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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif yang dilakukan dengan mengukur dan mengolah data 

dalam bentuk angka dengan metode analisis statistika. Penelitian 

kuantitatif korelasional ini akan mengidentifikasi semua variabel dan 

diteliti  hubungan antara variabel-variabelnya serta dinyatakan 

korerasional setelah diuji secara empirik (Azwar, 2017, hal. 5). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Tergantung : Atensi 

2. Variabel Bebas : Burnout 

 

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

1. Atensi  

Atensi adalah akivitas mental yang secara sadar dilakukan untuk 

memusatkan atau memfokuskan perhatian, dan memilah stimulus 

sensorik maupun mental yang akan masuk untuk selanjutnya 

diberikan respon tanpa terganggu dengan stimulus lain. 

Atensi dalam penelitian ini diukur menggunakan Bourdon Test 

(mengukur aspek Alerting dan Orienting dimana terdapat kerja 
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konsentrasi, perhatian, kecepatan bekerja untuk tugas-tugas yang 

rutin dan monoton, ketelitian kerja), Stroop Test (mengukur aspek 

Alerting, dimana adanya proses perhatian, kecepatan mental dan 

kontrol  mental), dan Trail Making Test (mengukur aspek Executive 

attention dimana terjadinya proses perhatian, pencarian visual, 

kecepatan pemrosesan mental, dan kemampuan untuk mengontrol 

pola stimulus stimulan). Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka 

semakin tinggi juga atensi pada karyawan, begitu juga sebaliknya. 

2. Burnout 

Burnout adalah respon dari stress berkepanjangan yang muncul 

karena tuntutan pekerjaan yang tinggi, respon tersebut berupa 

kelelahan fisik, emosional, dan mental yang sering dialami oleh 

pekerja, dan mengakibatkan perubahan sikap maupun perilaku 

secara negatif. 

Dalam penelitian ini burnout akan diukur menggunakan skala 

burnout Maslach yang mengandung tiga aspek yaitu Emotinal 

exhaustion (kelelahan emosional), Depersonaliation 

(depersonalisasi), dan Reduce personal accomplishment (penurunan 

pencapaian personal). Semakin tinggi skor burnout  yang diperoleh, 

maka semakin tinggi juga tingkat burnout pada karyawan, begitu 

juga sebaliknya. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang di dalamnya terdapat 

objek atau subjek dimana peneliti sudah memiliki kualitas dan 

karakteristik khusus untuk dipelajari, diteliti, dan akhirnya dapat 

ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2011, hal. 80). Dalam penelitian 

ini populasi yang akan digunakan adalah karyawan dengan 

kecenderungan burnout, dengan pendidikan minimal Strata-1 (S1), 

berdomisili di Semarang, dan individu tidak pernah mengalami 

cidera otak. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan Incidental 

Sampling yang merupakan teknik pengambilan sampel secara 

kebetulan, dengan keadaan dimana dan siapa saja peneliti bertemu 

dengan individu tersebut maka individu tersebut akan dijadikan 

sampel (Sugiyono, 2011). 

  

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini meggunakan tes neuropsikologi untuk battery tes 

atensi dan skala burnout. 
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Alat tes neuropsikologi yang digunakan untuk mengukur variabel 

atensi adalah Bourdon Test, Stroop Test, dan Trail Making Test. 

Disini subjek secara satu persatu dan tatap muka   di tes secara 

langsung oleh peneliti dan subjek diminta untuk menjalani tiga tes 

neuropsikologi dalam tes battery atensi tersebut.  

Skala yang digunakan adalah metode skala Likert dimana sering 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial yang telah 

ditetapkan secara spesifik oleh peneliti (Sugiyono, 2011, hal. 93). Di 

dalam skala burnout akan terdapat dua kategori pernyataan yaitu 

favorable (pernyataan yang sifatnya mendukung) dan unfavorable 

(pernyataan yang tidak mendukung). 

 

2. Blue Print dan Cara Penilaiannya 

a. Test Atensi 

Tes atensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Bourdon Test, Stroop Test, dan Trail Making Test dari buku 

manual tes Neuropsikologi (Sulastri, dkk.,2017). Pada Bourdon 

Test dapat diketahui evaluasi konsentrasi, perhatian, kecepatan 

bekerja untuk tugas-tugas yang rutin dan monoton, ketelitian 

kerja, daya tahan dalam bekerja. Bourdon test mengukur aspek  

Alerting dan Orienting, juga dapat digunakan untuk menguji 

kecepatan, ketelitian dan konstansi dalam menyelesaikan suatu 
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pekerjaan.  Tes ini diukur dengan menggunakan formulir 

kelompok titik-titik dari 3 sampai 5 titik. Satu baris berisi 20 

kelompok titik- tirik. Semuanya berjumalah 30 baris. Subyek 

diminta untuk mencoret kelompok yang bertitik 4, disini 

dibutuhkan kecepatan dan ketepatan. Adapun hal yang dinilai 

yaitu : 

1. Kecepatan. 

Kecepatan adalah waktu rata-rata (mean) yang dipakai 

oleh 25 baris, yaitu waktu pada baris ke-3 sampai baris ke-

27. 

2. Ketelitian. 

Ketelitian adalah jumlah kesalahan kerja. Yaitu 

kelompok 4 titik yang dilompati atau salah mencoret 

kelompok titik lain.                                            

3. Konstansi. 

Konstansi adalah perbandingan ratio antara jumlah 

kuadrat dari deviasi dan waktu rata-rata. Makin kecil 

perbedaan antara jumlah kuadrat dari deviasi  dan waktu  

rata-rata, maka hasil kerja seseorang konstan. Sebaliknya, 

makin besar perbedaan antara jumlah kuadrat dari deviasi 

dan waktu rata-rata, hasil kerja makin tidak konstan. 
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Semakin cepat dan konstan individu  dalam mengerjakan 

tes ini dan juga dengan jumlah kesalahan yang juga semakin 

sedikit menunjukkan bahwa individu yang  bersangkutan 

memiliki atensi yang baik. 

Stroop test adalah prosedur singkat yang meneliti 

perhatian, kecepatan mental dan kontrol  mental.  Stroop test 

mengukur aspek Alerting didesain untuk melihat kemampuan 

untuk berfokus pada satu bagian yang berada di lingkungan 

sekitar dan menghilangkan  atau mem-block signal lain yang 

dapat mempengaruhi  fokus tersebut. Alat tes Stroop terdiri 6 

kartu, tiga kartu sebagai latihan dan tiga kartu lain sebagai soal : 

• Kartu soal pertama terdiri dari kata nama warna yang 

dicetak dengan tinta hitam. 

• Kartu soal kedua berupa kotak-kotak dengan 4 macam 

warna. 

• Kartu soal ketiga terdiri dari kata nama warna dan dicetak 

dengan warna yang berbeda dari nama warna.  

Disini subyek diminta untuk menyebutkan warna-warna 

kartu yang ditunjukan oleh peneliti dan peneliti menuliskan 

berapa lama waktu yang dibutuhkan subyek untuk 

menyelesaikan tes. 
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Trial Making Test (TMT) adalah tes yang mengukur 

perhatian, pencarian visual, kecepatan pemrosesan mental, dan 

kemampuan untuk mengontrol pola stimulus simultan. TMT 

mewakili aspek Executive Attention mengukur kecepatan 

dalam memperhatikan,  mengurutkan,  fleksibilitas mental, serta 

pencarian visual dan fungsi motorik. Tes ini terdiri dari 2 

bagian. Pada bagian A, angka-angka harus dihubungkan secara 

berurutan sesuai dengan aturan kronologis (dari kecil ke besar). 

Bagian B mengandung huruf dan angka, yang harus  

dihubungkan  menurut  aturan saling bergantian  (selang-seling),  

yaitu  1-A-2-B-3-C  dan seterusnya.  Bagian A dan B sama-

sama mengukur kecepatan  pemrosesan inforrnasi.  Sebagai 

tambahan,  bagian B juga mengukur  fleksibilitas kognitif. 

Ketika peserta tes mendapatkan  skor yang lebih rendah pada 

bagian B dibandingkan  pada bagian A, hal ini dapat 

mengindikasikan  adanya penurunan pada fleksibilitas kognitif. 

 

b. Skala Burnout 

Burnout pada karyawan diukur dengan menggunakan 

skala burnout Maslach atau biasa disebut Maslach Burnout 

Inventory (MBI) (Maslach, Jackson, & Leiter, 1997). Dalam 

MBI  terdapat aspek-aspek burnout yang nantinya akan 

digunakan untuk pengukuran burnout, yaitu Kelelahan, 
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Depersonalisasi, dan Penurunan pencapaian diri. Peneliti 

menggunakan Alat Ukur MBI yang telah di adaptasi kedalam 

Bahasa Indonesia oleh Lucia T. Widhianingtanti. Alat ukur MBI 

terdiri dari 22 item pernyataan yang menggambarkan tiga aspek 

pengukuran tersebut. Validitas instrumen MBI telah diukur 

menggunakan Confirmatory Factor Analysis dengan 163 subjek, 

dan memiliki skor 0,880, dan reliabilitas diukur menggunakan 

Alpha Cronbach yang memiliki skor 0,820. 

Tabel 1 

Blue Print Skala Burnout 

No. Aspek 
Item Jumlah 

Favorable Unfavorable  

1 Kelelahan Emosional 9 - 9 

2 Depersonalisasi 5 - 5 

3 
Penurunan Pencapaian 

Diri 

- 8 8 

Total 14 8 22 

 

Alat ukur Malach Burnout Inventory dapat digunakan 

untuk mengukur tingkatan burnout pada karyawan dengan 

meminta partisipan memilih jawaban yang memang paling 

mewakili keadaan yang sedang mereka rasakan, dengan skala 0-6 

mengidentifikasikan tingkat tidak pernah (=0) sampai setiap hari 

(=6).  
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Jumlah angka yang akan dihasilkan pada pertanyaan-

pertanyaan melalui MBI akan menunjukan tingkat burnout 

dengan hasil skor yang tinggi di pernyataan pada aspek kelelahan 

dan depersonalisasi, dan skor rendah di aspek penurunan 

pencapaian diri. 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 

Validitas didefinisikan sebagai aspek kecermatan pengukuran 

dimana alat ukur akan dikatakan valid jika hasil pengukuran data 

yang didapat tidak hanya tepat namun juga menggambarkan 

mengenai data yang diukur sesuai dengan maksud dilakukannya 

pengukuran tersebut (Azwar, 2014, hal. 6). Peneliti menggunakan 

Maslach Burnout Inventory yang telah di validasi oleh Lucia T.  

Widhianingtanti menggunakan Confirmatory Factor Analysis. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Uji reliabilitas terhadap alat ukur perlku dilakukan untuk 

mengetahui tingkat ke konsistenan yang dimiliki alat ukur tersebut, 

dimana alat ukur dapat dikatakan reliabel jika digunakan untuk 

mengukur suatu gejala pada waktu yang berbeda dan tetap 

menunjukkan hasil yang sama.  

Teknik alpha cronbach merupakan teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini karena menggunakan pendekatan konsistensi internal 
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yang hanya memerlukan satu kali tes pengenaan pada sekelompok 

individu sebagai subjek (single trial administration) sehingga dinilai 

praktis dan efisien (Azwar, 2014, hal. 43). 

 

G. Metode Analisis Data 

Pada akhir penelitian akan diperoleh data-data yang dikumpulkan 

dan lalu akan di olah atau analisis data. Peneliti menggunakan 

persamaan korelasi Pearson atau Spearman untuk menguji hipotesis 

dengan menggunakan alat bantu komputer SPSS 16 (Statistical 

Packages for Social Sciences) for Windows. 

 


