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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Hasil Penelitian 

Hasil Penelitian untuk mengetahui hubungan antara burnout dengan 

kemampuan bahasa pada karyawan di kota Semarang adalah sebagai 

berikut :  

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi menyangkut dengan uji normalitas dan uji linieritas. 

Melalui uji normalitas yang dilakukan maka aka diketahui 

apakah distribusi kedua variabel tersebut normal atau tidak dan 

apakah sample yang diambil representative dengan populasi. Uji 

normalitas dan linieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan program komputer. 

a. Uji Normalitas 

1. Kemampuan Bahasa 

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan dengan 

maksud untuk membandingkan persebaran data dengan 

kurva distribusi normal (Azwar, 2015). Uji normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

yang terdapat pada program SPSS. Data yang di dapat 

dikatakan normal, apabila data tersebut memiliki nilai 

signifikasi lebih besar dari 0.05 atau 5% (p>0,05). Hasil 

uji normalitas terhadap variabel Kemampuan bahasa 
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Memperoleh nilai K-S Z sebesar 0,574 dengan signifikasi 

sebesar 0,897 (p>0,05) yang berarti data berdistribusi 

normal.  

Hasil uji normalitas variabel kemampuan bahasa pada 

Token Test memperleh nilai K-S Z sebesar 1,090 dengan 

signifikasi sebesar 0,185 (p>0,05) yang berarti data 

berdistribusi normal, kemudian Verbal Fluency Test 

memperoleh nilai K-S Z sebesar 1,055 dengan signifikasi 

sebesar 0.215 (p > 0,05) yang berarti data berdistribusi 

normal selanjutnya Boston Naming Test memperoleh nilai 

K-S Z sebesar 2,426 dengan signifikasi sebesar 0,000 

(p<0,05) yang berarti data tidak berdistribusi normal. 

2. Burnout  

Uji normalitas adalah pengujian yang dilakukan dengan 

maksud untuk membandingkan persebaran data dengan 

kurva distribusi normal (Azwar, 2015). Uji normalitas 

dalam penelitian ini menggunakan Kolmogorov-Smirnov 

yang terdapat pada program SPSS. Data yang di dapat 

dikatakan normal, apabila data tersebut memiliki nilai 

signifikasi lebih besar dari 0.05 atau 5% (p>0,05). Hasil 

uji normalitas terhadap variabel burnout diperoleh nilai K-

s Z sebesar 0,662 dengan signifikasi 0,774 (p>0.05) yang 

berarti data berdistribusi normal. Hasil pengujian 

normalitas secara lengkap dapat dilihat pada lampiran uji 

normalitas. 



 
 

 

51 

 

b. Uji Linearitas 

Berdasarkan uji linearitas antara variabel burnout 

dengan kemampuan bahasa didapatkan hasil Flin = 0,008 

dengan signifikansi 0,931 (p>0,05) Hasil pengujian tersebut 

menunjukan bahwa antara variabel burnout dengan variabel 

kemampuan bahasa tidak terdapat hubungan yang linear. 

Berdasarkan uji linearitas antara variabel burnout 

dengan kemampuan bahasa pada Token test didapatkan hasil 

Flin = 0,711 dengan signifikansi 0,404 (p>0,05), kemudian 

pada Boston Naming Test didapatkan hasil Flin = 0,169 

dengan signifikansi 0,683 (p>0,05) dan selanjutnya Verbal 

Fluency Test didapatkan hasil Flin = 0,336 dengan 

signifikansi 0,566 (p>0,05) Hasil pengujian tersebut 

menunjukan bahwa antara variabel burnout dengan variabel 

kemampuan bahasa pada Token Test, Boston Naming Test dan 

Verbal Fluency Test tidak terdapat hubungan yang linear. 

Hasil pengujian linearitas secara lengkap dapat dilihat pada 

lampiran uji linearitas. 

2. Uji Hipotesis  

Uji Hipotesis ini untuk mengetahui hubungan antara burnout 

dengan kemampuan bahasa pada karyawan di kota Semarang. 

Perhitungan uji hipotesis dilakukan dengan program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) Release 16.0. Hasil analisis 

Spearman rho antara burnout dengan kemampuan bahasa 
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diperoleh nilai rxy = -0,033 dengan signifikasi 0,420 (p>0,05). 

Peneliti juga melakukan pengujian terhadap masing-masing alat 

tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan bahasa dengan 

menggunakan analisis Spearman rho, hasil analisis antara 

burnout dengan Boston Naming Test diperoleh nilai rxy = 0,025 

dengan signifikansi sebesar 0,440 (p>0,05) kemudian burnout 

dengan Token test diperoleh nilai rxy = -0,121 dengan 

signifikansi sebesar 0,228 (p>0,05) dan selanjutnya burnout 

dengan Verbal Fluency Test hasil analisis diperoleh nilai rxy = 

0,156 dengan signifikansi sebesar 0,168 (p>0.05) yang berarti 

tidak ada hubungan antara burnout dengan kemampuan bahasa. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian mengenai 

hubungan anatara burnout dengan kemampuan bahasa diperoleh 

hasil bahwa hipotesis ditolak. Hasil analisis Spearman rho antara 

burnout dengan kemampuan bahasa diperoleh nilai rxy = -0,033 

dengan signifikasi 0,420 (p>0,05). Peneliti juga melakukan 

pengujian terhadap masing-masing alat tes yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan bahasa dengan menggunakan analisis 

Spearman rho, hasil analisis antara burnout dengan Boston Naming 

Test diperoleh nilai rxy = 0,025 dengan signifikansi sebesar 0,440 

(p>0,05) kemudian burnout dengan Token test diperoleh nilai rxy = -

0,121 dengan signifikansi sebesar 0,228 (p>0,05) dan selanjutnya 

burnout dengan Verbal Fluency Test hasil analisis diperoleh nilai rxy 

= 0,156 dengan signifikansi sebesar 0,168 (p>0.05) yang berarti 
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tidak ada hubungan antara burnout dengan kemampuan bahasa. 

Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis ditolak. 

Dari penelitian ini dapat diasumsikan bahwa burnout tidak banyak 

berperan dalam kemampuan bahasa pada karyawan. banyak hal juga 

yang dapat mempengaruhi salah satunya adalah dari alat tes yang 

digunakan.  

Beberapa contoh alat tes berbeda yang digunakan untuk 

mengungkap bahasa adalah The Peabody Picture Vocabulary Test 

(PPVT) yang merupakan alat tes yang diresepkan secara individual, 

norma referensi dari kosa kata reseptif tunggal atau pendengaran 

(Dunn, L. M. 1997). selain itu ada beberapa faktor dari kemampuan 

bahasa yang dapat mempengaruhi seperti salah satunya adalah 

Inteligensi. Bahasa pada umumnya mengikuti perkembangan 

kognitif seseorang. Hal ini mencerminkan logika dari proses 

berpikir. Dimana dalam hal ini inteligensi memegang peran penting 

dalam mempengaruhi sejauh mana  kemampuan  berbahasa.  

Semakin  cerdas seseorang, semakin cepat keterampilan berbahasa 

dikuasai sehingga semakin cepat seseorang berbicara dan berbahasa 

(Harlock 1980). 

Penelitian-penelitian sebelumnya banyak ditemukan bahwa 

burnout lebih banyak terjadi pada pekerja pelayanan sosial yaitu 

seperti perawat dan guru , seperti penelitian mengenai burnout  

terhadap guru-guru di Indonesia yang dilakukan oleh Purba (2007) 

menunjukkan bahwa 30,27 % mengalami stres kerja yang serius 
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(tinggi dan sangat tinggi), 48,11 % mengalami stres kerja sedang dan 

21.62% guru mengalami stres yang kurang serius.  

 Faktor lain yang dapat mempengaruhi burnout salah saunya 

adalah usia, Penelitian yang dilakukan oleh Dermirel (2015) yang 

betujuan untuk mengetahui tingkat burnout pada instruktur bahasa 

inggris di Universitas Konya Necmettin Erbakan, Universitas Selcuk 

dan Universitas Gazi, penelitian ini menggunakan alat ukur MBI 

diberikan kepada 70 instruktur bahasa asing dan wawancara dan 

hasilnya menunjukan bahwa burnout menyerang instruktur bahasa 

pada berbagai level kecenderungan tingkat burnout lebih tinggi pada 

usia muda. 

Penelitian yang berbeda dilakukan oleh Swidler & Ross 

(1993) yang bertujuan untuk menyelidiki frekuensi burnout yang 

terjadi pada profesi patologi bahasa dan audiologi, penelitian ini 

menggunakan subjek yang diambil secara acak dari dewan 

kedokteran dan gigi di Afrika selatan, menggunakan desain 

penelitian survey cross- sectional dan alat ukur burnout temuan 

utama yang muncul adalah patolog bahasa bicara (SPLP) dan 

audiolog yang bekerja di rumah sakit terutama mengobati gangguan 

pendengaran perifer mengalami burnout karena beban berat dan 

tekanan kerja yang besar . 

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ohman 

L, dkk mengenai Cognitive Function in Outpatients with Percevied 

Chronic Stress ( 2007) yang mencari tahu mengenai hubungan antara 

fungsi kognitif pada orang yang mengalami stres kronis karena 
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pekerjaan menunjukan hasil yang signifikan. Penelitian ini dilakukan 

pada 19 pasien stres kronik ( 13 wanita dan 6 pria) yang merasakan 

stres kronik dimana mereka adalah klien dari  Stress Clinic 

Department of Occupational and Enviromental Medicine, 

Universitas Sweden. Untuk mengetahui tingkat burnout pada pasien 

tersebut, seorang psikiater menggunakan The Shirom Melamed 

Burnout Questioner (SMBQ). Hasilnya menunjukan bahwa stres 

kronik disebabkan oleh stres yang berhubungan dengan kerja dan 

juga hubungan antara stres kerja dan diluar kerja. Hasil defisit 

ditemukan untuk beberapa tugas kognitif antara lain untuk tugas-

tugas yang membutuhkan perhatian terbagi dan pengambilan kata-

kata. 

Penelitian mengenai hubungan antara burnout dan fungsi 

kognitif terutama bahasa belum banyak dilakukan seperti yang 

disebutkan oleh Deligkaris (2014) Meskipun secara umum diterima 

bahwa burnout memiliki efek pada fungsi kognitif, namun sangat 

sedikit studi yang sejauh ini meneliti hubungan antara burnout dan 

fungsi kognitif. Tinjauan yang dilakukan ini adalah untuk 

mengeksplorasi hubungan yang dilaporkan antara burnout dan fungsi 

kognitif, yang dinilai secara objektif (yaitu, menggunakan tes 

psikometrik). Tinjauan ini mengidentifikasi 15 artikel berbahasa 

Inggris yang diterbitkan antara tahun 2005 dan 2013. Hasilnya 

menunjukkan bahwa burnout terkait dengan defisit kognitif tertentu. 

Secara khusus burnout sering ditemukan terkait dengan penurunan 

tiga fungsi kognitif utama yaitu fungsi eksekutif, perhatian dan 

memori. Hasil ini memiliki implikasi yang jelas, khususnya untuk 
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profesi yang dicirikan oleh tingginya tingkat tekanan kerja dan 

tuntutan kognitif.  

Selama dilapangan peneliti tidak mendapatkan subjek yang 

murni terkena burnout. Skor burnout yag tidak terlalu tinggi juga 

dapat dipengaruhi oleh faktor social desirability mengacu pada 

kecenderungan seseorang untuk menangapi item laporan diri (self 

report) dengan cara menunjukan diri subjek penelitian baik dari pada 

merespon secara jujur (Holtgraves,2014). 

Penelitian ini menggunakan subjek yang berjumlah 40 dan 

penggunaan alat tes yang digunakan adalah Boston Naming Test , 

Token Test dan juga Verbal Fluency Test yang analisis dari 

ketiganya menunjukan hasil yang tidak signifikan. Hasil yang tidak 

signifikan diatas dapat disebabkan oleh beberapa hal tersebut. Selain 

itu juga skor skala burnout subjek penlitian ini juga relatif sama, 

sehingga memperoleh rentang skor yang tidak begitu besar. Jika 

mendapat subjek dengan skor burnout tinggi kemungkinan 

hubungannya terhadap Kemampuan bahasa bisa lebih terlihat. 

Penelitian–penelitian mengenai burnout dengan Fungsi kognitif 

banyak dilakukan diluar negeri dengan subjek yang jelas mengalami 

burnout yang ditunjukan dengan surat keterangan dokter.  

Kelemahan dari penelitian ini dikarenakan peneliti kesulitan 

mendapatkan subjek yang betul-betul burnout ketersediaan waktu 

subjek untuk melaksanakan seragkaian tes dalam battrey tes 

neuropsikologi ini. 

 


