
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Priyanto dkk, (2000,

h.63) menyatakan bahwa tata cara dari metode kuantitatif adalah

pengambilan keputusan, interpretasi data dan kesimpulan berdasarkan angka-

angka yang diperoleh dari hasil analisis statistik.

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini diidentifikasikan sebagai berikut:

1. Variabel tergantung : Burnout

2. Variabel bebas         : a. Lingkungan kerja psikologis

b. Jenis kelamin

C. Definisi Operasional

1. Burnout

Burnout adalah serangkaian gejala yang disebabkan oleh adanya

ketegangan fisik dan psikis yaitu sakit kepala, sulit tidur, kurang nafsu

makan, mudah marah, mudah tersinggung, bersikap sinis terhadap orang

lain dan adanya perasaan tidak puas terhadap prestasi dan pekerjaan.



Burnout diungkapkan dengan menggunakan alat ukur berupa skala

yang disusun berdasarkan empat gejala burnout yang meliputi kelelahan

fisik, kelelahan emosional, kelelahan mental, dan feeling of low personal

accomplishment. Semakin tinggi skala burnout maka semakin tinggi pula

burnout pada subyek. Sebaliknya, semakin rendah skala burnout pada

subyek maka semakin rendah burnout pada subyek.

2. Lingkungan Kerja Psikologis

Lingkungan kerja psikologis adalah lingkungan non-fisik dalam

tempat kerja yang menimbulkan suasana akrab, nyaman, dan saling

mendukung yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan.

Dalam penelitian ini, aspek-aspek lingkungan kerja psikologis yang

diukur yaitu kebijakan pimpinan, kerja sama, aturan dalam perusahaan dan

komunikasi antar rekan kerja. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka

semakin positif lingkungan kerja psikologis, sebaliknya semakin rendah

skor yang diperoleh maka semakin negatif lingkungan kerja psikologis.

3. Jenis kelamin

Jenis kelamin adalah status individu yang didapatkan sejak lahir,

dimana status tersebut didasarkan pada keadaan jasmaniah, yaitu laki-laki

dan perempuan. Data mengenai jenis kelamin terdapat pada lembar

identitas subyek dalam alat ukur.



D. Subyek Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri

yang telah ditetapkan (Moh.Nazir, 2005, h.271). Populasi yang diambil

dalam penelitian ini memiliki ciri-ciri:

a. Karyawan bagian produksi roti Oriental Cake & Bakery Cirebon yang

berusia di bawah 40 tahun.

b. Karyawan produksi tersebut bekerja dengan mesin.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Metode pengambilan sampel adalah cara untuk menentukan sampel

yang merupakan sebagian dari populasi yang akan dijadikan sumber data

sesungguhnya, dengan memperhatikan sifat – sifat dan penyebaran

populasi agar diperoleh sampel yang representatif atau benar-benar

mewakili populasi (Nawawi, 1992, h. 152). Total populasi yang

memenuhi syarat sebanyak 115 orang.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan quota

random sampling pada bagian produksi. Sampel yang digunakan terdiri

dari 40 orang yang dipilih secara random dengan menggunakan undian.

E. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa skala.

Skala adalah daftar pertanyaan yang harus dijawab dan atau daftar isian yang



harus diisi oleh sejumlah subjek, dan berdasar atas jawaban dan atau isian itu

peneliti mengambil kesimpulan mengenai subjek yang diteliti. (Suryabrata,

1993, h.15 dalam Zhianyta, 2012)

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala terstruktur. Jawaban

pertanyaan yang diajukan sudah disediakan dalam skala terstruktur. Subjek

diminta untuk memilih satu jawaban yang diajukan sudah disediakan yang

sesuai dengan dirinya, jadi pertanyaannya bersifat tertutup (Wasito, 1995,

h.74 dalam Zhianyta, 2012).

Skala penelitian ini memiliki dua kelompok item, yaitu: (a). item yang searah

dengan teori (favorable) dan (b). item yang tidak searah dengan teori

(unfavorable). Skala yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala yang

mengukur burnout karyawan produksi dan skala yang mengukur lingkungan

kerja psikologis.

1. Skala Burnout

Skala yang digunakan untuk mengukur Burnout karyawan bagian

produksi terdiri dari item-item pertanyaan yang mempunyai empat

kemungkinan jawaban dan subyek diminta untuk memilih satu dari

keempat kemungkinan jawaban tersebut dengan jawaban yang paling

sesuai dengan dirinya. Empat kemungkinan jawaban tersebut adalah SS

(Sangat Sesuai); S (Sesuai); TS (Tidak Sesuai); dan STS (Sangat Tidak

Sesuai). Item yang favorable diberi nilai 4, 3, 2, 1. Nilai 4 untuk SS

(Sangat Sesuai); nilai 3 untuk S (Sesuai); nilai 2 untuk TS (Tidak Sesuai);



dan nilai 1 untuk STS (Sangat Tidak sesuai). Item unfavorable diberi nilai

1, 2, 3, 4. Nilai 1 untuk SS (Sangat Sesuai); nilai 2 untuk S (Sesuai); nilai

3 untuk TS (Tidak Sesuai); dan nilai 4 untuk STS (Sangat Tidak sesuai).

Subyek diminta untuk memilih satu jawaban yang paling sesuai

dengan dirinya. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi

burnout yang dialami oleh karyawan tersebut, sebaliknya semakin rendah

skor yang diperoleh maka semakin rendah burnout yang dialami oleh

karyawan.

Skala Burnout yang digunakan untuk pengambilan data disusun

berdasarkan gejala-gejala burnout di tempat kerja dari pendapat Baron dan

Greenberg (1995, h.20), adalah sebagai berikut:

a. Kelelahan fisik

Ditandai dengan badan pegal-pegal disertai sakit kepala, mual,

insomnia dan kehilangan selera makan.

b. Kelelahan emosional

Ditandai dengan depresi, merasa terperangkap di dalam tugasnya,

mudah marah dan tersinggung, serta perasaan tidak berdaya.

c. Kelelahan mental

Ditandai dengan persepsi sinis terhadap orang lain, curiga tanpa alasan,

dan cenderung merugikan diri sendiri, pekerjaan maupun organisasi.

d. Feeling of low personal accomplishment



Suatu kondisi yang ditandai dengan adanya perasaan bahwa dirinya

memiliki prestasi atau kemampuan kerja yang rendah, perasaan tidak

puas atau membenci terhadap diri sendiri, pekerjaan, maupun

kehidupan.

Adapun blue print skala burnout dapat dilihat pada tabel 1 sebagai

berikut :

Tabel 1
Blue Print Skala Burnout

Gejala
Jumlah Item

JumlahFavorable Unfavorable
Kelelahan Fisik 3 3 6
Kelelahan Emosional 3 3 6
Kelelahan Mental 3 3 6
Feeling of Low
Accomplishment

3 3 6

Jumlah 12 12 24

2. Skala Lingkungan Kerja Psikologis

Skala kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala yang

mengukur lingkungan kerja psikologis karyawan bagian produksi. Skala

ini terdiri dari empat kemungkinan jawaban, yaitu SS (Sangat Sesuai); S

(Sesuai); TS (Tidak Sesuai); dan STS (Sangat Tidak Sesuai). Item yang

favorable diberi nilai 4, 3, 2, 1. Nilai 4 untuk SS (Sangat Sesuai); nilai 3

untuk S (Sesuai); nilai 2 untuk TS (Tidak Sesuai); dan nilai 1 untuk STS

(Sangat Tidak sesuai). Item unfavorable diberi nilai 1, 2, 3, 4. Nilai 1



untuk SS (Sangat Sesuai); nilai 2 untuk S (Sesuai); nilai 3 untuk TS (Tidak

Sesuai); dan nilai 4 untuk STS (Sangat Tidak Sesuai).

Subyek diminta untuk memilih satu jawaban dari empat kemungkinan

jawaban tersebut. Jawaban yang dipilih oleh subyek adalah jawaban yang

paling sesuai dengan keadaan lingkungan kerja psikologis yang dialami

oleh subyek. Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin baik

lingkungan kerja psikologis, sebaliknya semakin rendah skor yang

diperoleh maka semakin buruk lingkungan kerja psikologis.

Skala lingkungan kerja psikologis yang digunakan untuk pengambilan

data disusun berdasarkan aspek-aspek lingkungan kerja psikologis yang

dikemukakan oleh Jewel dan Siegall (1998, h.371) yaitu:

e. Kebijakan pimpinan, yaitu cara atasan mendekati, mendorong,

membimbing, dan mengawasi karyawan sehingga tercapai suatu

keseimbangan yang diharapkan kedua belah pihak.

f. Kerja sama, yaitu sebuah sistem pekerjaan yang dikerjakan oleh dua

orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan

bersama. Kerja sama dapat juga diartikan sebagai kebersamaan,

persahabatan yang  baik antar karyawan dalam 1 kelompok maupun

dengan kelompok lain.

g. Aturan dalam perusahaan, yaitu segala aturan perusahaan yang harus

dilaksanakan oleh semua karyawan yang ada di dalam perusahaan

tersebut.



h. Komunikasi antar rekan kerja, yaitu pengiriman dan penerimaan

informasi yang terbuka dan lancar antara rekan kerja.

Adapun blue print skala lingkungan kerja psikologis dapat dilihat pada

tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Blue Print Skala Lingkungan Kerja Psikologis

Aspek
Jumlah Item

JumlahFavorable Unfavorable
Kebijakan pimpinan 3 3 6
Kerja sama 3 3 6
Aturan dalam perusahaan 3 3 6
Komunikasi antar rekan kerja 3 3 6
Jumlah 12 12 24

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

1. Validitas Alat Ukur

Sebelum menentukan validitas suatu penelitian diperlukan

pengukuran hubungan atau kesesuaian antara definisi konseptual dan

definisi operasional; termasuk bagaimana definisi operasional tersebut

akan dilaksanakan (Walizer dan Wienir, 1991, h.111).

Cara untuk memperoleh koefisien korelasi antara skor butir dengan

skor total dipergunakan teknik korelasi Product Moment dari Pearson.

Perhitungan akan diolah dengan menggunakan program komputer

Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) for windows release

versi 13.0.



Setelah memperoleh koefisien korelasi, koefisien korelasi tersebut

masih perlu dikoreksi lagi mengingat adanya kesalahan bobot karena skor

butir yang dikorelasi dengan skor total masih sebagai skor total, sehingga

menyebabkan koefisien korelasi yang kelebihan bobot, sehingga

digunakan teknik Part Whole (Azwar, 2000, h.98 dalam Zhianyta, 2011).

2. Reliabilitas

Apabila suatu penelitian sudah diketahui validitasnya, maka perlu

diketahui reliabilitas alat ukur yaitu sejauh mana alat ukur dapat

dipercaya atau diandalkan (Suryabrata, 1993. h.29 dalam Zhianyta,

2012). Apabila suatu penelitian dapat dipercaya, kita seharusnya

mendapatkan skor yang sama untuk setiap unit yang diukur setiap waktu

kita mengamatinya bila karakteristik unit yang sedang diamati atau tidak

berubah nilainya selama waktu pengukurannya (Walizer dan Wienir,

1991, h.107).

Penelitian ini menggunakan teknik uji reliabilitas yang dikembangkan

oleh Cronbach yang disebut dengan formula Alpha-Cronbach.

Analisis reliabilitas pada skala penelitian dihitung dengan menggunakan

program komputer Statistical Packages For Social Sciences (SPSS) for

windows release versi 13.0.



G. Metode Analisis Data

Setelah data-data tersebut diperoleh, maka langkah selanjutnya yang

dilakukan adalah menganalisis data tersebut sesuai dengan tujuan hipotesis

yang hendak diuji yaitu untuk meninjau burnout dari lingkungan kerja

psikologis dan jenis kelamin karyawan bagian produksi.

Berdasarkan identifikasi variabel penelitian serta tujuan penelitian

yaitu untuk menguji ada tidaknya hubungan antara burnout dengan

lingkungan kerja psikologis dan jenis kelamin karyawan bagian produksi,

maka ada dua teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

teknik Korelasi Product Moment dari Pearson dan uji t. Teknik Korelasi

Product Moment digunakan untuk mengetahui hubungan antara burnout

dengan lingkungan kerja psikologis, sedangkan uji t digunakan untuk

mengetahui ada tidaknya  perbedaan tingkat burnout berdasarkan jenis

kelamin. Selanjutnya perhitungan akan dilakukan dengan menggunakan

program komputer Statistical Packages for Social Sciences (SPSS) for

windows release versi 13.0.




