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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan pada penelitian ini meliputi uji 

normalitas dan uji linearitas. Uji asumsi dilakukan sebelum data 

penelitian dianalisis secara korelasional.  

a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dilakukan untuk menguji distribusi data 

yang diperoleh dari penelitian dapat dikatakan normal atau 

tidak. Pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Z. Data dapat dikatakan memiliki distribusi yang 

normal apabila signifikansinya lebih besar dari 0,05 (p>0,05). 

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan, maka diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

1) Executive function 

Pengujian normalitas pada variabel executive function 

dengan Ruff’s Five Point Test diperoleh nilai Kolmogorov-

Smirmov Z sebesar 1,442 dengan p = 0,031 (p<0,05). 

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa data executive function dengan Ruff’s 

Five Point Test berdistribusi tidak normal. 
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Pengujian normalitas pada variabel executive function 

dengan Verbal Fluency Test diperoleh nilai Kolmogorov-

Smirmov Z sebesar 1,055 dengan p = 0,215 (p>0,05). 

Berdasarkan hasil uji normalitas tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa data executive function dengan Verbal 

Fluency Test berdistribusi normal.  

2) Burnout  

Pengujian normalitas pada variabel burnout diperoleh 

nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 0,662 dengan p = 

0,774 (p>0,05). Berdasarkan hasil yang didapat maka 

disimpulkan bahwa data burnout berdistribusi normal.  

 

b. Uji Linearitas 

Uji Linearitas pada penelitian ini dilakukan untuk 

melihat hubungan linear antara variabel bebas dan variabel 

tergantung penelitian yaitu, variabel burnout dan variabel 

executive function dengan Verbal Fluency Test maupun Ruff’s 

Five Point Test. Uji linearitas dapat dilihat dari signifikansinya 

apabila kurang dari 0,05 (p<0,05) maka dapat dikatakan 

memiliki hubungan yang linear. Tingkat signifikansi burnout 

dan executive function dengan Ruff’s Five Point Test sebesar 

0,648 (p>0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara keduanya tidak linear. Hasil uji linearitas dilihat dari 

tingkat signifikansi burnout dan executive function dengan 
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Verbal Fluency Test sebesar 0,566 (p>0,05) yang artinya 

hubungan antara keduanya tidak linear.  

 

2. Uji Hipotesis 

Setelah melakukan uji asumsi maka selanjutnya dilakukan 

uji hipotesis untuk melihat hubungan executive function dengan 

burnout pada karyawan. Teknik yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu teknik korelasi Spearman Rank Correlation atau Pearson 

Correlation. Spearman Rank Correlation merupakan salah satu 

teknik korelasi nonparametrik yaitu teknik statistik yang dapat 

digunakan untuk menguji hipotesis tanpa berlandaskan asumsi 

bahwa distribusi data harus normal (Sugiyono, 2018, h. 313).  

Hasil uji hipotesis menggunakan Spearman Rank 

Correlation antara burnout dan executive function dengan Ruff’s 

Five Point Test diperoleh rho = -0,086 dengan signifikansi sebesar 

0,299 (p>0,05) yang artinya tidak ada korelasi yang signifikan 

diantara keduanya. Hasil uji hipotesis menggunakan Pearson 

Correlation antara burnout dan executive function dengan Verbal 

Fluency Test diperoleh rxy = 0,094 dengan signifikansi sebesar 

0,283 (p>0,05) yang artinya tidak ada hubungan yang signifikan 

diantara keduanya.  

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan teknik analisis 

Spearman Rank Correlation antara burnout dan executive function 
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dengan Ruff’s Five Point Test diperoleh hasil rho = -0,086 (p>0,05) 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan diantara 

keduanya. Begitupula dengan hasil uji hipotesis menggunakan 

Pearson Correlation antara burnout dan executive function dengan 

Verbal Fluency Test diperoleh hasil rxy = 0,094 (p>0,05) yang artinya 

tidak ada korelasi yang signifikan diantara keduanya. Berdasarkan 

hasil uji analisis antara burnout dan executive function pada karyawan 

dengan Verbal Fluency Test maupun Ruff’s Five Point Test 

menunjukkan bahwa hipotesis ditolak, artinya tidak ada hubungan 

negatif yang signifikan antara burnout dan executive function pada 

karyawan. 

Hasil penelitian ini serupa dengan penelitian milik Oosterholt 

(2012, h. 358) yang menunjukkan bahwa subjek pada kelompok 

burnout performanya lebih buruk dibandingkan kelompok kontrol 

yang sehat pada dua dari tiga tes untuk mengungkap fungsi eksekutif. 

Oosterholt (2012, h. 365) dalam penelitiannya menggunakan 32 

subjek dengan 16 kelompok burnout dan 16 kelompok kontrol yang 

sehat, kelompok burnout adalah karyawan yang telah dipastikan 

burnout oleh psikolog klinis profesional dari grup HSK, yaitu 

organisasi perawatan kesehatan mental utama di Belanda. Penelitian 

tersebut menggunakan tiga alat tes neuropsikologi untuk mengungkap 

fungsi eksekutif yaitu 2-Back-Test (representasi fungsi updating and 

monitoring of working memory), SART atau Sustained-Attention-to-

Response Test (representasi fungsi inhibition) dan Matching Task 

(representasi fungsi task switching). Dari ketiga alat tes tersebut, yang 
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menunjukkan adanya hubungan yang signifikan hanya pada satu alat 

tes yaitu, 2-Back-Test yang merepresentasikan fungsi updating and 

monitoring of working memory dari executive function.  

Penelitian Oosterholt (2012) juga dapat menjadi acuan bahwa 

tidak adanya hubungan antara burnout dengan executive function pada 

penelitian ini dapat dikarenakan perbedaan alat tes yang digunakan. 

Alat tes yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Ruff’s Five Point 

Test (kelancaran figural) dan Verbal Fluency Test (kelancaran verbal), 

dan keduanya menunnjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan diantara burnout dengan executive function pada karyawan.  

Selain penggunaan alat tes yang berbeda, hasil penelitian ini 

dapat juga dipengaruhi karena perbedaan subjek penelitian yang 

digunakan. Penelitian sebelumnya mengenai burnout dan executive 

function atau secara umum fungsi kognitif menggunakan subjek 

penelitian dari luar Indonesia, selain itu subjek penelitiannya 

merupakan orang-orang yang telah dinilai burnout oleh professional, 

sementara subjek pada penelitian ini merupakan karyawan yang 

secara umum dilihat taraf burnout-nya serta tidak menemukan subjek 

yang benar-benar burnout.  

Selain itu, skor skala burnout subjek penelitian ini juga relatif 

sama, sehingga mempengaruhi rentang skor yang tidak begitu besar. 

Jika mendapat subjek dengan skor tinggi kemungkinan hubungannya 

terhadap executive function bisa lebih terlihat. Hal ini dikarenakan 

executive function dipengaruhi oleh stres dengan taraf akut dan 

berkepanjangan sehingga jika skor burnout tidak terlalu tinggi 
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hubungannya menjadi tidak terdeteksi. Ketika seseorang dalam 

kadaan stres, tubuh memproduksi banyak hormon yang menjadikan 

tubuh menjadi bersemangat untuk bersiap melawan stressor. Namun, 

ketika paparan stres terlalu lama maka tubuh juga semakin banyak 

memproduksi glucocorticoids (cortisol) yang mengakibatkan 

kerusakan pada pematangan sinaptik prefrontal cortex, sehingga 

executive function bisa terganggu.  

Skor skala burnout pada penelitian ini relatif tidak terlalu tinggi 

hal ini dapat dilihat dari skor MH= 66. Hal ini dapat dikarenakan taraf 

burnout subjek penelitian ini memang tidak begitu tinggi atau bisa 

juga dipengaruhi faktor social desirability. Social desirability 

mengacu pada kecenderungan seseorang untuk menanggapi item 

laporan diri (self-report) dengan cara yang dapat menunjukkan diri 

subjek penelitian terlihat baik daripada merespon secara akurat dan 

jujur (Holtgraves, 2014, h. 161). Beberapa konteks penelitian rentan 

terhadap pengaruh social desirability yaitu konteks perilaku KDRT, 

terkait kriminalitas & gangguan jiwa, tingkat kegiatan fisik, tingkat 

stres, tingkat pemakaian narkoba dan alcohol serta pola makan (Jaya, 

Hartana & Mangundjaya, 2011, h. 60). Hal ini dapat mengakibatkan 

variabel penelitian menjadi memiliki hubungan yang semu atau 

bahkan meniadakan hubungan diantara variabel penelitian tersebut 

(Mortel dalam Oktapialdi, Tarigan, dan Musthofa, 2018, h. 34).  

Subjek penelitian ini mungkin saja menjawab skala burnout 

tidak sesuai dengan kenyataannya melainkan cenderung menjawab 

berdasarkan jawaban yang ideal pada masing-masing item. Meskipun 
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begitu, hal ini tidak berarti subjek akan memberi respon berdasar 

social desirability berdasarkan kebohongan yang disengaja, 

melainkan karena tanpa sadar subjek cenderung menunjukkan hal-hal 

yang baik saja mengenai dirinya (Jaya, Hartana & Mangundjaya, 

2011, h. 55).  

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini tidak luput dari 

kelemahan dan kekurangan, yaitu: 

1. Kondisi pengambilan data (pelaksanaan tes neuropsikologi) yang 

kurang terkontrol. Meskipun telah memilih tempat yang kondusif 

namun gangguan tetap bisa datang kapan saja sehingga dapat 

mengganggu konsentrasi subjek saat proses pengambilan data.  

2. Durasi pengambilan data (pelaksanaan tes neuropsikologi) yang 

panjang membuat subjek jenuh dan sempat kehilangan fokus 

dalam mengerjakan tes neuropsikologi.  

3. Peneliti kesulitan dalam menemukan subjek dengan skor burnout 

yang benar-benar tinggi.  

 

 

 

 

 

 

 

 


