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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode dalam penelitian yang digunakan adalah metode 

kuantitatif yang menekankan pada data-data berupa numerikal 

(angka) yang diolah menggunakan metode statistika (Azwar, 2014). 

Data berupa angka berasal dari pengukuran yang menggunakan skala 

terhadap variabel-variabel yang ada dalam penelitian. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Dalam menguji hipotesis penelitian, akan dilakukan 

identifikasi variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian 

ini, yaitu : 

1. Variabel tergantung : Burnout 

2. Variabel bebas  : Employee Engagement 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Burnout pada Middle Manager 

Burnout adalah kondisi di mana seorang individu mengalami 

kelelahan emosional, fisik, dan mental dalam waktu yang lama 

akibat tuntutan pekerjaan yang meningkat dan menyebabkan 

terjadinya perilaku negatif.  
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Burnout diukur menggunakan skala burnout dari Maslach 

yang terdiri dari aspek kelelehan emosional, aspek depersonalisasi, 

dan aspek penurunan prestasi diri. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh, maka semakin tinggi burnout yang dialami subjek di 

perusahaan dan sebaliknya.  

 

2. Employee Engagement 

Employee engagement adalah keterikatan karyawan yang 

ditandai dengan sikap positif terhadap perusahaan dimana dia 

bekerja yang terjadi sepenuhnya secara fisik, kognitif dan 

emosional.  

Employee engagement diukur menggunakan skala employee 

engagement menurut Schaufeli, Salanova dkk yang terdiri dari 

aspek vigor, dedication, dan absorption. Semakin tinggi skor yang 

didapat maka semakin tinggi tingkat employee engagement pada 

subjek tersebut, begitu juga sebaliknya. 

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi menjadi sumber asal sampel diambil. Populasi 

merupakan keseluruhan subjek penelitian. Menurut Sugiyono 

(2011) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Populasi harus memiliki ciri-ciri maupun karakteristik 



29 
 

 
 

yang membedakan dari populasi yang lain. Populasi yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah Middle Manager pada 

perusahaan PT. PLN (Persero) di Kota Palembang. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara 

metode skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

tentang fenomena sosial (Nasution, 2014). Pada penelitian ini 

menggunakan dua skala yaitu skala burnout dan skala employee 

engagement. Peryataan yang ada dalam skala terdiri dari dua 

kategori yaitu pernyataan favorable (pernyataan yang 

mendukung) dan pernyataan unfavorable (pernyataan yang tidak 

mendukung). 

  

2. Blue Print dan Cara Penilaian 

a. Skala Burnout pada Middle Manager 

Burnout pada middle manager diukur dengan skala 

burnout dari Maslach. Skala yang digunakan berdasarkan 

aspek-aspek burnout menurut Maslach yaitu Kelelahan 

emosional, Depersonalisasi, dan Penurunan prestasi diri. 

Pedoman burnout yang akan digunakan oleh peneliti berasal 

dari Maslach yang dinamakan Maslach Burnout Inventory 

(MBI) yang diterjemahkan oleh peneliti.  
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Skala burnout pada penelitian ini ada 22 item yang 

terdiri dari pernyataan yang mendukung (favourable) dan 

pernyataan yang tidak mendukung (unfavourable). Dari ketiga 

aspek diatas akan menjadi dasar dalam pembuatan skala 

burnout, seperti dibawah ini : 

 

Tabel 1. Blue Print Skala Burnout pada Middle Manager 

No Dimensi 
Jumlah Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

1 Kelelahan 

emosional 
7 - 7 

2 Depersonalisasi 7 - 7 

3 Penurunan prestasi 

diri 
- 8 8 

Total 14 8 22 

 

Sistem penilaian skala burnout subjek diminta untuk 

menjawab setiap pernyataan-pernyataan yang ada kemudian 

memilih satu jawaban yang paling mendekat dengan yang 

dirasakan oleh subjek, dengan skala 0-6 yang berisi dari Tidak 

Pernah (0), Beberapa Kali Setahun (1), Sebulan Sekali (2), 

Beberapa Kali Sebulan (3), Seminggu Sekali (4), Beberapa 

Kali Seminggu (5), Setiap Hari (6). 

b. Skala Employee Engagement 

Pengukuran employee engagement menggunakan skala 

employee engagement yang berdasarkan aspek-aspek 

employee engagement yang tersusun dalam Utrecht Work 
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Engagement Scale (UWES-17) yang diterjemahkan oleh 

peneliti yaitu, vigor, dedication, dan absorption.  

Skala Employee Engagement pada penelitian ini ada 17 

item yang terdiri dari pernyataan yang bersifat mendukung 

(favourable), sebagai berikut : 

 

Tabel 2. Blue Print Skala Employee Engagement 

No Dimensi 
Jumlah Item 

Total 
Favourable 

1 Vigor 6 6 

2 Dedication 5 5 

3 Absorption 6 6 

Total 17 17 

 

Skala di atas berisi pernyataan bersifat favourable yang 

berarti pernyataan yang mendukung. Sistem penilaian skala 

employee engagement diminta untuk memilih salah satu 

jawaban yang tersedia meliputi Selalu (SLL), Sangat Sering 

(SS), Sering (S), Kadang-kadang (KK), Jarang (J), dan 

Hampir Tidak Pernah (HTP). Dalam pernyataan di atas yang 

favourable diberi skor seperti berikut Selalu (SLL) diberi skor 

6, Sangat Sering (SS) diberi skor 5, Sering (S) diberi skor 4, 

Kadang-kadang (KK) diberi skor 3, Jarang (J) diberi skor 2, 

dan Hampir Tidak Pernah (HTP) diberi skor 1. 
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F. Validitas dan Reliabilitas  

1. Uji Coba Validitas  

Validitas adalah pertimbangan yang paling utama untuk 

mengevaluasi kualitas tes yang akan digunakan sebagai 

instrument ukur. Pengukuran bisa memiliki validitas yang tinggi 

apabila dapat menghasilkan data yang akurat sehingga bisa 

memberikan gambaran  mengenai variabel yang diukur dan 

dikehendaki oleh tujuan pengukuran tersebut (Azwar, 2012). 

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas menggunakan 

teknik korelasi Product Moment dari Karl Pearson dan akan 

dikoreksi menggunakan teknik Part-Whole Correlation. 

 

2. Uji Coba Reliabilitas  

Reliabilitas adalah tingkat ketepatan suatu instrumen 

mengukur apa yang harus diukur. Realibilitas memiliki arti yang 

banyak dan sering diartikan sebagai kekonsistenan, 

keterpercayaan, dan keajegan, namun gagasan pokok yang 

terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauhmana hasil 

suatu proses pengukuran dapat dipercaya (Azwar, 2012). Dalam 

mengukur reliabilitas skala burnout dan skala employee 

engagement digunakan teknik Alpha Cronbach. 
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G. Metode Analisis Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan antara kedua 

variabel, maka teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik korelasi Product Moment karena untuk mencari ada tidaknya 

hubungan antara employee engagement sebagai variabel bebas dan 

burnout sebagai variabel tergantung.  

  


