
 
 

27 
  

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif lebih menekankan pada 

fenomena objektif dan kemudian mengkajinya secara kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan angka-angka, pengolahan statisik, struktur 

dan percobaan kontrol (Hamdi dan Bahrudin, 2014, h.5)  

 

B. Identifikasi Variabel 

Variabel Penelitian merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai 

dari orang,obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang 

telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2014,h. 59) 

1. Variabel Tergantung  : Produktivitas Kerja 

2. Variabel Bebas   : Burnout 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Menghindari adanya salah penafsiran mengenai data yang akan 

dikumpulkan. Peneliti kemudian membatasi definisi operasional 

variabel yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut : 
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1. Produktivitas Kerja 

Produktivitas kerja adalah proses menghasilkan sesuatu 

dengan cara tenaga kerja dapat meminimalkan sumber daya yang 

digunakan. Tenaga kerja pada bagian produksi atau buruh dapat 

meminimalkan sumber daya yang ada seperti bahan baku dan mesin 

sehingga tercipta hasil yang diinginkan dalam satuan tertentu dan 

dalam waktu tertentu. Produktivitas kerja diukur dengan 

menggunakan data kuantitatif berupadata hasil produksi harian 

selama dua bulan.Semakin banyak hasil produksi yang dicapai 

menunjukkan bahwa buruh memiliki produktivitas kerja yang 

tinggi. Rumus untuk mengukur produktivitas kerja adalah :  

Produktivitas Tenaga Kerja : 

Hasil Produksi per tenaga kerja 

Waktu yang dibutuhkan 

 

2. Burnout 

Burnout adalah akibat dari perbedaan antara lingkungan 

kerja dengan tenaga kerja yang menyebabkan kelelahan secara fisik 

dan mental sehingga membuat seseorang mengalami stres 

berkepanjangan. Terdapat tiga dimensi yang diungkapkan oleh 

Maslach dan Jackson (dalam Spector, 2012, h.303) dan dapat 

digunakan untuk mengetahui apakah seseorang mengalami burnout. 

Dimensi yang pertama yaitu kelelahan emosional,kemudian 

depersonalisasi dan menurunnya kinerja. Semakin tinggi skor maka 

semakin tinggi burnout yang dialami.  
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi menurut adalah sekumpulan data yang 

mengidentifikasikan suatu fenomena (Santoso, 2009, h.5). Populasi 

dapat berupa orang, benda, objek, peristiwa atau apa pun yang akan 

menjadi objek dalam survei kita (Eriyanto, 2007, h. 61). Topik atau 

tujuan survei kita dapat menentukan populasi yang akan kita ambil. 

Populasi pada penelitian ini adalah buruh pada PT. Arisamandiri 

Pratama. Penelitian ini mengambil sampel buruh produksi laki-laki 

dan perempuan khususnya pada buruh bagian injection. Peneliti 

mengambil buruh pada bagian injection dikarenakan buruh pada 

bagian injection bekerja secara individu. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan purposive sampling. Purposive 

sampling adalah sampling dimana teknik pengambilan anggota 

sampel dari populasi dilakukan dengan pertimbangan tertentu. 

(Sugiyono, 2014, h.122). Peneliti menggunakan teknik ini 

dikarenakan buruh yang bekerja di bagian injectiondituntut untuk 

memenuhi target yang telah ditetapkan dan merekabekerja secara 

individu sehingga beban kerja menjadi lebih berat apabila 

dibandingkan dengan buruh yang bekerja secara tim.Buruh yang 

bekerja secara individu  menjadi lebih lelah yang ditandai dengan 

buruh menjadi lebih sering sakit dan banyaknya kesalahan dalam 

bekerja karena faktor manusia. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data yang 

berupa : 

1. Data dokumentasi 

Data dokumentasi adalah catatan tertulis mengenai berbagai 

kegiatan pada waktu yang lalu (Gulo, 2002, h. 123). Data 

dokumentasi yang didapatkan dari perusahaan berupa data hasil 

produksi harian selama dua bulan. 

2. Skala 

  Skala adalah rangkaian gradasi, level, atau nilai yang 

menggambarkan variasi tingkatan dari sesuatu (Hamdi dan 

Bahrudin,2014,h. 59). Metode skala merupakan metode penelitian 

yang menggunakan daftar pertanyaan yang kemudian berisi aspek-

aspek yang hendak diukur, yang harus dijawab atau dikerjakan oleh 

subyek dan berdasar atas jawaban subyek tersebut peneliti 

mengambil kesimpulan mengenai subyek yang diteliti 

(Prasanthi,2011, h. 40).  

  Pada penelitian ini peneliti menggunakan satu skala yaitu 

skala burnout. Skala burnoutini terdiri dari dua jenis item, yaitu item 

yang searah (favorable)dan item yang tidak searah 

(unfavorable).Sistem penilaian dalam skala ini bergerak dari satu 

sampai empat. Pernyataan yang searah (favorable) akan 

mendapatkan skor 4 jika menjawab Sangat Sesuai (SS), skor 3 untuk 

jawaban Sesuai (S), skor 2 untuk jawaban Tidak Sesuai (TS) dan 

skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS). Pernyataan yang 
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tidak searah (unfavorable) akan mendapatkan skor 1 jika menjawab 

Sangat Sesuai (SS), skor 2 untuk jawaban Sesuai (S), skor 3 untuk 

jawaban Tidak Sesuai (TS) dan skor 4 untuk jawaban Sangat Tidak 

Sesuai (STS).  

Skala burnout ini menggunakan tiga dimensi yaitu dimensi 

kelelahan emosional,  depersonalisasi dan menurunnyakinerja. Skala 

burnoutini terdiri dari 24 item, item favorable terdiri dari 12 

pernyataan dan item unfavorable terdiri dari 12 pernyataan. Adapun 

blueprint skala burnoutsebagai berikut : 

Tabel 1 

Blueprint Skala Burnout 

Dimensi Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Pernyataan 

Kelelahan 

emosional 
4 4 8 

Depersonalisasi 4 4 8 

Menurunnya kinerja 4 4 8 

Total Pernyataan 12 12 24 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah kemampuan sebuah tes untuk mengukur apa 

yang seharusnya diukur (Swarjana, 2016, h.39). Alat ukur 

dikatakan valid apabila alat ukur itu dapat dengan tepat mengukur 

apa yang hendak diukur (Widoyoko,2014,h.98). Validitas yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah validitas konsep (construct 

validity). Gilbert (dalam Swarjana,2016,h. 39) mengatakan bahwa 
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construct validityatau validitas konsep merupakan validitas yang 

mengukur seberapa baik instrumen pengukuran merefleksikan 

konsep atau karakter yang semestinya diukur.  

Uji Validitas pada penelitian ini adalah dengan cara 

mengkorelasikan skor item dengan skor total (Sari,2012). Teknik 

korelasi yang digunakan adalah teknik korelasi product moment 

dari Pearson. Menghindari over setimate (angka korelasi melebihi 

bobot) maka hasil korelasi dari product moment ini kemudian 

dikoreksi kembali menggunakan teknik korelasi part whole yang 

dibantu oleh alat bantu komputer dengan program SPSS (Statistical 

Package for Sciences).  

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas memiliki arti sejauh mana alat ukur mampu 

menghasilkan nilai yang sama atau konsisten walaupun dilakukan 

pengukuran berulang-ulang atau beberapa kali pengukuran pada 

subyek (Swarjana,2016,h.40). Uji reliabilitas pada penelitian ini 

dengan menggunakan rumus reliabilitas analisi varians Alpha 

Cronbach yang berada dalam rentang angka 0 sampai 1,00 (Azwar, 

2014,h. 112).  

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan teknik analisis data kuantitatif yaitu Korelasi 

PearsonProduct Moment. Pada penelitian ini peneliti menguji hipotesis 

hubungan antara dua variabel dengan data yang didapatkan berupa 
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interval atau rasio (Sugiyono,2014,h.426). Teknik analisis data ini 

digunakan untuk mengetahui hubungan antara burnout dengan 

produktivitas kerja buruh PT. Arisamandiri Pratama. 
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