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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

burnout dengan kemampuan bahasa pada karyawan. Persiapan awal 

yang peneliti lakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti menentukan 

subjek yang akan diliteliti, tempat dimana penelitian akan 

dilaksanakan serta mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan 

dalam penelitian ini .  

Penelitian ini merupakan salah satu rangkaian penelitian bersama 

dengan penelitian burnout yang dilakukan oleh Widhianingtanti dan 

juga penelitian Erasmus+ mengenai adaptasi Batrrey Test 

Neuropsikologi Unika Soegijapranata. Penelitian Erasmus+ ini 

adalah penelitian mengenai adaptasi Battrey  test  di Indonesia untuk 

mengetahui kemampuan kognitif, dalam penelitian ini peneliti akan 

menggunakan Battrey Test bahasa.  

Subjek dalam penelitian ini yaitu karyawan yang memiliki 

kecenderungan burnout. Pengambilan subjek menggunakan teknik 

incidental sampling. Jumlah subjek yang diteliti sebanyak 40 

karyawan di kota semarang dengan kriteria sebagai berikut : 

1. Individu berdomisili di Semarang 

2. Individu berstatus sebagai karyawan di suatu instansi 
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3. Pendidikan terakhir yang ditempuh individu minimal adalah 

Strata 1 (S1) 

4. Individu tidak buta warna 

5. Sedang dalam masa aktif (tidak cuti) 

 

B. Persiapan Penelitian 

1. Penyusunan Alat Ukur  

a. Alat Tes Neuropsikologi Battrey Test Bahasa  

Pertama sebelum mengambil data penelitian, peneliti 

mengikuti sosialisasi mengenai alat tes neuropsikologi yang 

diberikan oleh Sulastri selaku peneliti utama Adaptasi Battery 

Test Neuropsikologi di Indonesia. Kegiatan sosialisasi 

berlangsung pada Hari Jumat tanggal 27 April 2018 dan Senin, 

tanggal 30 April 2018, di gedung Antonius Fakultas Psikologi 

UNIKA Soegijapranata dan diikuti oleh peneliti lainnya. Peneliti 

disini akan berfokus pada alat tes Bahasa yaitu Boston Naming 

Test, Verbal Fluency Test,  dan Token Test. 

Penilaian untuk alat tes Boston Naming Test  

- 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 
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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" 

Penilaian untuk 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. 
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- 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) 

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. 

Penilaian untuk Verbal Fluency Test 

- Penilaian 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 

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 
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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 

Skala burnout yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan skala dari Maslach yang sudah di adaptasi dan di 

validasi oleh Widhianingtanti dengan tiga aspek yaitu kelelahan 

emosi, depersonalisasi, penurunan pencapaian diri. 

Jumlah pertanyaan pada skala burnout terdiri dari 22 item 

yang terdiri dari 15 item pertanyaan mendukung (favorable) dan 

15 item pertanyaan tidak mendukung (unfavorable). Skoring 

pada skala ini, dengan 6 kategori jawaban yang yaitu, Setiap hari, 

Berapa kali seminggu, Seminggu sekali, Beberapa kali sebulan, 

Sebulan sekali, Beberapa kali setahun, Tidak pernah. Skor untuk 

masing-masing pertanyaan favorable adalah (6) untuk jawaban 

Setiap hari, (5) untuk jawaban Berapa kali seminggu, (4) untuk 

jawaban Seminggu sekali, (3) untuk jawaban Beberapa kali 

sebulan, (2) untuk jawaban Sebulan sekali, (1) untuk jawaban 

Beberapa kali setahun, (0) untuk jawaban Tidak 

pernah.unfavorable adalah (0) untuk jawaban Setiap hari, (1) 

untuk jawaban Berapa kali seminggu, (2) untuk jawaban 

Seminggu sekali, (3) untuk jawaban Beberapa kali sebulan, (4) 

untuk jawaban Sebulan sekali,(5) untuk jawaban Beberapa kali 

setahun, (0) untuk jawaban Tidak pernah. 

Sebaran item pertanyaan pada skala burnout dapat dilihat 

pada table 2 berikut : 
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Tabel 2  

Komposisi item burnout 

 

No  Dimensi   Favorable       Unfavorable    Total  

1  Emotional  1,2,3,4,5,6,     -  6 

Exhation  7,8,9 

2.  Depersonalisasi 10,11,12,13,14    -  5 

3 Low Personal       -           15,16,17,18,19, 8 

Accomplishment         20,21,22 

 

2. Perijinan Penelitian 

Perijinan dalam Penelitian ini peneliti menggunakan surat 

persetujuan yang berupa informed consent bagi setiap subjek yang 

menyatakan bahwa subjek bersedia untuk mengisi kuesioner dan 

dilakukan tes sebagai bahan penelitian dari peneliti. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian   

Penelitian yang berjudul hubungan antara burnout dengan 

kemampuan bahasa pada karyawan bertepat di Kota Semarang 

dimana subjek penelitian adalah seorang karyawan sebanyak 40 

orang yang diambil melalui teknik incidental sampling. Pengambilan 

data dilakukan oleh peneliti dan waktu yang dibutuhkan untuk 

pengambilan data kuesioner dan Battrey Test Neuropsikologi yaitu 

membutuhkan waktu sekitar satu setengah bulan yang di mulai pada 

tanggal 31 April 2018 hingga 13 juni 2018. Proses pengambilan data 

ini diakukan secara individual yang dilakukan yaitu berupa 

pemberian kuesioner dan subjek menjawab pertanyaan yang ada, 

kemudian peneliti memberikan serangkaian Battrey Test 
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Neuropsikologi, tes ini membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam untuk 

setiap subjek .Kuesioner yang telah diisi oleh subjek dan hasil dari 

Battrey Tes Neuropsikologi battrey test bahasa peneliti kemudian 

skoring dan di tabulasi. Hasil tabulasi tersebut kemudian menjadi 

data penelitian.   

Tabel 3 

 Susunan Pelaksanaan Penelitian 

 

Tanggal Tempat Jumlah 

31 April 2018 Semarang 3 

1 Mei 2018 Semarang 2 

2 Mei 2018 Semarang 3 

3 Mei 2018 Semarang 2 

9 Mei 2018 Semarang 3 

11 Mei 2018 Semarang 4 

15 Mei 2018 Semarang 3 

17 Mei 2018 Semarang 2 

18 Mei 2018 Semarang 2 

22 Mei 2018 Semarang 3 

28 Mei 2018 Semarang 4 

8 Juni 2018 Semarang 3 

9 Juni 2018 Semaeang 3 

13 Juni 2018 Semarang 3 
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Hambatan selama pengambilan data antara lain : 

1. Peneliti kesulitan dalam mencari subjek yang memiliki 

kecenderungan burnout yang tinggi 

2. Ketersediaan waktu subjek untuk melaksanakan Tes 

Neuropsikologi selama 2-3 jam. 


