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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang 

menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang 

diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan 

kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka 

pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada 

suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan 

metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok 

atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2013, 

hal. 5). 

                                                                                                                                                   

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Identifikasi variabel penelitian yang terdapat dalam penelitian 

ini harus ditentukan terlebih dahulu sebelum metode pengumpulan 

data dan analisa data ditentukan. Pengidentifikasian variabel 

penelitian membantu dalam menentukan alat pengumpulan data dan 

teknik analisa yang digunakan. 

Variabel-variabel yang dipakai dalam penelitian ini terdiri 

dari 2 (dua) variabel yaitu variabel bebas dan tergantung.  

Kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Variabel Tergantung : Burnout 

2. Variabel Bebas  : Employee Engagement 

 

C.  Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Berikut batasan definisi operasional dari variabel-variabel 

yang digunakan dalam variabel ini : 

1. Burnout  

Burnout adalah suatu keadaan dimana individu mengalami 

kondisi kelelahan emosional yang terjadi secara berkepanjangan 

dan menyebabkan perubahan sikap dan perilaku negatif. Adapun 

tiga aspek dari burnout yaitu kejenuhan emosi, depersonalisasi 

dan pencapaian personal. Burnout diungkapkan dengan 

menggunakan alat ukur berupa skala yang diadaptasi dari skala 

Maslach Burnout Inventory yang disusun berdasarkan tiga 

dimensi yang meliputi Emotional Exhaustion (Kejenuhan 

Emosi), Depersonalization (Depersonalisasi), dan Personal 

Accomplishment (Pencapaian Personal).  Skala tersebut berupa 

rating scale dengan rentang skala 0-10. Semakin tinggi skor 

burnout  maka semakin tinggi pula kecenderungan karyawan 

mengalami burnout , sebaliknya semakin rendah skor burnout 

maka semakin rendah pula kecenderungan burnout pada 

karyawan.   

2. Employee Engagement  

Employee engagement yaitu merupakan keterlibatan 

karyawan yang ditandai dengan keterikatan emosi positif 
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terhadap tujuan organisasi yang mampu mempekerjakan dan 

mengekspresikan diri mereka secara fisik, kognitif dan 

emosional. Employee engagement  diungkapkan dengan skala 

employee engagement yang disusun oleh peneliti berdasarkan dua 

aspek menurut teori Macey yang meliputi employee engagement 

feelings dimana pada aspek pertama ini memiliki empat 

komponen, antara lain Feeling of urgency, Feeling of being 

focused, Feeling on intensity, dan Feeling of enthusiasm, dan 

pada aspek kedua yaitu employee engagement behavior akan 

memperlihatkan beberapa perilaku seperti perilaku Persistence, 

Proaktif, Perluasan Peran (Role Expansion), dan Perilaku Siap 

(sedia) terhadap Perubahan (Adaptability). Skala employee 

engagement disusun dengan menggunakan metode skala Likert. 

Semakin tinggi skor employee engagement  maka semakin tinggi 

kecenderungan engagement pada karyawan, sebaliknya semakin 

rendah skor employee engagement maka semakin rendah 

kecenderungan engagament  pada karyawan. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

Salah satu langkah yang perlu diambil dalam melakukan 

sebuah penelitian adalah menentukan populasi. Populasi adalah 

keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, 

benda, hewan, tumbuhan, gejala atau peristiwa yang memiliki 

karakteristik tertentu dalam suatu penelitian (Azwar, 2013, h. 35). 
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Ciri-ciri populasi dalam penelitian ini adalah karyawan tetap 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Restu Group, dengan jabatan AO 

(Account Officer).  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel penelitian adalah memberikan batasan pada populasi 

apabila subjek penelitian sangat banyak dan berada di luar 

jangkauan sumber daya peneliti, atau apabila batasan populasinya 

tidak mudah di definisikan (Azwar, 2013, hal. 35). Pada penelitian 

ini sampel yang akan diambil menggunakan teknik penarikan 

sampel secara kluster (Cluster Random Sampling), yaitu 

melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan terhadap 

individual (Azwar, 2013, h. 87). 

Kriteria sampel yang dipakai yaitu karyawan tetap BPR Restu 

Group yang masa kerjanya minimal 3 tahun dengan jabatan 

Account Officer, dengan jumlah 34 karyawan. 

 

E.  Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah metode skala sikap Likert. Skala sikap ini disusun 

untuk mengungkap sikap pro dan kontra, positif dan negatif, 

setuju dan tidak setuju terhadap suatu objek sosial (Azwar, 2013, 

h. 97).  

Skala sikap berisi pernyataan-pernyataan sikap (attitude 

statements), yaitu suatu pernyataan mengenai objek sikap. 
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Pernyataan sikap terdiri atas dua macam, yaitu pernyataan yang 

favorable (mendukung atau memihak pada objek sikap) dan 

pernyataan yang unfavorable ( tidak mendukung objek sikap). 

Skala ini diberi nilai satu sampai empat (Azwar, 2013, h. 98). 

Instrumen burnout yang akan digunakan oleh peneliti 

berasal dari instrumen burnout  yang dibuat oleh Maslach (dalam 

Bria,dkk, 2014, h. 104)  yang dinamakan Maslach Burnout 

Inventory-General Survey (MBI-GS). MBI-GS ini dikembangkan 

oleh Maslach setelah instrumen burnout versi pertama di bidang 

pelayanan sosial dan dikenal sebagai MBI-Human Service Survey 

(MBI-HSS) dan instrumen burnout versi kedua di desain bagi 

para pendidik yang lebih dikenal dengan MBI-Educators Survey 

(MBI-ES). Berbeda dengan kedua alat ukur sebelumnya yang 

memiliki total item 22, alat ukur MBI-GS terdiri dari 16 item 

pertanyaan yang dibagi menjadi tiga skala yang sama dengan 

MBI-HSS dan MBI-ES. Reliabilitas Instrumen MBI-GS yang 

diukur dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach, 

didapatkan hasil pada semua skala memiliki nilai konsistensi 

internal diatas .70, yaitu pada aspek EE didapatkan skor 0.90, 

pada aspek Depersonalisasi didapatkan skor 0.76, dan pada aspek 

PA didapatkan skor 0.76. (dalam Bria, dkk, 2014, h. 106).  

2. Blueprint  dan Cara Penilaiannya 

Penelitian ini menggunakan dua macam skala yaitu skala 

mengungkapkan Burnout dan skala untuk mengungkapkan 

Employee Engagement . 
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a. Skala Burnout 

Burnout pada karyawan diukur dengan menggunakan 

skala burnout dari Maslach yang digunakan oleh peneliti. 

Skala ini digunakan berdasarkan aspek-aspek burnout 

menurut Maslach ( dalam Bria, dkk, 2014, h. 103-111) yaitu 

Kejenuhan Emosi, Depersonalisasi, dan Pencapaian Diri. 

Alasan dipilihnya aspek-aspek sesuai dengan Maslach 

karena telah terbukti validitas dan reliabilitasnya dari berbagai 

penelitian sebelumnya dan telah diuji dengan berbagai contoh 

di berbagai belahan dunia. Tentunya skala ini akan 

disesuaikan untuk penelitian ini. 

Tiap aspek terdiri dari pernyataan-pernyataan yang 

bersifat mendukung (favorable) dan pernyataan yang bersifat 

tidak mendukung (unfavorable). 

Subyek diminta untuk menanggapi pernyataan-

pernyataan yang ada dengan memilih satu jawaban yang 

paling mendekati dengan apa yang subyek rasakan, dengan 

skala 1-10 yang berisi tingkat Sangat Tidak Setuju (=0) 

sampai Sangat Setuju (=10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 

 

 

   

 

Tabel 1 
Blueprint Skala Burnout 

 

Aspek-Aspek 
Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Kejenuhan Emosi 4 - 4 
Depersonalisasi 9 1 10 

Pencapaian Personal - 8 8 
Jumlah 13 9 22 

 
b. Skala Employee Engagement 

    Employee Engagement karyawan diukur 

menggunakan skala employee engagement  yang disusun oleh 

peneliti. Skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek employee 

engagement yang dibagi memjadi dua yaitu, pada aspek 

pertama employee engagement  feelings terdapat empat 

komponen, antara lain, Feeling of urgency, Feeling of being 

focused, Feeling on intensity, dan Feeling of enthusiasm. Pada 

aspek kedua yaitu employee engagement behavior akan 

memperlihatkan beberapa perilaku, antara lain perilaku 

Persistence, Proaktif, Perluasan Peran (Role Expansion), dan 

Perilaku Siap (sedia) terhadap Perubahan (Adaptability).  

Semakin tinggi skor employee engagement maka 

semakin rendah burnout yang terjadi pada karyawan, 

sedangkan semakin rendah skor employee engagement maka 

akan semakin tinggi burnout  yang ditemukan pada karyawan. 

Skala yang akan peneliti berikan akan dibedakan menjadi dua 

kelompok item pernyataan, yaitu item favorable dan item 
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unfavorable. Item favorable yaitu item yang sesuai dengan 

pernyataan, sedangkan item unfavorable yaitu item yang 

bertentangan dengan pernyataan yang sebenarnya.  

   Subyek diminta untuk menanggapi pernyataan-

pernyataan yang ada dengan memilih satu dari pilihan 

jawaban yang tersedia yaitu, Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Pemberian 

skor untuk pilihan jawaban pada pernyataan yang bersifat 

favorable diberi nilai secara bertingkat yaitu untuk jawaban 

Sangat Setuju (SS) nilainya 4, jawaban Setuju (S) nilainya 3, 

jawaban Tidak Setuju (TS) nilainya 2, dan jawaban Sangat 

Tidak Setuju (STS) nilainya 1. Untuk item pernyataan yang 

tergolong unfavorable yaitu jika subyek menjawab Sangat 

Setuju (SS) nilainya 1, jawaban Setuju (S) nilainya 2, jawaban 

Tidak Setuju (TS) nilainya 3, dan jawaban Sangat Tidak 

Setuju (STS) nilainya 4. 
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Tabel 2 
Blueprint Skala Employee Engagement 

 

Aspek-
Aspek Komponen 

Item  
Total Favorable  Unfavorable 

 
Employee 

Engagement 
Feelings 

Feeling of 
Urgency 2 1 3 

Feeling of 
Being 

Focused 
2 1 3 

Feeling on 
Intensity 2 2 4 

Feeling of 
Enthusiasm 2 2 4 

Employee 
Engagement 

Behavior 

Persistence 2 2 4 
Proaktif 2 2 4 

Perluasan 
Peran 2 2 4 

Adaptability 2 2 4 
Total 16 14 30 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur  

  Menurut Azwar (2015, h.7) suatu alat ukur dikatakan 

valid apabila alat ukur yang berupa skala secara tepat dan 

cermat menjalankan fungsi alat ukurnya atau sejauhmana 

skala itu mampu mengukur atribut yang dirancang untuk 

mengukurnya. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah validitas konstrak, karena alat ukur yang digunakan 

berdasarkan konstruksi teoritis yang berisi tentang faktor-

faktor yang hendak diukur (Azwar, 2015, h. 116). 
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 Teknik korelasi yang digunakan dalam pengukuran 

validitas ini adalah teknik korelasi Product Moment  dari Karl 

Pearson, yaitu dengan cara menguji koefisien korelasi antara 

X dan Y, dengan jumlah subyek yang diselidiki dan standar 

deviasi dari variabel X dan Y (Hadi, 2004, h. 236). 

Setelah memperoleh koefisien korelasi, maka 

diperlukan koreksi atau perhitungan kembali, dimana hal ini 

dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kelebihan bobot 

(over estimate). Kelebihan bobot dapat terjadi karena skor 

item dikorelasikan dengan skor total ikut sebagai komponen 

skor total, sehingga angka korelasi menjadi besar (Azwar, 

2015, h. 10). Korelasi terhadap hasil penghitungan korelasi 

dilakukan dengan menggunakan rumus Part Whole. 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas sering diartikan dengan keterpercayaan, 

konsistensi dan keajegan. Meskipun reliabilitas sering 

diartikan dalam bermacam-macam konsep, namun sebenarnya 

reliabilitas mengacu kepada konsistensi atau keterpercayaan 

hasil ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran. 

Pengukuran yang tidak reliabel akan menghasilkan skor yang 

tidak dapat dipercaya apabila perbedaan yang terjadi sangat 

besar dari waktu ke waktu. Pengukuran yang tidak reliabel 

tentu tidak dapat dikatakan akurat karena konsisten akurasi 

menjadi syarat (Azwar, 2015, h.7).  
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Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk 

menguji reliabilitas adalah teknik Alpha Cronbach. Teknik ini 

menggunakan pendekatan konsistensi internal. Pada 

pendekatan internal, prosedurnya hanya memerlukan satu kali 

penggunaan sebuah tes pada sekelompok individu sebagai 

subjek (single trial administration). Oleh karena itu, 

pendekatan ini mempunyai nilai praktis dan efisiensi yang 

tinggi (Azwar, 2015, h. 39).  

  

G. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, data yang peneliti peroleh akan diolah 

menggunakan metode statistika karena data yang diperoleh 

berupa angka-angka dan metode statistik dapat memberikan hasil 

yang objektif. Dalam penelitian ini metode yang peneliti gunakan 

adalah Korelasi Product Moment . Korelasi Product Moment 

dipakai mencari ada tidaknya hubungan antara employee 

engagement sebagai variabel bebas dan burnout  sebagai variabel  

tergantung.  Selanjutnya untuk perhitungan uji hipotesis peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for Windows. 

 

 

 

 

 

 




