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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang 

menekankan analisisnya pada data-data numerikal yang diolah dengan 

metode statistika, 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 variable yang diteliti (Azwar, 2015, 

h. 5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Variabel tergantung : Executive function  

2. Variabel bebas  : Burnout 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel 

yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel 

tersebut yang dapat diamati (Azwar, 2015, h. 74). Definisi operasional 
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dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Burnout 

Burnout merupakan kelelahan emosional sebagai sebuah 

respon dari stres kerja yang berlebihan dan berkepanjangan dapat 

memengaruhi kesehatan fisik dan psikis individu juga efektivitas 

organisasi disertai perubahan sikap dan perilaku. Burnout 

diidentifikasikan menjadi tiga dimensi yaitu kelelahan 

(exhaustion), depersonalisasi (depersonalization), dan inefficacy.  

Burnout diukur menggunakan skala burnout yang 

diadaptasi dan dimodifikasi dari Maslach Burnout Inventory 

(MBI). Semakin tinggi skor skala burnout maka semakin tinggi 

pula burnout yang terjadi pada karyawan, begitu pula sebaliknya. 

2. Executive function 

Executive function adalah suatu proses kognitif yang 

terletak pada otak bagian prefrontal cortex mencakup tingkatan 

tertinggi dari fungsi manusia seperti intelek, pikiran, pengendalian 

diri dan interaksi sosial serta penting dalam memverifikasi suatu 

tindakan dilakukan dengan tepat terutama pada situasi yang tidak 

rutin. Executive function dikonseptualisasikan memiliki tiga 

dimensi yaitu set-shifting, working memory dan inhibition.  

Executive function diukur menggunakan alat tes 

neuropsikologi. Semakin rendah skor Ruff’s Five Point Test-nya 

maka semakin baik figural fluency-nya. Semakin tinggi skor 

Verbal Fluency Test-nya maka semakin baik verbal fluency-nya.   



32 
 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang akan 

dikenai generalisasi hasil penelitian. Kelompok subjek ini harus 

memiliki ciri-ciri atau karakteristik bersama yang 

membedakannya dari kelompok subjek yang lain (Azwar, 2015, h. 

77). Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah karyawan 

Semarang dengan beberapa kontrol, yaitu: 

1. Merupakan karyawan yang sedang dalam masa aktif 

bekerja di Semarang 

2. Tidak pernah mengalami cidera kepala / otak 

3. Tidak memiliki masalah dalam mengenali warna (tidak 

buta warna) 

4. Pendidikan terakhir minimal S1 

 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diambil 

untuk diteliti dan hasil penelitiannya digunakan sebagai 

representasi dari populasi secara keseluruhan. (Suryani & 

Hendryadi, 2016, h. 192). Peneliti menetapkan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel dengan cara incidental sampling. Incidental sampling 

adalah salah satu teknik pengambilan sampel berdasarkan 

kebetulan, yaitu siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti 

dapat dijadikan sampel penelitian bila dipandang seseorang 
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tersebut cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2018 h. 138). 

Meskipun secara kebetulan namun subjek penelitian memiliki 

batasan yaitu: 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu menggunakan alat ukur Tes Neuropsikologi dan Skala 

Psikologi. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah Skala 

Burnout dan Tes Executive Function. 

1. Skala Burnout 

Skala burnout yang digunakan penelitian diadaptasi dan 

dimodifikasi dari Maslach Burnout Inventory (MBI) dan sudah 

divalidasi dengan 163 karyawan oleh L. T. Widhianingtanti selaku 

ketua penelitian bersama burnout dan neuropsikologi. MBI adalah 

alat ukur definit burnout, untuk menilai bagaimana pekerja 

mengalami pekerjaannya dengan memberikan perspektif tentang 

energi, keterlibatan, dan efektifitas pekerja di tempat kerja. MBI 

mengukur tiga dimensi dari pengalaman kerja seseorang yaitu 

exhaustion, depersonalization, dan inefficacy (Maslach & Leiter, 

1997, h. 155).  

Setiap aspek skala burnout terdiri dari dua kategori 

pernyataan, yaitu pernyataan favorable (pernyataan yang sesuai 

atau mewakili keadaan perasaan subjek saat ini) dan unfavorable 

(pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan perasaan subjek 
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saat ini). Skala ini terdiri dari 22 item dengan 14 item favorable 

dan 8 item unfavorable. Pilihan jawaban skala yaitu 0-6.   

Tabel 2 

Blue Print skala Burnout 

No. Aspek Burnout Jumlah Item Jumlah 

Favorable Unfavorable  

1.  Exhaustion 9 - 9 

2. Depersonalization 5 - 5 

3. Inefficacy - 8 8 

 Jumlah 14 8 22 

 

2. Tes Executive function 

Tes Executive function yang digunakan dalam penelitian ini 

merupakan dua alat neuropsikologi yang mengungkap aspek 

fluency atau kelancaran, baik kelancaran verbal dan nonverbal, 

yaitu: 

a. Ruff’s Five Point Test 

Ruff’s five point test atau Tes Lima Poin ini merupakan 

suatu tes kelancaran yang mengungkap aspek kelancaran 

figural (figural fluency test). Tes ini hampir serupa dengan tes 

kelancaran kata namun dikembangkan menjadi versi 

nonverbal. Pada rangkaian tes ini, Tes Lima Poin 

diadministrasikan menggunakan kertas berukuran A4. Dalam 

selembar kertas, terdapat 40 titik bantuan yang disusun dalam 
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8 jalur dan 5 kolom. Titik-titik bantuan tersebut sama dengan 

pola titik dadu. Tugas testee adalah menghasilkan sebanyak 

mungkin gambar atau desain unik dengan menghubungkan 

titik titik tersebut selama 3 menit. Tes ini bertujuan untuk 

membuat sebanyak mungkin desain gambar dalam batasan 

waktu. Skor tes merupakan angka presentase perseverasi yang 

diambil dari jumlah desain unik (gambar/ pola berbeda yang 

berhasil dibuat) dibagi jumlah perseverasi (jumlah 

pengulangan dari suatu desain) (Sulastri, dkk., 2017, h.12). 

Semakin rendah skornya maka semakin baik figural fluency-

nya. 

b. Verbal Fluency Test 

Verbal fluency test adalah sebuah tes singkat mengenai 

fungsi verbal. Pada versi standard tes ini, partisipan atau 

subjek diminta untuk menyebutkan sebanyak mungkin kata-

kata unik yang telah ditentukan dalam waktu satu menit. Verbal 

fluency task termasuk ke dalam penilaian atau tes 

neuropsikologi dalam praktek klinis dan juga dalam penelitian. 

Tes ini telah digunakan untuk mendukung diagnosis gangguan 

kognitif. Tes ini juga pada penelitian dengan subjek non klinis 

dapat mengukur kemampuan leksikal, dan sebagai tes 

kemampuan executive control (Shao, dkk., 2014, h. 1).  

Skor Verbal Fluency Test ini merupakan jumlah dari 

kata yang secara benar berhasil diproduksi oleh subjek kecuali 

kata-kata yang sudah diperingatkan dilarang pada awal 
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pengadministrasian tes (Sulastri, dkk., 2017, h. 36). Semakin 

tinggi skor nya maka semakin baik verbal fluency-nya.  

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan uji coba terpisah, alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini, skala burnout adaptasi skala burnout 

MBI (Maslach Burnout Inventory) yang telah diujicoba dan divalidasi 

oleh L. T Widianingtanti selaku ketua penelitian bersama burnout dan 

neuropsikologi. 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Validitas adalah sejauh mana akurasi suatu tes atau skala 

dalam fungsi pengukurannya. Pengukuran dikatakan memiliki 

validitas tinggi apabila menghasilkan data yang secara akurat 

memberikan gambaran mengenai variabel yang diukur seperti 

dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut (Azwar, 2015, h.8).  

Skala burnout pada penelitian telah diuji validitasnya 

dengan menggunakan teknik Confirmatory Factor Analysis (CFA) 

dengan hasil koefisien validitas antara 0,4 sampai dengan 0,815 

pada aspek exhaustion, 0,496 sampai dengan 0,754 pada aspek 

depersonalization dan 0,689 sampai dengan 0.857 pada aspek 

inefficacy. Selain itu, uji validitas item menggunakan teknik 

korelasi product moment dari Karl Pearson menghasilkan 

koefisien validitas antara 0,189 sampai dengan 0,617 dengan taraf 

signifikansi 0,05. 
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2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas adalah konsistensi atau keterpercayaan hasil 

ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran. 

Pengukuran yang hasilnya tidak konsisten dari waktu ke waktu 

disebut pengukuran yang tidak reliabel (Azwar, 2015, h. 83).  

Skala burnout pada penelitian ini telah diuji reliabilitasnya 

menggunakan teknik koefisien Alpha Cronbach dengan hasil skor 

reliabilitas sebesar 0.82 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis merupakan cara mengolah data yang diperoleh 

dari penelitian, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan 

menggunakan metode statistika. Analisis data dengan statistik 

bertujuan agar peneliti dapat mengevaluasi secara obyektif 

berdasarkan data-data yang dimiliki oleh peneliti (Setyorini & 

Wibhowo, 2008, h. 108).  

Dalam penelitian ini teknik yang sesuai untuk mengetahui 

hubungan antara burnout dan executive function yaitu dengan teknik 

Rank Spearman Correlation atau Karl Pearson Correlation 

menggunakan program komputer Statistical Package for Social 

Science (SPSS) for Windows versi 16.0. 

 


