 2004). Maslach, dkk (2001) 
menyebutkan bahwa burnout cenderung akan 
mengikis 
Maharani  (201 1 )  da lam penel i t iannya 
mengemukakan jika guru yang pesimis 
menyelesaikan masalahnya akan berpengaruh 
terhadap kemampuannya mencapai target atau 
prestasi kerja. 

Sehubungan dengan tugas guru dalam 
pendidikan inklusi yaitu 

maka akan sulit untuk melaksanakan 
perannya yang harus memastikan semua siswa, 
utamanya siswa berkebutuhan khusus dalam 
memahami penjelasan dengan baik ketika guru di 
sekolah inklusi mengalami kelelahan emosional, 
berprasangka negatif dan merasa tidak mampu 
mencapai prestasi dalam hidup. Dampak burnout 
lainnya adalah 

Burnout yang dialami guru menurut 
Kyriacou & Sutcliffe (1978 dalam Haberman, 2004) 
adalah karena pertahanan diri yang kurang baik 

Shinta Larashati Dewi & Pramesti P. Paramita

Jurnal Psikologi Pendidikan dan Perkembangan 
Vol. 1, No. 02, Agustus 2012

109



sehingga saat dihadapkan pada suatu kondisi yang 
kurang mendukung bisa mempengaruhi harga 
diri dan kesejahteraan mereka.

instansi pendidikan, memiliki tugas bersama 
untuk mengadaptasikan lingkungan belajar 
dengan kebutuhan dan kemampuan siswa di kelas 
reguler yang merupakan tempat bertemunya 

Karakteristik Demografis pendidikan reguler dan pendidikan kebutuhan 
Definisi demografis menurut Hudson khusus (Johnsen, 2000). Selain itu, pada guru yang 

Horizons merupakan informasi statistik dan mengajar di sekolah inklusi juga dituntut untuk 
karakteristik yang membedakan sekelompok berkompetensi dan menjalankan berbagai peran 
orang. Karakteristik ini biasanya meliputi usia, seperti yang tertulis dalam buku Pedoman Khusus 
jenis kelamin, etnis, pekerjaan, minat dan kriteria Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi (2007).
kuantitatif lainnya. Karakteristik demografis Guru berharap memenuhi tuntutannya, 
dalam penelitian adalah usia, jenis kelamin dan namun kondisi di lapangan kurang mendukung 
masa kerja. ekspektasi tersebut maka atas hal ini dapat 

Usia dalam penelitian ini yaitu usia memicu stres pada guru. Stres yang tidak dapat 
seseorang yang berada di tahap dewasa dini dan teratasi dengan baik ini akan berjangka panjang 
dewasa madya yang dihadapkan pada penyesuaian yang disebut dengan burnout (Maslach, 1998). 
diri terkait dengan pekerjaan (Hurlock, 1997). Sementara itu, diketahui karakteristik demografis 
Pembagian masa dewasa pada usia dewasa dini merupakan salah satu faktor individu yang dapat 
dimulai pada umur 18 tahun sampai umur 39 tahun menyebabkan munculnya burnout pada guru. 
dan pada usia dewasa madya dimulai pada umur 40 Penelitian mengenai burnout dengan sampel guru 
tahun sampai umur 60 tahun (Hurlock, 1997). Jenis SDN inklusi ini akan dikaji berdasarkan perbedaan 
kelamin menurut FAO (1997) adalah karakteristik karakteristik demografisnya, meliputi usia saat 
seksual laki-laki dan perempuan yang terbentuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan (dewasa dini 
dalam masyarakat. dan dewasa madya), jenis kelamin (perempuan 

Masa kerja merupakan waktu yang dan laki-laki), dan masa kerja guru sebagai 
pernah ditempuh oleh seseorang selama pendidik yang berkompeten terbagi atas 1) 1-4 
melaksanakan tugas (Badan Kepegawaian Daerah tahun, 2) 5-19 tahun dan 3) lebih dari 20 tahun.
Kota Bandung, 2013). Guru yang memiliki 
keharusan mengembangkan kompetensinya METODE PENELITIAN
secara berkelanjutan yang apabila dilihat 
berdasarkan masa kerja secara kuantitatif, Subyek pada penelitian ini sebanyak 59 
meliputi 1-4 tahun dengan istilah guru junior guru dengan prosedur pengambilan sampelnya 
(Rahmat, 2005), guru yang menempuh masa kerja bersifat accidental sample yang merupakan teknik 
5-19 tahun dan sebutan guru senior dengan masa pengambilan sampel berdasarkan kesediaan 
kerja yang telah ditempuh selama lebih dari 20 responden untuk mengisi kuesioner baik dari sisi 
tahun (Mulyatiningsih, 2008). waktu dan pemikiran (Singarimbun & Effendi, 

1995). Lima sekolah yang terpilih untuk 
mengambil sampel berada di wilayah Surabaya, 

Hubungan antara Burnout dengan meliputi SDN Pacarkeling IX/190, SDN Mojo 
IX/228, SDN Klampis Ngasem I, SDN Menur Karakteristik Demografis (Usia, Jenis 
Pumpungan V dan SDN Sutorejo II/241. Alat ukur Kelamin dan Masa Kerja) Guru SDN 
terjemahan MBI (Maslach Burnout Inventory) 

Inklusi di Surabaya
dalam penelitian ini mempertimbangkan item-

Guru memiliki harapan dapat memenuhi itemnya atau isi dalam suatu alat ukur. Penulis 
tuntutannya berupa kompetensi-kompetensi yang memperhatikan  saran dari professional
telah diatur dalam PP No.19 Tahun 2005, namun judgement terhadap item dalam alat ukur sebelum 
dalam proses pemenuhan tuntutan tersebut, menguji pada subyek. Format respon model skala 
apabila ditemui suatu kesenjangan antara harapan Likert digunakan sebagai pilihan jawaban subyek 
dengan kenyataan maka dapat memicu stres pada Angka koefisien reliabilitas yang diperoleh sebesar 
guru. Guru sekolah inklusi yang berada pada 
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0.784 dengan 17 item yang valid. Variabel 
independen dalam penelitian ini sebanyak tiga 
yaitu usia, jenis kelamin dan masa kerja yang 
pengukurannya nanti akan menggunakan uji t-
test dan Anova Satu Jalur yang kedua metode ini 
tergolong dalam uji perbedaan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut merupakan hasil uji t-test pada 
usia dan jenis kelamin dan uji Anova Satu Jalur 
pada masa kerja dari 59 guru SDN inklusi yang 
merupakan subyek penelitian ini

Nilai signifikansi perbedaan guru yang 
berusia 18-39 tahun dan yang berusia 40-60 tahun 
dalam kolom Sig. (2-tailed) di atas adalah sebesar 
0.760, hal ini mengartikan bahwa Ha yang 
berbunyi “adanya perbedaan tingkat burnout pada 
guru SDN inklusi usia dewasa dini dan usia dewasa 
madya” ditolak.

Tabel 1 
Independent Sample t-test

(Usia) 

Lavene’s Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

Burnout F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std.Error 
Difference 

Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

.155 .696 -.307 

-.303 

57 

34.284 

.760 

.764 

-.545 

-.545 

1.774 

1.798 

Tabel 2 
Independent Sample t-test 

                             (Jenis Kelamin) 

Lavene’s Test 
for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

Burnout F Sig. t df Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std.Error 
Difference 

Equal variances 
assumed 

Equal variances 
not assumed 

.082 .776 -.391 

-.383 

57 

16.628 

.697 

.707 

-.805 

-.805 

2.058 

2.103 
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Nilai signifikansi perbedaan jenis kelamin dialami guru laki-laki dibandingkan dengan guru 
perempuan dan laki-laki pada kolom Sig.(2-tailed) perempuan. Hasil uji Anova Satu Jalur untuk masa 
dalam tabel di atas adalah sebesar 0.697, hal ini kerja dalam penelitian ini, tidak menunjukkan 
mengartikan bahwa Ha yang berbunyi “adanya perbedaan yang signifikan dengan tingkat 
perbedaan tingkat burnout pada guru SDN inklusi burnout. Hasil ini bertentangan dengan hasil 
perempuan dan laki-laki” ditolak.

Nilai signifikansi secara keseluruhan beberapa penelitian sebelumnya, seperti 
kelompok masa kerja dalam tabel di atas lebih dari penelitian yang dilakukan oleh Zaidi, dkk. (2011), 
0.05 yaitu 0.283. Hal ini mengartikan bahwa Ha menyebutkan bahwa masa kerja berhubungan 
yang berbunyi “adanya perbedaan tingkat burnout dengan kelelahan emosional dan depersonalisasi 
pada guru SDN inklusi yang masa kerja 1-4 tahun, (dimensi burnout).
5-19 tahun dan lebih dari 20 tahun”, ditolak. Adapun tidak menutup kemungkinan 

Apabila ditelusuri perbedaan mendasar faktor situasional yaitu jenis pekerjaan, 
dari hasil penelitian ini dengan hasil penelitian karakteristik pekerjaan dan karakteristik 
sebelumnya, misalnya terletak pada tuntutan organisasi dalam lingkungan pendidikan inklusi 
peran pada guru yang mengajar di sektor berhubungan dengan burnout guru SDN inklusi. 
universitas publik dan sekolah inklusi. Hasil uji t- Faktor individu diteliti oleh penulis terbatas pada 
test untuk usia dalam penelitian ini tidak karakteristik demografis, tidak menutup 
menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kemungkinan sikap terhadap pekerjaan dan 
tingkat burnout, rupanya tidak mendukung hasil karakteristik kepribadian berhubungan dengan 
penelitian yang dilakukan Maslach (1996 dalam burnout guru. Uji homogenitas yang telah 
Zaidi, dkk., 2011) dalam pernyataannya bahwa dilakukan di awal penelitian telah terpenuhi 
tingkat reduced personal accomplishment yang dalam hal nilai variancenya sama pada kelompok 
tinggi lebih dialami oleh responden yang berusia usia, kelompok jenis kelamin dan kelompok masa 
tua dibandingkan dengan responden yang berusia kerja yang ditunjukkan dengan nilai signifikan 
muda. keseluruhan kelompok adalah > 0.05, namun 

Hasil uji t-test untuk jenis kelamin dalam apabila ditelusuri lebih lanjut mengenai jumlah 
penelitian ini juga tidak menunjukkan perbedaan subyek pada kelompok jenis kelamin, terdapat 
yang signifikan dengan tingkat burnout,  padahal proporsi jumlah yang tidak seimbang, yaitu pada 
beberapa penelitian memberikan hasil yang sampel perempuan sebanyak 47 guru, sedangkan 
sebaliknya, seperti yang yang dilakukan oleh sampel laki-laki sebanyak 12 guru.
Unterbrink, dkk (2007 dalam Pourghaz, dkk., 2011) Alat ukur translasi MBI (Maslach Burnout 
bahwa reduced personal accomplishment lebih Inventory) yang digunakan dalam penelitian ini 
dialami guru perempuan dibandingkan dengan menggambarkan burnout yang dialami guru 
guru laki-laki. Anderson & Iwanicki, 1984; sekolah inklusi ketika berinteraksi dengan siswa 
Byrne,1999; Cordes & Dougherty, 1993; Maslach berkebutuhan khusus yang belum spesifik item-
dkk. (1996 dalam Zaidi, dkk., 2011) menyebutkan itemnya mengungkap burnout guru dalam 
bahwa tingkat depersonalisasi yang tinggi lebih kaitannya dengan berbagai peran dan kompetensi 

Tabel 3 
Anova 

(Masa Kerja) 

ANOVA 

Total Burnout 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 102.160 2 51.080 1.293 .283 

Within Groups 2212.552 56 39.510 

Total 2314.712 58 
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yang harus dimiliki oleh guru sekolah inklusi. Jalur hendaknya digunakan  guna memperkaya 
analisis data. Peneliti-peneliti berikutnya 
hendaknya memperhatikan alat ukur yang SIMPULAN DAN SARAN
digunakan, memahami kesesuaian dengan teori 
maupun konteks penelitian, terlebih jika alat ukur Penelitian ini memberikan kesimpulan 
yang digunakan adalah hasil translasi. Hal ini bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 
bertujuan agar hasil dari alat ukur benar-benar tingkat burnout pada guru SDN inklusi yang 
mengukur apa yang ingin diukur dari subyek yang berusia dewasa dini dan dewasa madya, guru SDN 
diteliti. Keterkaitan antara usia, jenis kelamin dan inklusi perempuan dan laki-laki, guru SDN inklusi 
masa kerja dengan burnout mungkin akan yang masa kerjanya 1-4 tahun, 5-19 tahun dan lebih 
berubah seiring berjalannya waktu mengingat dari 20 tahun. Penelitian selanjutnya diharapkan 
faktor lain yang dapat menunjukkan lebih untuk dapat memperkaya kajian karakteristik 
berhubungan dengan burnout yaitu faktor demografis dengan mengikutsertakan variabel-
situasional yang meliputi karakteristik pekerjaan, variabel lain dalam karakteristik demografis yang 
jenis pekerjaan dan karakteristik organisasi. Selain memungkinkan dapat menunjukkan hubungan 
itu kategori lain dalam faktor individu yaitu antara variabel independen dan variabel 
karakteristik kepribadian dan sikap terhadap dependen. Penelitian selanjutnya hendaknya juga 
pekerjaan hendaknya juga diteliti yang memperhatikan proporsi jumlah sampel yang 
memungkinkan lebih berhubungan dengan akan diteliti sesuai dengan kriteria yang telah 
burnout.ditetapkan. Adapun teknik statistik Anova Tiga 
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