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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian Yang Digunakan 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif.  

Metode Penelitian Kuantitatif, yang dilakukan dengan mengukur dan 

mengolah data dalam bentuk angka dengan analisis statistika. 

Penelitian kuantitatif korelasional ini akan mengidentifikasi semua 

variabel dan akan diteliti hubungan antara variabel-variabelnya serta 

di nyatakan korelasional setelah diuji secara empirik (Azwar, 2014) 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Tergantung : Kemampuan Bahasa 

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, 2014) Definisi operasional diperlukan 

untuk memberikan gambaran pasti agar nantinya istilah-istilah 

tersebut tidak mengalami kekaburan makna . Definisi Operasional 

ini adalah : 

1. Kemampuan Bahasa 

kemampuan bahasa adalah kemampuan seseorang menguasai 

simbol dan arti untuk mengutarakan maksud atau berkomunikasi 

secara tepat dan runtut sehingga pesan yang disampaikan dapat 
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dimergerti oleh orang lain. Aspek dari kemampuan bahasa antara 

lain adalah Kelancarannya, bicara spontan, komperhensi, repetisi, 

dan penamaan. 

Bahasa dalam penelitian ini diukur menggunakan Boston 

Naming Test (menilai kemampuan penamaan visual ) Token Test 

(menilai pemahaman verbal tentang perintah untuk meningkatkan 

kompleksitas) dan Verbal Fluency Test (digunakan untuk 

mengevaluasi fungsi eksekutif dan bahasa). Senmakin tinggi nilai 

skor bahasanya maka semakin tinggi juga kemampuan bahasa 

seseorang, begitu juga sebaliknya. 

2. Burnout  

burnout adalah keadaan stres yang dialami individu dalam 

jangka waktu yang cukup lama dan dengan intensitas yang tinggi, 

menghasilkan kelelahan emosional dan fisik, depersonalisasi 

serta rendahnya pengahargaan terhadap diri sendiri.  

Burnout pada karyawan ini akan diukur menggunakan Maslach 

Burnout Invetory (MBI). Dalam alat ukur ini terdapat tiga aspek 

yang dapat diungkap yaitu, kelelahan emosional (Emotional 

Exhaustion), depersonalisasi (Depersonalization), dan 

pencapaian personal (Personal Accomplishment). Semakin tinggi 

skor burnout yang diperoleh oleh karyawan makan semakin 

tinggi juga tingkat burnout pada karyawan, begitu juga 

sebaliknya. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah seluruh penduduk/ kelompok yang dimaksudkan 

untuk diteliti (Azwar, 2014). Berdasarkan pengertian diatas, 

populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang memiliki 

kecenderungan burnout dengan pendidikan minimal strata 1 (S1) 

, dan berdomisili di kota Semarang.  

2. Teknik Pengambilan Sampel  

Sampel adalah sebagian dari populasi atau jumlah penduduk yang 

jumlahnya kurang dari jumlah populasi (Azwar, 2014). Penelitian 

ini peneliti memilih teknik incidental  sampling yaitu   

pengambilan sampel  secara  incidental  sampling  dengan   

mengambil   kasus  atau responden yang kebetulan ada atau 

tersedia di suatu tempat sesuai dengan konteks penelitian (Azwar, 

2014). 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpuan Data 

a. Tes Neuropsikologi 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data 

dalam penelitian ini mengguakan tes neuropsikologi untuk 

battrey test Bahasa dan skala Burnout. 

Alat tes neuropsikologi yang digunakan untuk mengukur 

variabel bahasa ada Boston Naming Test , Verbal Fluency 

Test dan Token Tes. Subjek disini secara satu persatu secara 
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langsung oleh peneliti diminta menjawab dan mengerjakan 

tiga tes neuropsikologi dalam battrey tes bahasa. 

b. Skala Burnout  

Skala yang digunakan adalah skala Linkert dimana 

seering digunakan untuk mengukur baik pendapat, sikap, dan 

persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. 

Dalam skala burnout terdapat dua kategori pernyataan yaitu 

favorable (pernyataan yang sifatnya mendukung) dan 

unfavorable (pernyataan yang tidak mendukung). 

2. Blue print dan cara penilaian 

a. Tes Bahasa  

1. Boston Naming Test (BNT) 

Boston Naming Test (BNT) adalah alat neuropsikologis 

yang banyak digunakan dan dikembangkan untuk menilai 

kemampuan penamaan visual. Tujuan dari boston naming 

test adalah untuk mengukur kemampuan memberi nama 

benda-benda yang terlihat dengan cara menggunkan 

gambar hitam-putih dari benda-benda umum. 

Administrasi Boston Naming Test 

- Untuk semua pasien aphasia, dimulai dari item 1 dan 

berhenti  setelah partisipan gagal menjawab delapan kali 

berturut-turut (pada test versi sebelumnya, aturan 

penghentian adalah enam kali berturut-turut).   
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- Untuk semua partisipan dewasa lainnya (normal tanpa 

gangguan) jika salah satu dari delapan item berturut-turut 

gagal, hentikan test. Dimulai dari Item 1, kemudian  

dilanjutkan seterusnya  sampai Item 60, pastikan 

partisipan  dalam keadaan nyaman dan tidak  menolak   un 

tuk mengikuti test.  

- Berikan instruksi :                                                         

“Sebutkan semua  nama dari setiap gambar-gambar ini. 

Beberapa gambar mungkin memiliki lebih dan satu 

nama. Sebutkan nama yang paling umum untuk setiap 

gambarnya. Bila anda tidak yakin, berikan jawaban 

terbaik yang bisa anda berikan." 

- Berikan waktu 20 detik untuk menunggu jawaban dari 

partisipan. Jika  sudah lewat dari 20 detik, katakan "Oke, 

mari kita lanjutkan",  dan tidak memberi petunjuk  

tambahan. Waktu untuk menyelesaikan rangkaian BNT 

ini sekitar 10 sampai 20 menit. 

- Rekam jawaban partisipan  kemudian buat verbatimnya. 

Silakan tulis "TD" (Tidak Diketahui) bila partisipan 

memang menyebutkan bahwamereka tidak tahu. 

o Kesalahan pengucapan dianggap salah kecuali 

mereka secara jelas memang menyebutkannya 

karena dialeg daerah tertentu.  Apabila kesalahan 

pengucapan terjadi bukan karena dialeg daerah, 

maka jawaban dinilai salah.  

o Apabila partisipan  memberikan  respon yang 

umum atau tidak spesifik (contoh: "burung"  

untuk "burung  dara"), silakan tanyakan "Apakah 
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Anda dapat memikirkan nama yang lebih spesifik 

lagi?" 

o Apabila partisipan menjawab dengan terlalu 

spesifik (contoh: "tulip” untuk   "bunga"), silakan 

tanyakan "Apakah Anda dapat memikirkan nama 

yang lebih  umum?"   

o Apabila partisipan  memberikan jawaban  yang 

benar, namun mengatakan bahwa itu bukan objek 

yang tepat (contoh: "Sepertinya  ini bukan 

gendang") maka jawaban tersebut dinilai salah. 

- Nilai diberikan jika item dinamai secara benar dalam 20 

detik. 

- Pada jawaban salah yang pertama, berikan bantuan 

stimulus (a-fonemik). Jika (dan hanya jika) testee 

mempersepsikan salah terhadap gambar , ia di beritahu 

bahwa gambar menunjukan hal lain dan diberi stimulus 

dalam tanda kurung dalam formulir pencatat Contoh: jika 

respon untuk jamur adalah “payung” testee diberi stimulus 

tanda (‘sesuatu utuk dimakan”) dan diberi tambahan 20 

detik untuk memberi nama gambar tersebut. Jika testee 

dapat menjawab secara benar dalam 20 detik, sebuah 

tanda centang diberikan dalam kolom diberi stimulus 

tanda benar. 

- Jika testee tidak mampu untuk memberi nama pada 

gambar secara tepa dalam waktu 20 detik setelah tanda 

diberikan, beri bantuan fonemik kedua. Contoh : inisial 

phonemik dari item diberika “m”. 

Skoring Boston Naming Test 
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- Peni1aian termasuk jum1ah jawaban  benar secara 

spontan, jum1ah jawaban  benar setelah diberikan  isyarat 

stimulus, dan jumlah jawaban benar setelah  diberikan 

isyarat  phonemi (bunyi huruf) 

- Untuk   partisipan  tanpa  gangguan total yang benar 

adalah jumlah dari keseluruhan item yang dijawab benar 

oleh partisipan yang menjawab  secara spontan tanpa 

stimulus dan jawaban  benar setelah diberikan isyarat 

stimulus. 

- Berikan centang pada ko1om "Tidak diberikan stimulus 

- Benar" untuk jawaban yang dijawab tepat dalam waktu 

20 detik. Jawaban partisipan diambi1 berdasarkan kata 

terakhir yang diberikan  (misalnya,  "Itu seperti gereja. 

Bukan, itu adalah rumah"). Catat jawaban  rumah 

sebagai jawaban yang terakhir.  Kemudian untuk jawaban 

salah, silakan tuliskan kata yang dijawab oleh partisipan 

dalam kolom "Jawaban salah" 

2. Token Test 

Tes ini dirancang untuk menilai pemahaman verbal 

tentang perintah untuk meningkatkan kompleksitas. Tes 

tersebut menggunakan seperangkat 20 token plastik yang 

terdiri dari 5 warna, dua bentuk dan dua ukuran. Tes ini 

dapat diberikan kepada anak-anak dan orang dewasa, 
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Administrasi Token Test 

- Token disusun berdasarkan  dengan urutan berikut:  

Baris Token 

Baris 1 Lingkaran besar dengan urutan:  merah, hitam, kuning, putih, 

hijau 

Baris 2 Bujur sangkar besar dengan urutan: hitam, merah, putih, hijau, 

kuning 

Baris 3 Lingkaran kecil dengan urutan: putih, hitam, kuning, merah, 

hijau 

Baris 4 Bujur sangkar kecil dengan urutan: kuning, hijau, merah, hitam, 

putih 

 

- Pengucapan tiap instruksi atau  pertanyaan secara jelas 

dan perlahan, tetapi tetap menjaga penekanan  ucapkan 

dengan hati-hati selama melaksanakan tes  pertanyaan 

dalam  tes, karena hal ini dapat menyebabkan performansi 

tes pada aphasia.  

- Instruksi untuk Bagian A dan B dapat diulangi satu kali. 

- Instruksi yang lain tidak dapat diulangi . jika responden 

tidak ada respon, maka dia perlu di dorong untuk 

memberikan minimal sebagian respon.  

- Hentikan setelah 3 kesalahan berurutan (misal pada bagian 

A, B dan C, jika tidak ada bagian dari pertanyaan yang 

bernilai benar, pada bagian D jika dan hanya jika 1 bagian 

bernilai benar: pada bagian E dan F, jika dan hanya jika 2 

bagian bernilai benar ) 
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- Pada bagian pertama (pertanyaan 1 hingga 7) juga bisa 

digunakan untuk mengetahui buta warna, yang dapat 

mempengaruhi performasi dari tes ini.jika kesulitan dalam 

pengenalan warna diperhatikan pemeriksaan lebih lanjut. 

Jika dari 2 tes yang dilakukan dan terdeteksi buta warna 

maka tes harus di heentikan.. 

Skoring Token Test 

- Token test menggunakan sistem skor yang menghitung 

hampir setiap kata dari setiap item, daripada menetapkan 

skor 1 poin untuk sebuah item. 

- Berikan nilai 1 poin untuk setiap bagian dari satu 

pertanyaan yang dilakukan secara benar, sebagai contoh 

penilaian benar untuk pertanyaan 1-7 menerima nilai 1 

aetiap soal 

- Penilaian benar dari pernyataan 12 sampai 15 (“lingkaran 

putih kecil”) mendapat 3 nilai untuk setiap pertanyaan 

- Untuk pertanyaan 24-39, kata kerja dan kata depan 

(preposition) sama seperti token yang bernilai benar (misal 

“letakan lingkaran merah diatas persei hijau”= nilai 6). 

- Kadang-kadang sebuah kata depan dapat diartikan dengan 

banyak makna, seperti nomer 25, “letakkan persegi putih 

dibelakang lingkaran kuning” ( misal “dibelakang” dapat 

diartikam sebagai jauh dari pasien atau di sebelah kanan 

lingkaran kuning). Dalam hal ini interpretasi wajar dari 

preposisi diterima dan dinilai sebagai benar. 

- Demekian pula, jika responden meletakkan lingkaran hijau 

di belakang persegi merah, dia akan menerima 5 poin, 

karena yang dilakukan menunjuka bahwa 5 bagian dari 

perintah (yaitu: letakkan, merah, hijau, lingkaran,persegi) 
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sudah benar, tetapi penghubungnya (“on/pada”) tidak 

benar. 

- Jika tes tidak dilanjutkan, lihat item yang tersisa pada 

bagian yang sedang dikerjakan. Misalnya, jika tes berhenti 

setlah item 26 (item ketiga pada bagiab F), dan item 24-26 

masing-masing mendapat 2 poin, untuk total 32 poin pada 

bagian F. Jika semua atau sebagian besar item pada bagian 

B,C,D dan atau F tidak diberikan karena kesalahan terlalu 

awal, tambahkan nilai 3 poin pada bagia B 5 pada bagian 

C, 6 pada bagia D, 9 pada bagiaan E dan 18 pada bagian F 

, makasimum skor adalah 163. 

3. Verbal Fluency Test 

Verbal Fluency Test adalah tes yang sangat berguna, yang 

dapat digunakan untuk mengevaluasi fungsi eksekutif dan 

bahasa. Tes ini dapat digunakan untuk mengevaluasi 

memori semantic 

Administrasi Verbal Fluency Test  

- Pengambilan data pada alat tes ini menggunakan 

stopwatch. 

- Selain itu, penguji diharapkan menggunakan alat rekam, 

untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam menulis 

jawaban partisipan yang diucapkan dengan cepat. Pastikan 

partisipan duduk dengan nyaman sebelum memberikan  

instruksi. 

- Instruksi pertama berupa, "Saya akan menyebutkan sebuah 

huruf alfabet. Kemudian, saya ingin Anda menyebutkan 

sebanyak mungkin kata yang dimulai dengan huruf 
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tersebut, secepat yang Anda bias. Sebagai contoh, apabila 

saya menyebutkan 'B', Anda dapat menyebutkan "buku, 

beli, buah, ...". Anda tidak diperbolehkan menyebutkan 

nama orang atau nama tempat seperti "Bandung,  

Bambang, Budi" Selain itu, Anda tidak diperbolehkan 

menyebutkan kata yang sama dengan imbuhan yang 

berbeda seperti "makan" dan "makanan". Apakah ada 

pertanyaan  lagi? (tunggu). Silahkan mulai pada saat saya 

menyebutkan katanya. Kata pertama adalah S. Silakan 

mulai".  

- Kemudian  silakan mulai menghitung  waktunya.  Berikan 

waktu satu menit untuk masing-masing kata (S, K, dan T). 

- Silahkan berikan ucapan “Bagus” atau “Baik” pada akhir 

dari satu menit. Apabila partisipan berhenti sebelum satu 

menit berakhir, ajak partisipan untuk tetap memikirkan 

kata-kata lain. Apabila terdapat jeda lebih dari 15 

detik,ulangi kembali instruksi dasar dan huruf yang 

digunakan 

Skoring Verbal Fluency Test 

- Skoring bagi verbal fluency test dilakukan  dengan 

menghitung jumlah kata yang secara benar berhasil 

diproduksi oleh partisipan. Pertama, tuliskan semua kata-

kata berdasarkan urutan disebutkannya. Apabila ada 

pengulangan kata yang memang memiliki lebih dari satu 

kata (seperti "apel" dan "apel"), silakan tanyakan apa 
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maksud dari kata tersebut setelah lewat periode satu 

menit 

- Jumlahkan setiap jawaban benar yang dapat diterima dari 

ketiga huruf S, K, dan T. Kata-kata populer (slang) dan 

bahasa asing yang sering digunakan dalam bahasa 

Indonesia (stop) dapat diterima. Kata-kata yang sudah 

diperingatkan dilarang di awal (seperti nama tempat atau 

nama orang) tidak dapat dihitung benar.                    

b. Skala Burnout 

Burnout pada karyawan disini diukur dengan menggunakan 

skala burnout atau biasa disebut Maslach Burnout Inventory 

(MBI) (Maslach & Leiter, 1997). Dalam MBI terdapat aspek-

aspek burnout yang nantinya akan digunakan untuk 

pengukuran burnout, yaitu Kelelahan, Depersonalisasi dan 

Penurunan pencapaian diri. Peneliti menggunakan Alat Ukur 

MBI yang telah di adaptasi kedalam Bahasa Indonesia oleh 

Widhianingtanti. Alat ukur MBI terdiri dari 22 item 

pernyataan yang menggambarkan tiga aspek pengukura 

tersebut. Validitas dan Reliabilitas instrumen MBI telah di uji 

mengggunakan Confirmatory Factor Analysis dengan 163 

subjek, dan memiliki skor 0,880. 
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Tabel 1 

Blue Print Skala Burnout 

No      Aspek Burnout               Jumlah Item                  Jumlah 

     Favorable  Unfavorable 

1.  Emotional Exhaution          9              -            9 

2.  Depersonalitation                  5              -      5 

3. Low Personal Accomplishmen  -              8     8 

  Jumlah      14      8    22 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Validitas dan Relibilitas Alat Ukur   

Azwar mengatakan bahwa validitas berasal dari kata validity 

yang berarti sejauh mana akurasi suatu tes atau skala dalam 

menjalankan fungsi pengukurannya. Pengukuran dikatakan 

mempunyai validitas yang tinggi apabila, menghasilkan  data  

yang  secara  akurat  memberikan gambaran  mengenai  variabel  

yang  diukur  seperti dikehendaki oleh tujuan dari pengukuran. 

Akurat dalam hal ini berarti tepat sehingga apabila tes 

menghasilkan data yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran, 

maka dikatakan sebagai pengukuran memiliki validitas yang 

rendah (Azwar,2014)  

Kemudia Azwar juga menjelaskan pengertian reliabilitas yang 

berasal dari kata rely dan ability. Pengukuran yang memiliki 

reliabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang reliabel. 

Reliabilitas sebenarnya mengacu pada konsistensi atau 
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keterpercayaan hasil pengukuran yang mengandung makna 

kecermatan dan ketelitian pengukuran.  Pengukuran  yang  tidak  

reliabel tentu  tidak  akan  konsisten. Peneliti disini menggunakan 

Maslach Burnout Inventory MBI yang telah diuji oleh 

Widhianingtanti menggunakan Confirmatory Factor Analysis. 

 

G. Metode Analisis Data 

Penelitian untuk mengetahui hubungan antara burnout dengan 

kemampuan bahasa ini data yang diperoleh akan diolah dengan 

menggunakan analisis korelasi Spearman rho menggunakan 

program komputer Statistical Package for Social Science (SPSS) for 

Windows versi 16.0. 

 


