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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. METODE PENELITIAN YANG DIGUNAKAN 

Metodologi penelitian yang  akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah metodologi kuantitatif. Pengindentifikiasian variabel-variabel 

penelitian akan membantu dalam penentuan alat pengumpulan data 

dan teknik analisis data yang relevan dengan tujuan penelitian 

Penelitian kuantitatif data dikumpulkan dan disajikan dalam bentuk 

angka-angka (Arikunto, 2002), Penelitian dengan menggunakan 

metode kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok 

atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2012). 

 

B. IDENTIFIKASI VARIABEL 

Adapun variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Variabel Tergantung (Y) : Burnout 

2. Variabel Bebas (X1)  : Psychological well-being 

3. Variabel Bebas (X2)  : Iklim Organisasi 

 

C. DEFINISI OPERASIONAL 

Definisi operasional menurut Azwar (2012) adalah suatu definisi 

mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-
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karakteristik variabel tersebut yang dapat diamati.Variabel penelitian 

perlu didefinisikan dengan jelas, untuk menghindari terjadinya salah 

penafsiran dan salah pengertian, hal tersebut untuk memastikan bahwa 

semua orang akan mempersepsikan sama terhadap variabel yang akan 

diteliti. Definisi operasional dapat memberikan batasan tentang maksud 

dari variabel dalam suatu penelitian ilmiah (Periantalo, 2016). Berikut 

adalah definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian ini: 

1. Burnout 

Burnout adalah suatu kondisi kelelahan yang berkaitan dengan 

fisik, emosional dan mental akibat tuntutan kerja yang tinggi. Burnout 

diukur menggunakan skala burnout, berdasarkan  dimensi menurut 

Maslach (2001) burnout yaitu gangguan emosional (emotional 

exhaustion), depersonalisasi (deperzonalization), dan rendahnya 

penghargaan atas diri sendiri (low personal achomplishment). 

Semakin tinggi skor yang diperoleh maka semakin tinggi indikasi 

gejala burnout pada subyek, dan semakin rendah skor yang 

diperoleh maka semakin rendah indikasi burnout pada subyek. 

2. Psychological well-being 

Psychological well-being adalah suatu dorongan untuk 

menggali potensi diri individu secara keseluruhan. Psychological 

well-being diukur menggunakan skala berdasarkan dimensi menurut 

Ryff dan Friedman (2015) yaitu penerimaan diri, hubungan positif 

dengan orang lain, otonomi, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, 



10 

1 
 

dan pertumbuhan pribadi. Tinggi rendahnya skor yang diperoleh, 

menunjukan tinggi rendahnya kualitas psychological well-being 

karyawan. 

3. Iklim organisasi 

Iklim organisasi adalah keseluruhan kesamaan persepsi dari 

para anggota organisasi entang fungsi organisasi yangberkaitan 

dengan sikap, kebutuhan, definisi-definisi tentang tugas, pekerjaan, 

serta hubungan dengan manusia dan lingkungan organisasi. Iklim 

organisasi diukur menggunakan skala iklim organisasi bedasar  

dimensi menurut Litwin dan Stringer (2012) yaitu tanggung jawab, 

identitas organisasi, kehangatan, dukungan, konflik, penghargaan, 

struktur, pengambilan resiko, dan standar penampilan. Semakin 

tinggi skor menunjukan semakin baik kondisi Iklim organisasi yang 

dirasakan oleh subyek, dan semakin rendah skor menunjukan 

semakin kurang baik kondisi iklim organisasi yang dirasakan oleh 

subyek. 

 

D. SUBYEK PENELITIAN 

Populasi merupakan wilayah dari generalisasi yang terdiri atas 

subjek/ objek yang mempunyai kuantitas atau karakteristik-karakteristik 

tertentu yang dapat ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulan (Periantolo, 2016). Berdasarkan pendapat para 

ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa populasi adalah 
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keseluruhan subjek penelitian yang mempunyai karakteristik atau ciri-

ciri yang sama. Tehnik pengambilan sampel yang akan digunakan 

dalam  penelitian ini adalah tehnik Quota sampling. Menurut Azwar 

(2012) quota sampling adalah tehnik pengambilan sampel dengan cara 

menetapkan jumlah tertentu sebagai target yang harus dipenuhi dalam 

pengambilan sampel dari populasi. Adapun sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah perawat RSUD X Pati yang 

berjumlah 100 orang. Adapun karakteristik dari populasi yang akan 

digunakan yaitu sebagai berikut: 

a. Perawat RSUD X Kabupaten Pati yang masih aktif bekerja (baik 

laki-laki maupun perempuan) 

b. Minimal telah bekerja selama satu tahun 

Lama bekerja satu tahun ini dimaksudkan perawat telah melalui 

masa induksi yang ada dalam organisasi rumah sakit, kemudian 

dinyatakan siap bekerja dan secara mandiri  dalam melayani 

pasien, dan telah memahami pola kerja yang ada di dalam 

organisasi tersebut. Selain itu, perawat sudah menjalani dan 

masakan rutinitas tanggung jawab sebagai perawat setiap hari. 

 

E. METODE PENGUMPULAN DATA 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan 

data yang ditentukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

skala. Metode Skala adalah metode pengumpulan data yang diperoleh 
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melalui pengisian daftar pertanyaan yang diberikan kepada subjek 

berdasarkan jawaban atau isian itu peneliti mengambil kesimpulan 

mengenai subjek yang diteliti (Azwar, 2012). 

Jenis skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

langsung, artinya skala secara langsung diberikan kepada yang akan 

dimintai pendapat (Periantolo, 2016). Bentuk skala ini adalah skala 

Likert, karena individu yang dijadikan subjek penelitian diharuskan 

memilih jawaban yang disediakan. Item-item yang digunakan dalam 

penelitian ini terbagi dua kelompok yaitu : 

1. Item yang bersifat favorable yaitu item yang mendukung 

pernyataan 

2. Item yang bersifat unfavorable yaitu item yang tidak mendukung 

pernyataan 

Terdapat tiga skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

skala Burnout, psychological well-being dan Iklim Organisasi. Jenjang 

skala dibuat secara kontinum, dimana responden atau subjek dapat 

memilih salah satu jawaban dari jenjang kontinum yang 

dipersepsikannya sebagai paling tepat mencerminkan kadar 

kesesuaian atau ketidaksesuaiannya. Kotak-kotak dalam jenjang 

kontinum tidak diberikan angka-angka agar responden semata-mata 

memperkirakan posisi responnya secara subjektif tanpa ada pengaruh 

dari skor yang akan diperolehnya (Azwar, 2012). 
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Pada skala penelitian ini terdapat empat jenjang kontinum sebagai 

pilihan jawaban, mulai dari kolom ke satu yang berarti subyek 

menyatakan sangat tidak sesuai dengan pernyataan tersebut, sampai 

kolom ke empat yang berarti subyek menyatakan sangat sesuai dengan 

pernyataan tersebut. Berikut adalah penjelasan masing-masing skala 

yang digunakan: 

1. Skala Burnout 

Item-item skala burnout dibuat berdasarkan ketiga dimensi 

dari burnout yaitu gangguan emosional, depersonalisasi, dan 

rendahnya penghargaan atas diri sendiri. Setiap dimensi dibagi 

menjadi enam item, tiga item yang sesuai dengan dimensi 

(favourable) dan tiga item yang tidak sesuai dengan dimensi 

(unfavourable). Item-item disusun dengan bahasa yang mudah 

dipahami oleh subyek, sederhana, langsung dan jelas. 

Skoring pada item favourable dan unfavourable pada skala 

burnoutdengan penetapan skor terendah 1 dan skor tertinggi 4. 

Pada item favourable apabila subyek menjawab pada kolom 

satu=1, kolom dua=2, kolom tiga=3, kolom empat=4, sebaliknya 

untuk item unfavourable apabila subyek menjawab di kolom satu=4, 

kolom dua=3,kolom tiga=2, kolom empat=1. Semakin tinggi skor 

yang diperoleh subyek menunjukan semakin tinggi indikasi 

burnoutpada subyek, dan sebaliknya. 
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Tabel 1. Blue Print Skala Burnout 

Dimensi  

Burnout 

Jumlah Pernyataan Jumlah 

Item Favourable Unfavourable 

Emotional Exhaustion 3 3 6 

Deperzonalization 3 3 6 

LowPersonal 

Achomplisment 

3 3 6 

Jumlah Item 12 12 18 

 

2. Skala Psychological well-being 

Item-item skala psychological well-being disusun berdasarkan 

enam dimensi dari psychological well-being yaitu penerimaan diri, 

hubungan positif dengan orang lain, otonomi, penguasaan 

lingkungan, pertumbuhan pribadi, dan tujuan hidup. Setiap dimensi 

dibagi menjadi empat item.Dua item yang sesuai dengan dimensi 

(favourable), sedangkan dua item yang sesuai dengan dimensi 

(unfavourable).Item disusun sesuai dengan dimensi (Favourable). 

Item-item disusun dengan bahasa yang mudah dipahami oleh 

subyek, sederhana, langsung dan jelas. 

Skoring pada item favourable pada skala psychological well-

being dengan penetapan skor terendah 1 dan skor tertinggi 4, 

apabila subyek menjawab pada kolom satu=1, kolom dua=2, kolom 

tiga=3, kolom empat=4. Semakin tinggi skor yang diperoleh subyek 

menunjukan semakin tinggi kualitas psychological well-being, dan 

sebaliknya. 
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Tabel 2. Blue Print Skala Psychological well-being 

Dimensi  

PWB 

Jumlah Pernyataan Jumlah 

Item Favourable Unfavourable 

Penerimaan diri 2 2 4 

Hubungan positif  2 2 4 

Otonomi 2 2 4 

Penguasaan lingkungan 

Pertumbuhan pribadi   

Tujuan hidup        

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

Jumlah Item 12 12 24 

 

3. Skala Iklim Organisasi 

Item-item pada skala Iklim organisasi disusun berdasarkan 

sembilan dimensi dari Iklim organisasi, meliputi tanggung jawab, 

identitas organisasi, kehangatan, dukungan, konflik, penghargaan, 

struktur, standar penampilan kerja, dan pengambilan resiko. Setiap 

dimensi terbagi menjadi empat item, dua item yang sesuai dengan 

dimensi (favourable) dan dua item yang tidak sesuai dengan 

dimensi (unfavourable). Item-item disusun dengan bahasa yang 

mudah dipahami oleh subyek, sederhana, langsung dan jelas. 

Skoring pada item favourable dan unfavourable pada skala 

Iklim organisasidengan penetapan skor terendah 1 dan skor 

tertinggi 4. Pada item favourable apabila subyek menjawab pada 

kolom satu=1, kolom dua=2, kolom tiga=3, kolom 

empat=4.sebaliknya untuk item unfavourable apabila subyek 

menjawab di kolom satu=4, kolom dua=3,kolom tiga=2, kolom 

empat=1.Semakin tinggi skor yang diperoleh subyek menunjukan 
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semakin baik persepsi iklim organisasi yang dirasakan subyek, dan 

sebaliknya. 

Tabel 3. Blue Print Skala Iklim Organisasi 

Dimensi  

Iklim organisasi 

Jumlah Pernyataan Jumlah 

Item Favourable Unfavourable 

Tanggung jawab 2 2 4 

Identitas Organisasi 2 2 4 

Kehangatan 2 2 4 

Dukungan 2 2 4 

Konflik 2 2 4 

Penghargaan 

Struktur 

Standar kerja 

Pengambilan resiko 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

4 

4 

4 

4 

Jumlah Item 18 18 36 

 

F. VALIDITAS DAN RELIABILITAS ALAT UKUR 

1. Validitas 

Validitas adalah tolak ukur terhadap suatu instrument 

mengenai tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihanya (Periantolo, 

2016). Suatu instrument dinyatakan valid atau sahih apabila 

mempunyai tingkat validitas yang tinggi.Sebaliknya instrument yang 

kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah.Suatu alat ukur 

dapat dikatakan valid apabila menjalankan fungsi alat ukur atau 

memberikan hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut (Azwar, 2012).  

Azwar (2012) menyatakan koefisien validitas dianggap bagus 

dan memuaskan apabila  rxy lebih dari 0,39, bila rxy antara 0,30-0,39 
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kondisi butir lumayan bagus tapi masih perlu peningkatan,  bila rxy 

antara 0,20 - 0,29 kurang memuaskan, sedangkan rxy kurang dari 

0,20 dianggap jelek dapat dibuang/direvisi. Berdasarkan pendapat 

para ahli tersebut, maka peneliti memilih batas validitas item 

dengan rxy lebih dari 0,30. 

Uji validitas terhadap alat ukur dalam penelitian ini pertama 

menggunakan validitas isi. Untuk pengujian validitas isi digunakan 2 

(dua) expert judgement, yaitu kedua pembimbing tesis. validitas isi 

digunakan untuk mengetahui fakta atribut yang diukur dalam tes sesuai 

dengan performance yang dikembangkan pada item dalam tes. Uji 

validitas ini membutuhkan analisis rasional dari seorang ahli dalam 

bidang yang dikembangkan alat ukur tersebut. Validitas isi tes psikologi 

ditentukan melalui pendapat profesional (professional judgement) 

dalam proses telaah soal atau item review yang dilakukan oleh dosen 

pembimbing. Selanjutnya validitas konstruk dimana Suatu instrumen 

dinyatakan valid atau sahih apabila mempunyai tingkat validitas tinggi. 

Sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas 

rendah. Uji validitas konstruk terhadap alat ukur dalam penelitian ini 

menggunakan tehnik korelasi product moment dari person. 
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2. Reliabilitas 

Reliabilitas menunjukkan pada suatu pengertian bahwa 

sesuatu instrument cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah 

baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliable akan 

menghasilkan data yang dipercaya juga. Reliabel artinya dapat 

dipercaya, jadi dapat diandalkan (Arikunto, 2002). 

Pengukuran dikatakan reliabel jika hasil numerik yang 

diproduksi melalui indikator tidak bervariasi karena karakteristik dari 

pemrosesan pengukuran dalam instrumen pengukuran itu sendiri 

(Periantolo, 2016), sehingga ketika perilaku yang sama diukur 

ulang maka hasil dari penelitian tersebut akan berulang atau 

menunjukan hasil yang sama. Alat pengukuran yang reliabel, 

secara konsisten mengukur dengan cara yang sama (Azwar, 2012). 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini diukur menggunakan 

pendekatan internal consistency (Cronbach’s alpha coefficient)  

dengan alasan hasil yang diperoleh lebih teliti dan memberikan 

harga yang lebih kecil atau sama besar dengan reliabilitas yang 

sebernarnya. Untuk penghitungan uji reliabilitas alat ukur, peneliti 

menggunakan bantuan seri program statistic SPSS. 
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G. METODE ANALISA DATA 

Metode analisis data adalah cara yang digunakan dalam 

mengolah dan menganalisis data yang diperoleh sehingga dapat diukur 

suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan 

metode tehnik analisis regresi dua prediktor.Terdapat dua metode 

analisa data yang digunakan dalam penelitian ini: 

1. Hipotesis Mayor 

Pengujian hipotesis mayor dalam penelitian ini, menggunakan 

prediktor dengan alasan terdapat satu variabel dependen dan dua 

variabel independen. Teknik Analisis Regresi merupakan teknik 

analisis yang mengungkapkan suatu fenomena yang menunjukkan 

hubungan sebab akibat. Penelitian ini juga akan menguji suatu 

hubungan yang terjadi antara psychological well-being dan iklim 

organisasi dengan burnout pada perawat. 

2. Hipotesis Minor 

Pengujian hipotesis minor pada penelitian ini menggunakan 

perhitungan teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson. 

Teknik korelasi Product Moment digunakan untuk mengetahui 

korelasi dua variabel (satu variabel bebas dan satu variabel 

tergantung). 

 

 

 


