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ABSTRAK 

Koto, Pratama Novrizal. 2016. Hubungan Ego Depletion Dan Perilaku 

Prososial pada Petugas Kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal. Skripsi. 

Jurusan Psikologi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Skripsi 

ini dibawah bimbingan, Pembimbing I: Anna Undarwati, S. Psi., M.A. Pembimbing 

II: Nuke Martiarini, S. Psi., M.A. 

 

Kata Kunci: petugas kesehatan, ego depletion, perilaku prososial 

  Petugas kesehatan bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap 

masyarakat. Para petugas kesehatan pada seluruh Rumah Sakit pada umumnya dan 

pada Rumah Sakit Tentara pada khususnya dituntut untuk memiliki perilaku prososial 

dalam memberikan pelayanan kepada pasien, Akan tetapi kenyataan yang ada di 

Indonesia banyak petugas kesehatan di Rumah Sakit maupun di pusat pelayanan 

kesehatan lainnya tidak memiliki perilaku prososial. Kurangnya perilaku prososial 

pada petugas kesehatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor yang 

menyebabkan kurangnya perilaku prososial pada petugas kesehatan yaitu karena ego 

depletion.Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap Hubungan Ego Depletion Dan 

Perilaku Prososial pada Petugas Kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal. 

Metode yang digunakan adalah kuantitatif dengan teknik analisis korelasional 

product moment menggunakan software pengolahan data. Populasi yang digunakan 

adalah seluruh petugas kesehatan yang memenuhi karateristik yaitu laki-laki dan 

perempuan, masih aktif bekerja di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal dan merupakan 

petugas kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal dengan metode Incidental 

sampling. Pengumpulan data menggunakan dua buah Skala Psikologi, yaitu Skala 

Ego Depletion 21 aitem dan Skala Perilaku Prososial 28 aitem. 

Perilaku prososial yang dimiliki oleh petugas kesehatan di Rumah Sakit Tentara 

Kota Tegal berada dalam kategori tinggi dengan nilai mean empiris 79,01 dan aspek 

yang berkontribusi paling besar adalah altruistic prosocial behavior dengan nilai 

mean sebesar 16,49 (80%). Ego Depletion yang dimiliki oleh petugas kesehatan di 

Rumah Sakit Tentara Kota Tegal berada dalam kategori rendah dengan nilai mean 

empiris 61,98 dan aspek yang berkontribusi paling besar adalah kelelahan psikis 

dengan nilai mean sebesar 27,81 (47%). 

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi Product 

Moment, teknik One Sample Kolmogorov-Smirnov dan teknik linearity. Pada teknik 

Product Moment ditemukan hasil  koefisien korelasi sebesar (rxy) = -0,325 dengan p = 

0,000 (p<0,05). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan peneliti 

diterima. Nilai korelasi koefisien sebesar -0,325 mengartikan hubungan antara ego 

depletion dan perilaku proososial merupakan hubungan yang negatif. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Petugas kesehatan merupakan profesi atau pekerjaan yang mulia, hal ini karena 

tugasnya adalah memberikan pelayanan kesehatan kepada setiap masyarakat. 

Pelayanan ditujukan kepada masyarakat yang sedang dirawat dirumah sakit atau di 

pusat kesehatan yang menyediakan rawat inap untuk pasien. Peran petugas kesehatan 

itu sendiri sangat penting untuk masyarakat, bukan hanya dokter saja, perawat, bidan 

maupun petugas kesehatan lainnya juga sama pentingnya dalam dunia kesehatan, 

mereka dituntut agar dapat menyehatkan seluruh lapisan masyarakat, hal ini sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pembangunan 

kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup 

sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal 

(Keputusan Menteri Kesehatan No 557/MENKES/SK/VII/2006). Oleh karena hal 

tersebut maka petugas kesehatan memiliki tanggung jawab yang besar kepada 

masyarakat Indonesia. Pemberian pelayan kesehatan oleh petugas kesehatan banyak 

dilakukan di berbagai pusat kesehatan, baik itu Rumah Sakit Umum, Pusat Kesehatan 

Masyarakat (PUSKESMAS), Poliklinik, Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan di pusat 

kesehatan lainya. 
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Rumah Sakit sendiri tentunya sering kita jumpai di berbagai kota di Indonesia, hal 

ini dikarenakan setiap kota di Indonesia harus memiliki RSUD (Rumah Sakit Umum 

Daerah) sebagai pusat pelayanan kesehatan secara lengkap untuk masyarakat,  Rumah 

sakit adalah salah satu sarana kesehatan dan tempat penyelenggaraan upaya kesehatan 

berusaha untuk meningkatkan kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Upaya 

kesehatan diselenggarakan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan, kesehatan 

(promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kreatif), dan 

pemeliharaan kesehatan (rehabilitative), yang dilaksanakan secara menyeluruh, 

terpadu dan berkesinambungan, oleh karena itu banyak kegiatan pelayanan kesehatan 

secara lengkap dapat diperoleh di Rumah Sakit.  

Provinsi Jawa tengah merupakan provinsi yang memiliki banyak rumah sakit, 

baik itu rumah sakit umum maupun rumah sakit khusus. Rumah Sakit khusus juga 

tidak kalah penting dan berguna dengan Rumah Sakit Umum Daerah yang terdapat 

pada Provinsi Jawa Tengah, contoh dari Rumah Sakit khusus ini yaitu Rumah Sakit 

Tentara yang ada di Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah. Rumah Sakit Tentara 

merupakan rumah sakit yang berada di bawah naungan Menteri Pertahanan dan 

Keamanan Republik Indonesia. Rumah Sakit Tentara ini pada awalnya bernama DKT 

(Djawatan Kesehatan Tentara). Rumah Sakit Tentara di Tegal sendiri berada dibawah 

komando Kesehatan Angkatan Darat (KESAD). Adapun tugas Rumah Sakit Tentara 

menurut menteri pertahanan dan keamanan yaitu Rumah Sakit Tingkat III di 

lingkungan Kemhan dan TNI merupakan unit kerja yang berkedudukan sebagai 

Rumah Sakit milik pemerintah yang dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi 
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masyarakat umum dan unsur pendukung tugas dan fungsi Kemhan dan TNI” 

(Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014). Dengan 

demikian maka Rumah Sakit Tentara tidak hanya menyediakan pelayanan kesehatan 

untuk anggota TNI atau keluarga TNI saja, melainkan juga menyediakan pelayanan 

kesehatan untuk masyarakat umum, hal ini karena Rumah Sakit Tentara juga ikut 

berperan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara optimal.  

Petugas kesehatan juga penting untuk Rumah Sakit Tentara di Kota Tegal, hal ini 

karena para petugas kesehatan sebagai ujung tombak pelayanan di rumah sakit 

tentunya selalu berinteraksi dengan para pasien yang di dalamnya terdapat hubungan 

timbal balik antara individu, atau dengan kata lain para petugas kesehatan inilah yang 

berhubungan langsung dengan keadaan pasien, kemudian memeriksa dan merawat 

pasien ketika para pasien mengalami sakit ataupun para pasien yang sedang dirawat 

di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal tersebut. Petugas kesehatan di Rumah Sakit 

Tentara Kota Tegal tidak hanya berasal dari Pegawai Negeri Sipil saja akan tetapi 

juga berasal dari anggota Tentara Nasional Indonesia, namun aturan yang diberikan 

kepada semua anggota atau petugas kesehatan di Rumah Sakit Tentara tersebut tetap 

sama.  

Para petugas kesehatan pada seluruh Rumah Sakit pada umumnya dan pada 

Rumah Sakit Tentara pada khususnya  dituntut untuk memiliki perilaku prososial 

dalam memberikan pelayanan kepada pasien, Menurut Baron dan Byrne (1974, 

h.225), perilaku prososial adalah suatu kategori tindakan yang dianggap oleh 

masyarakat mempunyai pengaruh baik bagi orang lain dan mempunyai konsekuensi 
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sosial positif. Perilaku prososial itu seperti mendermakan, turut campur (intervensi) 

dalam situasi darurat, kerjasama, berbagi, sukarela, dan berkorban. Salah satu jenis 

perilaku prososial yang penting adalah menolong. Menolong mempunyai arti sebagai 

suatu tindakan yang mempunyai konsekuensi menyediakan beberapa keuntungan atau 

meningkatkan kesejahteraan orang lain. Perilaku menolong menggambarkan manusia 

sebagai makhluk yang tidak egois dan dermawan, mampu untuk memberikan 

perhatian yang nyata untuk kesejahteraan orang lain. William (1981, h.97) 

menjelaskan bahwa tujuan dari berperilaku prososial ini yaitu supaya seseorang dapat 

merubah keadaan psikis atau fisik penerima sedemikian rupa, sehingga penolong 

akan merasa bahwa si penerima menjadi lebih sejahtera atau puas secara material 

ataupun psikologis, hal ini karena perilaku prososial oleh petugas kesehatan bukan 

saja sebagai bentuk profesionalisme petugas kesehatan dalam menjalankan tugasnya 

sehingga para pasien akan merasakan nyaman dan merasa puas terhadap pelayanan 

rumah sakit. Perilaku prososial ini ditujukan bukan hanya kepada dokter maupun 

perawat saja, akan tetapi perilaku prososial ini ditujukan untuk semua petugas 

kesehatan dengan bagian kerja apapun yang ada di dalam Rumah Sakit tersebut, hal 

ini dikarenakan tidak menutup kemungkinan semua petugas kesehatan berinteraksi 

secara langsung dengan pasien untuk melakukan pengobatan atau untuk berkonsultasi 

tentang kesehatan. 

Akan tetapi kenyataan yang ada di Indonesia banyak petugas kesehatan di Rumah 

Sakit maupun di pusat pelayanan kesehatan lainnya tidak memiliki perilaku prososial, 

hal ini dapat mengakibatkan pelayanan rumah sakit menjadi kurang efektif dan 
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kurang baik dan juga hal ini dapat menimbulkan permasalahan fatal dalam melayani 

pasien yang ada di Rumah sakit, hal ini dibuktikan berdasarkan berita yang diperoleh 

dari Sindo New pada hari selasa, 16 Februari 2016 memberikan berita bahwa  

Lantaran tidak dilayani IGD di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syekh Yusuf 

Kabupaten Gowa, seorang pasien demam berdarah yang tengah mengalami kritis 

akhirnya meninggal dunia. Menurut keluarga korban pihak RSUD menolak 

menangani Syamsuddin yang tengah kritis akibat serangan demam berdarah dan 

membuat emosi keluarga memuncak karena tidak satu pun dokter dan perawat yang 

menemui dan melihat kondisi Syamsuddin. Akhirnya, Syamsuddin yang tengah kritis 

dibawa ke RS Bhayangkara Makasar, setibanya di sana korban menghembuskan 

nafas terakhir lantaran telat mendapatkan perawatan medis (Sindonews.com, 16 

Februari 20016). Berdasarkan hal tersebut apabila petugas kesehatan tidak memiliki 

perilaku prososial maka akan memberikan pelayanan yang sangat buruk terhadap 

pasien, bahkan dapat berakibat meninggalnya pasien.  

Peneliti juga menemukan bukti lain terhadap kurangnya perilaku prososial 

petugas kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang ada 

di Indonesia, berdasarkan berita dari Sindonews.com pada hari rabu 6 Januari 2015 

bahwa pelayanan di Rumah Sakit Umum (RSU) Dolok Sanggul semakin dikeluhkan 

warga hal ini karena pihak manajemen RSU plat merah tersebut dinilai tidak 

memberikan pelayanan yang baik untuk para pasien sehingga pasien yang berobat di 

RSU Dolok Sanggul banyak mengeluh. Salah satu contoh buruknya pelayanan pasien 

yang berada di ruang VIP RSU tersebut adalah dalam beberapa hari terakhir tidak ada 
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dokter yang melayani pasien, bahkan sejumlah pasien sangat kecewa karena tidak ada 

penanganan yang baik dan terkesan pihak rumah sakit tidak mau tahu dengan kondisi 

pasien, Riky Manurung (47) Selasa (6/1/2015) di RSU Dolok Sanggul” 

(Sindonews.com, 7 Januari 2015). Berdasarkan berita tersebut dapat dilihat bahwa 

para petugas kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dolok Sanggul kurang 

memiliki perilaku prososial, karena dapat dilihat bahwa tidak ada dokter yang 

melayani pasien pada beberapa hari sehingga tidak mengetahui kondisi kesehatan 

pasien, dan hal ini menyebabkan para pasien dan kerabat dari pasien merasa sangat 

kecewa dengan hal tersebut. 

Kurangnya perilaku prososial juga terjadi di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal, hal 

ini berdasarkan pada hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti pada 

petugas kesehatan dengan inisial WN dan DJ yang bertugas di bagian Unit Gawat 

Darurat dan kama operasi Rumah Sakit Tentara Kota Tegal. Hasil wawancara yang 

dilakukan oleh penelti menemukan bahwa pada tahun 2012 pada tepatnya sekitar 

bulan februari terdapat pasien dari anggota TNI-AD yang bertugas di Batalion 407 

meninggal dunia ketika sedang dirawat di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal dan 

Komandan dari Batalion 407 tersebut mempermasalahkan tentang pelayan yang 

terjadi pada Rumah Sakit Tentara Kota Tegal tersebut, hal ini dikarenakan kepala 

rumah sakit atau para petugas kesehatan rumah sakit tentara itu tidak memantau 

perkembangan kesehatan setiap jam dan tidak melaporkan bagaimana kondisi 

kesehatan terbaru dari pasien anggota batalyon 407 itu, Komandan Batalyon hanya 

diberi laporan ketika pasien yang merupakan anggota batalyon 407 telah meninggal. 
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Fenomena lain yang terjadi pada Rumah Sakit Tentara Kota Tegal adalah pada tahun 

2016 pada tepatnya bulan juni terdapat pasien ibu hamil yang akan melahirkan 

meninggal dunia ketika pasien tersebut hendak dirujuk atau dikirim ke Rumah Sakit 

lain, dan sebelumnya ibu yang akan melahirkan tersebut telah dirawat di Rumah Sakit 

Tentara Kota Tegal. Menurut informasi yang didapat ibu hamil tersebut telat untuk 

dirujuk ke rumah sakit lain karena para petugas kesehatan yang berprofesi sebagai 

bidan tersebut tergolong masih baru sehingga kurang cekatan dalam menangani 

pasien. 

Kurangnya perilaku prososial pada petugas kesehatan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya perilaku prososial pada 

petugas kesehatan yaitu karena ego depletion.  Ego depletion adalah turunya kapasitas 

diri atau keinginan diri yang bersifat temporer atau sewaktu-waktu ketika melakukan 

suatu aktivitas yang memerlukan suatu tenaga karena energinya sudah dipakai 

sebelumnya (Bratslavky, Muraven & Tice, 1998). Kelelahan (ego depletion) yang 

tidak dapat diatasi akan menimbulkan berbagai permasalahan kerja yang fatal dan 

mengakibatkan kecelakaan kerja sehingga rumah sakit wajib mengetahui tingkat 

kinerja dan hal yang dapat menimbulkan permasalahan dalam bekerja, salah satunya 

kelelahan kerja pada perawat (Dian & Solikhah, 2012). Hal tersebut dikarenakan 

kelelahan dapat menyebabkan individu lebih sulit untuk mengalami rasa bersalah, 

kemudian mengurangi perilaku prososial (Xu, 2012). Zammuner yang menyatakan 

bahwa karyawan yang memiliki kelelahan (ego depletion) yang tinggi karena 
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memiliki kemampuan meregulasi emosi yang rendah sehingga menyebabkan perilaku 

prsosialnya pun rendah (Zammuner, 2003).  

Dewall CN 2008 dalam jurnalnya menyatakan bahwa ketika sumber daya batin 

telah habis, orang yang kurang mampu menahan impuls egois sehingga mengalami 

ego depletion maka akan menimbulkan sedikit kemauan untuk membantu orang asing 

(perilaku prososial), hal tersebut sesuai dengan fenomena yang terjadi pada studi 

pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan observasi awal yang yang 

dilakukan peneliti pada hari selasa, 12 April 20016 kurangnya perilaku prososial 

petugas kesehatan Rumah Sakit Tentara Kota Tegal yang berlatar belakang dengan 

peraturan militer ini yaitu karena adanya pekerjaan-pekerjaan lain selain merawat, 

memeriksa dan mengobati pasien yang diberikan oleh Kepala Rumah Sakit Tentara 

Kota Tegal, pekerjaan-pekerjaan lain tersebut yaitu membuat laporan keuangan, 

membuat laporan BPJS, dan seterusnya. Sebagai Rumah Sakit yang berlatar belakang 

militer pastinya ketika Kepala Rumah Sakit memberikan instruksi atau perintah untuk 

melakukan sesuatu pekerjaan kepada semua anggota termasuk petugas kesehatan 

yang ada di Rumah sakit tersebut, maka semua anggota harus mematuhi intruksi atau 

perintah dari Kepala Rumah Sakit tersebut. Hal ini juga sesuai dengan wawancara 

studi pendahuluan yang dilakukan peneliti kepada dua petugas kesehatan dengan 

inisial WN dan DJ yang bertugas di bagian kamar operasi dengan pertanyaan yang 

berkaitan dengan hubungan antara ego depletion dan perilaku prososial. Hasil 

wawancara yang diperoleh oleh peneliti adalah terkadang mereka merasa lelah 

dengan bertugas menjadi petugas kesehatan, hal tersebut dikarenakan disamping 
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mereka mereka harus melayani pasien yang datang, merekapun dituntut mengurus 

tugas administrasi rumah sakit baik itu tugas akreditasi maupun tugas BPJS (Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial). Petugas kesehatan rumah sakit trsebut juga pernah 

dan bahkan sering merasa lelah untuk melayani tindakan operasi, hal ini dikarenakan 

tim operasi pada Rumah Sakit Tentara Kota Tegal hanya satu tim saja, jadi jika 

mereka diberi perintah untuk melaksanakan operasi ketika tengah malam maka mau 

tidak mau mereka harus berangkat lagi, padahal ketika dari pagi sampai sore mereka 

telah bertugas melayani pasien, sehingga mereka merasa lelah baik fisik maupun 

psikologis untuk melakukan tugas selanjutnya. 

Berdasarkan hasil wawancara juga didapatkan jawaban bahwa mereka sering 

bermain game melalui hand phone dan bersendau gurau bersama di dalam satu 

ruangan ketika hendak melakukan operasi disaat mereka merasa sangat lelah, dengan 

hal tersebut mereka merasa dapat sedikit semangat kembali. 

Berdasar pada hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan metode 

observasi dan wawancara  pada petugas kesehatan Rumah Sakit Tentara Kota Tegal 

tersebut peneliti beranggapan mereka pernah bahkan sering mengalami ego depletion, 

hal ini karena mereka pernah dan hampir sering merasa kelelahan (ego depletion) 

dalam menjalankan tugasnya. Gejala-gejala ego depletion yang muncul pada petugas 

kesehatan pada petugas kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal adalah 

beberapa petugas kesehatan melemparkan tanggung jawabnya dalam memeriksa 

pasien yang datang, tidur pada saat jam kerja, tidak responsif terhadap pasien IGD, 

mengeluh dalam menjalankan pekerjaanya, kurang fokus dalam memberikan arahan 
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kepada pasien tentang obat yang efektif untuk penyakitnya. Menurut Bratslavsky, 

Muraven dan Tice, (1998) hal tersebut karena  mereka mengalami penurunan 

kapasitas diri atau keinginan diri yang bersifat temporer ketika melakukan suatu 

aktivitas yang memerlukan tenaga sedangkan energinya telah dipakai untuk aktivitas 

sebelumnya.  Dari gejala-gejala yang muncul dan teori diatas maka peneliti berasumsi 

bahwa ketika petugas kesehatan mengalami ego depletion maka terdapat hubungan 

pada perilaku prososialnya dalam menghadapi pasien, Hal ini karena setelah energi 

telah dikeluarkan melakukan satu tugas, dan masih ada sedikit energi yang tersisa 

untuk melakukan tugas-tugas berikutnya. 

 Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin melakukan penelitian hubungan 

antara ego depletion dengan perilaku prososial, hal ini karena masih terbatasnya 

penelitian mengenai ego depletion, dan peneliti menganggap bahwa ego depletion 

dapat mempengaruhi aspek psikologi individu termasuk mempengaruhi perilaku 

prososial suatu individu. Peneliti juga berharap dengan adanya penelitian ini dapat 

memberikan pengetahuan dan masukan kepada pemerintah maupun Rumah Sakit 

Tentara Kota Tegal untuk mewujudkan kesehatan masyarakat Indonesia secara 

optimal sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut 

1. Bagaimana perilaku prososial petugas kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota 

Tegal. 
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2. Bagaimana ego depletion petugas kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal. 

3. Bagaimana hubungan antara ego depletion dengan perilaku prososial petugas 

kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh peneliti, maka peneliti memiliki 

tujuan terhadap penelitian ini, tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk  

1. mengetahui perilaku prososial petugas kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota 

Tegal 

2. mengetahui ego depletion petugas kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal.  

3. menguji hubungan antara ego depletion dan perilaku prososial pada petugas 

kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian bermanfaat untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Secara teoritis, penelitian ini 

dapat memberikan pengetahuan dalam bidang ilmu keperawatan dan ilmu psikologi 

kesehatan tentang ego depletion petugas kesehatan. Serta dapat memberikan 

pengetahuan dalam bidang ilmu keperawatan dan ilmu psikologi kesehatan tentang 

perilaku prososial petugas kesehatan. 

1.4.2 Manfaat Praktis 



12 
 

 
 

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu pemahaman mendalam 

mengenai ego depletion dan perilaku prososial pada petugas kesehatan, sehingga 

nantinya dapat memberikan masukan dan pengetahuan kepada pemerintah khususnya 

menteri kesehatan Republik Indonesia maupun instansi terkait dalam memberikan 

kesehatan secara optimal kepada masyarakat Indonesia. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

2.1 Perilaku Prososial 

2.1.1 Pengertian Perilaku Prososial 

Myers (1988 h:443) Perilaku prososial merupakan tingkah laku yang positif 

yang menguntungkan atau membuat kondisi fisik atau psikis orang lain lebih baik 

yang dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengharapkan imbalan dari orang lain. 

Tingkah laku tersebut meliputi segala bentuk tindakan yang dilakukan atau 

direncanakan untuk menolong orang lain. Perilaku prososial berasal dari dalam diri 

seseorang untuk mengubah dirinya. wujud tingkah laku prososial meliputi murah hati, 

persahabatan, kerja sama, menolong,dan penyelamatan (rescuing). Perilaku prososial 

menurut William (1981 h:97) adalah tingkah laku seseorang yang bermaksud 

merubah keadaan psikis atau fisik penerima sedemikian rupa, sehingga si penolong 

akan merasa bahwa si penerima menjadi lebih sejahtera atau puas secara material 

ataupun psikologis. Jadi dapat disimpulkan bahwa perilaku prososial adalah perilaku 

menolong atau perilaku yang memberikan bantuan oleh suatu individu terhadap 

individu lain tanpa mengharapkan apapun sehingga si penerima akan merasa puas 

baik fisik maupun psikis. 

Sears, Peplau, dan Taylor (2009 h:367) mengatakan bahwa perilaku prososial 

mencakup kategori yang lebih luas, segala bentuk tindakan yang dilakukan atau 
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direncanakan untuk menolong orang lain, tanpa memperdulikan motif-motif si 

penolong, kemudian menurut Edwin (1981 h:270) perilaku prososial adalah segala 

bentuk tindakan positif yang diberikan pada orang lain tanpa keinginan untuk 

memperoleh imbalan untuk kepentingan diri sendiri. Baron dan Byrne (2004 h:356) 

dalam bukunya mengatakan bahwa perilaku prososial dapat didefinisikan sebagai 

perilaku yang memiliki konsekuensi positif orang lain. Dapat disimpulkan bahwa 

perilaku prososial adalah perilaku menolong atau perilaku yang memberikan bantuan 

oleh suatu individu terhadap individu lain tanpa mengharapkan apapun sehingga si 

penerima akan merasa puas baik fisik maupun psikis. 

2.1.2 Aspek Perilaku Prososial 

Menurut Carlo dan Randall (2002) terdapat enam aspek dalam perilaku 

prososial. Aspek pertama yaitu altruistic prosocial behavior yang berarti motivasi 

membantu orang lain terutama yang berhubungan dengan kebutuhan – kebutuhan dan 

kesejahteraan orang lain, seringkali disebabkan oleh respon – respon simpati dan 

diinternalisasikan ke dalam norma – norma atau prinsip – prinsip yang tetap dengan 

membantu orang lain. Aspek yang kedua yaitu compliant prosocial behavior, aspek 

ini adalah membantu orang lain karena dimintai pertolongan baik verbal maupun 

nonverbal. Aspek yang ketiga adalah emotional prosocial behavior, emotional 

prosocial behavior Membantu dan beramal didasarkan pada situasi yang menggugah 

emosional.Aspek yang keempat adalah public prosocial behavior yang memiliki arti 

bahwa perilaku menolong orang lain yang dilakukan di depan orang – orang, 

setidaknya dengan suatu tujuan untuk memperoleh pengakuan dan rasa hormat dari 
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orang lain (orangtua, teman sebaya) dan meningkatkan harga diri. Kemudian yang 

kelima adalah anonymous prosocial behavior yang memiliki pengertian bahwa 

menolong yang dilakukan tanpa sepengatahuan orang yang ditolong, dan aspek yang 

terakhir adalah dire prosocial behavior aspek ini memiliki penjelasan bahwa 

menolong orang karena sedang dalam keadaan krisis atau darurat. 

Berdasarkan penjelasan aspek perilaku prososial menurut Carlo dan Randall 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek perilaku sosial yaitu perilaku altruism, 

perilaku orang lain yang ditetapkan atas kehadiran orang lain, perilaku prososial 

tanpa diketahui namanya, perilaku prososial yang menakutkan atau darurat,perilaku 

prososial emosional,dan perilaku membantu orang lain ketika diminta. 

2.1.3 Faktor Perilaku Prososial 

Menurut Sears (1994 h:61) terdapat 2 faktor yang mempengaruhi perilaku 

prososial, faktor yang pertama yaitu faktor situasional, Faktor situasional meliputi 

kehadiran orang lain, pengorbanan yang harus dikeluarkan, pengalaman, kejelasan 

stimulus, adanya norma-norma sosial, hubungan antara penolong dengan koban, 

kondisi lingkungan dan tekanan waktu. 

Faktor yang kedua yaitu faktor personal penolong. faktor personal penolong ini 

meliputi faktor kepribadian, suasana hati, personal distress dan empati karekteristik 

orang yang membutuhan seperti lebih memberikan pertolongan pada orang yang 

disukai dan lebih suka menolong orang yang lebih pantas ditolong (Sears  1994, h: 

61). Personal distress adealah reaksi pribadi terhadap penderitaan orang lain, 

perasaan cemas, prihatin, tidak berdaya, atau perasaan apapun yang dialami (Sears  
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1994, h: 72). Salah satu penyebab dari personal distress adalah tidak berdaya yang 

mana termasuk dalam aspek ego depletion. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Dewall (2008) yang menyatakan bahwa ketika sumber daya batin telah habis, orang 

yang kurang mampu menahan impuls egois mereka sehingga mengalami ego 

depletion maka akan menimbulkan sedikit kemauan untuk membantu orang asing 

(perilaku prososial) 

2.2 Ego Depletion 

2.2.1 Pengertian Ego Depletion 

Ego depletion adalah menurunya kemampuan diri atau keinginan diri yang 

bersifat temporer atau sewaktu-waktu ketika melakukan suatu aktivitas yang 

memerlukan suatu tenaga karena energinya sudah dipakai sebelumnya (Bratslavky, 

Muraven & Tice, 1998). Menurut Undarwati (2016) ego depletion adalah kondisi 

dimana individu memiliki sumberdaya yang menurun karena energinya telah 

digunakan pada aktivitas sebelumnya, aktivitas tersebut seperti mengontrol 

lingkungan, membuat pilihan, dan kegiatan yang membutuhkan tanggung jawab yang 

besar, sehingga energi tersebut menjadi terbatas, akan tetapi bersifat sementara. 

Baumeister dkk (2000) mennyatakan bahwa ego depletion adalah menurunya 

kapasitas atau keinginan diri yang sifatnya sementara pada saat melakukan aktivitas 

yang memerlukan tenaga, hal ini karena energinya telah dipakai untuk aktivitas 

sebelumnya (Baumeister dkk 2000). 
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Ego Depletion terjadi disaat kapasitas regulasi diri individu menurun, hal ini 

karena regulasi diri berada di kapasitas intrapsikis yang terbatas (Muraven, Tice dan 

Baumeister, 1998). Regulasi diri yang telah menurun menyebabkan energi menipis 

sehingga dinamakan regulation depletion, konsep tersebut bagi Muraven, Tice dan 

Baumeister dianggap terlalu dangkal sehingga mengadaptasi istilah Ego dari Freud, 

Ego membutuhkan energi untuk menjalankan tugasnya dan juga untuk menghadapi id 

dan superego, sehingga istilah yang digunakan oleh Muraven, Tice dan Baumeister 

yaitu ego depletion (Vohs dkk, 2007).  Jadi ego depletion adalah kondisi rendahnya 

energi suatu individu, baik itu energi fisik maupun energi psikis yang telah menurun 

untuk melakukan suatu aktivitas, dan energi menurun karena untuk melakukan 

aktivitas sebelumnya. 

2.2.2 Aspek Ego Depletion 

Menurut Mahabbati (dalam Undarwati, 2016) terdapat sembilan aspek pada 

ego depletion, sembilan (9) aspek yang paling sering muncul yaitu: 

1.Kelelahan psikis, artinya suatu kondisi psikologis dengan karakteristik pasrah, 

muak, jenuh dan kurang mampu mengontrol diri 

2. Kelelahan fisik, adalah suatu kondisi yang menunjukkan gejala fisik yang 

menyertai terjadinya kelelahan ego yaitu, sakit fisik, capek dan pusing 

3. Tidak berdaya, merupakan suatu kondisi ketika individu tidak memiliki energi dan 

motivasi untuk melakukan sesuatu, merasa berada di titik nol. 

4. Energi terkuras, yaitu kehilangan atau mengalami penurunan energi dalam berpikir 

dan bertindak. 
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5.Gangguan kognitif, yaitu kondisi tidak optimalnya fungsi kognitif sehingga tidak 

mampu berkonsentrasi dan berpikir secara rasional. 

6. Pasif, merasa berada dalam kondisi stagnasi, tidak berkeinginan untuk beraktivitas 

apa pun. 

7. Tidak optimal, artinya semua usaha atau aktivitas yang dikerjakan baik proses 

maupun hasilnya kurang sempurna. 

8. Reaksi negatif, adalah respon berupa muka muram dan muncul hasrat untuk 

melakukan agresi. 

9. Gangguan perilaku, yaitu kondisi ketidakkonkruenan antara pikiran dan perilaku 

yang menimbulkan aktivitas yang tidak terarah. 

2.2.3 Faktor Penyebab Ego Depletion 

Terdapat empat faktor yang mempengaruhi terjadinya ego depletion. Faktor yang 

pertama adalah kontrol diri, maksud dari faktor kontrol diri adalah Jika pengendalian 

diri berperan seperti energi atau kekuatan, maka aktivitas yang membutuhkan 

pengendalian diri akan mengkonsumsi beberapa kuantitas sumber daya ini, sehingga 

orang akan menghadapi tugas selanjutnya dengan kapasitas berkurang  dalam 

pengendalian diri (Baumeister 2002). Ketika menghadapi aktivitas selanjutnya 

dengan kapasitas yang berkurang maka akan mengalami ego depletion. Faktor yang 

kedua adalah membuat keputusan, dalam penelitian Vohs dan Faber (2007) 

mengatakan bahwa ego depletion dapat dipengaruhi oleh kontrol diri dan membuat 

keputusan.  
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Faktor yang ketiga yaitu regulasi diri, regulasi diri dapat menyebabkan ego 

depletion karena ketika melakukan kegiatan yang membutuhkan regulasi diri yang 

besar, seperti menahan ekspresi emosi baik itu emosi positif ataupun negatif dengan 

berlebihan, maka energi akan menurun, dan hal ini akan menyebabkan ego depletion 

(Baumeister dkk 1998). Faktor yang terakhir adalah pilihan (Choice), pilihan juga 

termasuk faktor penyebab terjadinya ego depletion.hal ini berdasarkan penelitian oleh 

Baumeister, dkk (1998) yang menyatakan bahwa individu ketikan melaukan pilihan 

tinggi terhadap pilihan yang menyebabkan disonan, maka individu tersebut akan 

mengalami ego depletion. 

2.3 Petugas Kesehatan 

Menurut Munijaya (2004) Petugas kesehatan adalah seseorang yang bertanggung 

jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, keluarga dan 

masyarakat kemudian petugas kesehatan berdasarkan pekerjaannya adalah tenaga 

medis, dan tenaga paramedis seperti tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga 

penunjang medis dan lain sebagainya. Dalam UU Nomor 23 Tahun 1992 tentang 

kesehatan yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 

diri dalam bidang kesehatan, memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui 

pendidikan di bidang kesehatan yang memerlukan kewenangan dalam menjalankan 

pelayanan kesehatan 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan terdiri 

dari : 
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1. Tenaga medis terdiri dari dokter dan dokter gigi; 

2. Tenaga keperawatan terdiri dari perawat dan bidan; 

3. Tenaga kefarmasian terdiri dari apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker; 

4. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog 

kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan 

dan sanitarian; 

5. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien; 

6. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan 

7. terapis wicara; 

8. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi 

elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, othotik prostetik, teknisi 

tranfusi dan perekam medis. 

Dokter termasuk dalam petugas kesehatan, hal ini karena dokter adalah orang 

yang memiliki kewenangan dan izin sebagaimana mestinya untuk melakukan 

pelayanan kesehatan, khususnya memeriksa dan mengobati penyakit dan dilakukan 

menurut hukum dalam pelayanan kesehatan (Astuti dan Kusuma 2009 h:57). Tidak 

hanya dokter yang termasuk kedalam petugas kesehatan, perawat dan bidan juga 

termasuk dalam petugas kesehatan. Perawat adalah seseorang yang berperan dalam 

merawat dan membantu seseorang dengan melindunginya dari sakit, luka dan proses 

penuaan (Taylor & Lemone 1989 h: 34), sedangkan bidan mempunyai peran dan 

fungsi pelayanan kebidanan sebagai : pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. 

Sedangkan tanggung jawab bidan meliputi pelayanan konseling, pelayanan kebidanan 
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normal, pelayanan kebidanan abnormal, pelayanan kebidanan pada anak, pelayanan 

KB,dan pelayanan kesehatan masyarakat (Estiwidani 2008 h:48) 

2.4 Hubungan Ego depletion dan Perilaku Prososial Pada Petugas 

Kesehatan Rumah Sakit Tentara Kota Tegal 

Petugas kesehatan di Indonesia merupakan profesi atau pekerjaan yang mulia, 

hal ini dikarenakan petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada 

setiap masyarakat yang menderita suatu penyakit ataupun kepada masyarakat yang 

sedang dirawat dirumah sakit atau di pusat kesehatan yang menyediakan rawat inap 

untuk pasien.Petugas kesehatan dituntut untuk memiliki perilaku prososial dalam 

memberikan pelayanan kepada pasien, hal ini karena untuk kesejahteraan pasien itu 

sendiri sehingga dapat mewujudkan kesehatan masyarakat secara optimal.Perilaku 

prososial menurut William (1981 h:97) adalah tingkah laku seseorang yang 

bermaksud merubah  keadaan psikis atau fisik penerima sedemikian rupa, sehingga si 

penolong akan merasa bahwa si penerima menjadi lebih sejahtera atau puas secara 

material ataupun psikologis. Perilaku prososial ini sendiri memiliki fungsi bagi yang 

menerima perilaku prososial, fungsi tersebut yaitu dapat membuat kondisi fisik 

ataupsikis orang lain lebih baik yang dilakukan atasdasar sukarela tanpa 

mengharapkan imbalan dari orang lain Myers (1988 h:443).  

Akan tetapi di Indonesia masih banyak ditemui petugas kesehatan yang memiliki 

perilaku prososial rendah, rendahnya perilaku prososial tersebut ditemui pada petugas 

kesehatan Rumah Sakit Tentara Kota Tegal. Salah satu kasus yang terjadi, petugas 
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kesehatan kurang fokus dalam memberikan arahan kepada pasien tentang obat yang 

efektif untuk penyakitnya. Ego depletion yang ditunjukan adalah kurang fokusnya 

petugas kesehatan sebagai akibat dari gangguan kognitif yang merupakan salah satu 

aspek dari ego depletion. Efek dari gangguan kognitif tersebut adalah kurangnya 

informasi atau kesalahan dalam meberikan informasi kepada pasien tentang obat yang 

efektif untuk penyakitnya yang mana itu merupakan aspek altruistic prosocial 

behavior yang artinya perilaku menolong demi kesejahteraan orang lain. Kasus lain 

juga ditemukan berdasarkan observasi studi pendahuluan pada petugas kesehatan di 

Rumah Sakit Tentara Kota Tegal, mereka mengalami energi yang terkuras sehingga 

terdapat petugas kesehatan yang tidur pada saat melaksanakan tugasnya dalam 

memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, oleh karena itu peneliti menganggap 

bahwa energi yang terkuras termasuk kedalam aspek ego depletion dan memberikan 

pelayanan kesehatan kepada pasien termasuk aspek altruistic prosocial behavior yang 

artinya perilaku menolong demi kesejahteraan orang lain  . Terkait dengan hal 

tersebut penulis telah melakukan penelusuran kajian dari berbagai sumber atau 

referensi yang memiliki kesamaan topik atau relevansi terhadap penelitian ini. 

Berikut adalah karya-karya skripsi yang relevan dengan penelitian ini: 

Penelitian Xu, dkk (2012) tentang “Too fatigued to care: Ego depletion, guilt, 

and prosocial behavior” yang menyatakan bahwa setelah energi dikeluarkan untuk 

melakukan satu tugas, dan masih ada sedikit energi yang tersisa untuk melakukan 

tugas-tugas berikutnya. Oleh karena itu, jika seseorang yang telah habis energinya 

(ego depletion), hal itu lebih sulit bagi mereka untuk merefleksikan perilaku mereka, 



23 
 

 

 
 

untuk menguji kembali proses pengambilan keputusan, untuk menarik kesimpulan 

faktual atau kontrafaktual, dan untuk menyimpan penilaian dan evaluasi informasi 

dalam memori. Dengan demikian, kelelahan (ego depletion) dapat menyebabkan 

individu lebih sulit untuk mengalami rasa bersalah, kemudian mengurangi perilaku 

prososial.  

Kemudian dalam penelitian oleh Zammuner, dkk (2003) dengan judul 

“Regulation of emotions in the helping professions:nature, antecedents and 

consequences” menyatakan bahwa karyawan yang memiliki kelelahan emosional 

(ego depletion) yang tinggi karena memiliki kemampuan meregulasi emosi yang 

rendah sehingga menyebabkan perilaku prsosialnya pun rendah. Dewall 2008 dalam 

jurnalnya juga menyatakan bahwa ketika sumber daya batin telah habis, orang yang 

kurang mampu menahan impuls egois mereka sehingga mengalami ego depletion 

maka akan menimbulkan sedikit kemauan untuk membantu orang asing (perilaku 

prososial). 
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2.5 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 Hipotesis 

Berdasarkan pada landasan teori yang telah dikemukakan di atas, maka 

hipotesis penelitian ini adalah: “Ada Hubungan Antara Ego Depletion Dan Perilaku 

Prososial Pada Petugas Kesehatan Di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal” 

 

Ego Depletion 

Aspek Ego Depletion 

1. Kelelahan psikis 

2. Kelelahan fisik 

3. Tidak berdaya 

4. Gangguan  kognitif 

5. Energy terkuras 

6. Pasif 

7. Tidak optimal 

8. Reaksi negative 

9. Gangguan perilaku 
 

Faktor Ego Depletion 

1. Kontrol Diri 

2. Membuat Keputusan 

3. Regulasi Diri 

4. Pilihan 

Personal penolong 

kepribadian, suasana hati, 

personal distress dan 

karakteristik empati 

Perilaku Prososial 

Aspek Perilaku Prososial 

1. Altruistic prosocial behavior 

2. Compliant prosocial behavior 

3. Emotional prosocial behavior 

4.Public prosocial behavior 

5. Anonymousprosocial behavior 

6. Dire prosocial behavior 
 

Faktor Perilaku 

Prososial 

1. Situasional 

2. Personal Penolong 

Personal distress 

perasaan cemas, prihatin, 

tidak berdaya 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

      Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka diperoleh simpulan sebagai 

berikut: 

1. Tingkat perilaku prososial pada petugas kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota 

Tegal yaitu tinggi. Aspek yang paling berkontribusi terhadap tinggi rendahnya 

perilaku prososial adalah altruistic prosocial behavior atau motivasi membantu 

orang lain terutama yang berhubungan dengan kebutuhan – kebutuhan dan 

kesejahteraan orang lain. 

2. Tingkat ego depletion pada petugas kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal 

yaitu rendah. Aspek yang paling berkontribusi terhadap ego depletion petugas 

kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal adalah kelelahan psikis atau 

keadaan dimana seseorang mengalami kepasrahan, muak, jenuh serta sulit 

mengontrol diri dalam menghadapi tugas pekerjaan. 

3. Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara ego depletion dan perilaku 

prososial pada petugas kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal 

5.2 Saran 

1. Bagi Subjek Penelitian (petugas kesehatan) 

      Diharapkan bagi petugas kesehatan di Rumah Sakit Tentara Kota Tegal untuk 

tetap mempertahankan atupun meningkatkan perilaku prososialnya dalam 
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memberikan pelayanan kesahatan kepada pasien, hal ini dikarenakan agar pasien 

dapat merasa nyaman ketika dirawat ataupun berobat untuk menyembuhkan 

penyakitnya dan juga untuk menyejahterakan pasien. 

2. Bagi Instansi 

      Untuk instansi yang terkait, agar membuat pelatihan ketahanan kerja pada petugas 

kesehatan agar para petugas kesehatan tidak rentan mengalami ego depletion atau 

kelelahan dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang ada. Instansi juga 

diharapkan lebih memaksimalkan lagi peraturan pemberian pelayanan kepada para 

petugas kesehatanya sehingga perilaku prososial petugas kesehatan tetap tinggi atau 

bahkan dapat meningkat 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

      Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan, diharapkan peneliti selanjutnya lebih 

peka dalam melakukan studi awal sehingga peneliti mampu mendapatkan hasil yang 

lebih maksimal. Peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain, seperti 

kecerdasan emosi; faktor ego depletion; dan pengaruh perilaku prososial. Selain itu, 

juga dapat menggunakan alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian perlu 

diperhatikan, sehingga akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Kekurangan 

penelitian ini memberikan peluang bagi peneliti selanjutnya yang berniat 

mengembangkan penelitian serupa sehingga mampu mencapai hasil yang lebih 

sempurna. 
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