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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan alat tes atensi dari Battery 

Tes Neuropsikologis yang di adaptasi kedalam bahasa indonesia oleh Agustina 

Sulastri. Terdapat tiga alat tes untuk mengukur atensi, yaitu Bourdon Test, 

Stroop Test, dan Trail Making Test.  

Skala burnout yang digunakan adalah Maslach Burnout Inventory 

(MBI) yang sudah di adaptasi kedalam Bahasa Indonesia oleh Lucia T. 

Widhianingtanti yang mengandung tiga aspek, yaitu kelelahan emosional, 

depersonalisasi, dan penurunan pencapaian diri. Skala tersebut sudah di 

validasi menggunakan Confirmatory Factor Analysis. 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Uji Asumsi 

Uji asumsi yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji 

normalitas dan uji linearitas. Uji asumsi yang dilakukan bertujuan 

untuk mengetahui apakah sebaran item tersebut normal atau tidak, dan 

hubungan variabel bebas dengan variabel tergantung. 
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a. Uji Normalitas 

1. Atensi  

a. Bourdon Test (Ketelitian, kecepatan, dan Konstansi) 

Hasil uji normalitas terhadap ketelitian, kecepatan, 

dan konstansi diperoleh dengan menggunakan Kolmogorov-

Smirnov Test Z (K-S Z). Data dapat dikatakan normal 

apabila data tersebut memperoleh nilai probabilitas 

(signifikansi) lebih besar dari 0,05. 

  Hasil uji normalitas pada ketelitian menunjukkan 

nilai K-S Z = 0,841 dengan p sebesar 0,479 dimana p > 0,05 

yang menunjukkan data sebarannya normal. 

Hasil uji normalitas pada kecepatan menunjukkan 

nilai K-S Z = 1,590 dengan p sebesar 0,013 dimana p < 0,05 

yang menunjukkan data sebarannya tidak normal. 

Hasil uji normalitas pada konstansi menunjukkan 

nilai K-S Z = 1,446 dengan p sebesar 0,031 dimana p < 0,05 

yang menunjukkan data sebarannya tidak normal. 

b. Trail making test (TMT-A dan TMT B) 

Hasil uji normalitas pada TMT-A menunjukkan nilai 

K-S Z = 1,083 dengan p sebesar 0,191 dimana p > 0,05 

yang menunjukkan data sebarannya normal. 
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Hasil uji normalitas pada TMT-B menunjukkan nilai 

K-S Z = 1,774 dengan p sebesar 0,004 dimana p < 0,05 

yang menunjukkan data sebarannya tidak normal. 

c. Stroop test (stroop) 

Hasil uji normalitas pada stroop menunjukkan nilai 

K-S Z = 1,173 dengan p sebesar 0,127 dimana p > 0,05 

yang menunjukkan data sebarannya normal. 

2. Burnout  

Hasil uji normalitas terhadap burnout diperoleh dengan 

menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test Z (K-S Z). Data dapat 

dikatakan normal apabila data tersebut memperoleh nilai 

probabilitas (signifikansi) lebih besar dari 0,05. Hasil uji 

normalitas pada variabel burnout menunjukkan nilai K-S Z = 

0,662 dengan p sebesar 0,774 dimana p > 0,05 yang 

menunjukkan data sebarannya normal. 

Kesimpulan uji normalitas yang telah dilakukan, menunjukkan 

bahwa data variabel ketelitian, TMT-A, stroop, dan burnout tersebut 

berdistribusi normal. Data pada kecepatan, konstansi, dan TMT-B 

menunjukkan distribusi tidak normal. Hasil uji normalitas 

selengkapnya bisa dilihat pada lampiran E-1. 
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b. Uji Linieritas 

Uji linearitas ini dilakukan untuk melihat apakah variabel 

yang dianalisis memiliki hubungan yang linier atau tidak. Uji 

linieritas yang digunakan adalah uji F dengan bantuan program 

Statistical Packages for Social Science (SPSS) Versi 16.0 for 

Windows. Data dapat dikatakan linier apabila data tersebut 

memperoleh nilai probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05. 

Hasil uji linieritas pada variabel atensi (bourdon test : 

ketelitian) dan burnout pada 40 karyawan diperoleh koefisien Flinear 

sebesar 0,007 dengan nilai p sebesar 0,932 dimana p > 0,05. 

Sedangkan uji linieritas pada variabel (bourdon test : kecepatan) 

dan burnout diperoleh koefisien Flinear sebesar 2,293 dengan nilai p 

sebesar 0,138 dimana p > 0,05, dan hasil uji linieritas pada variabel 

atensi (bourdon test : konstansi) dan burnout diperoleh koefisien 

Flinear sebesar 0,598 dengan nilai p sebesar 0,444 dimana p > 0,05. 

Hasil uji linieritas pada variabel atensi (Trail Making Test: 

TMT-A) dan burnout pada 40 karyawan diperoleh koefisien Flinear 

sebesar 0,239 dengan nilai p sebesar 0,628 dimana p > 0,05. Hasil 

uji linieritas pada variabel atensi (Trail Making Test : TMT-B) dan 

burnout  diperoleh koefisien Flinear sebesar 0,491 dengan nilai p 

sebesar 0,488 dimana p > 0,05. 
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Hasil uji linieritas pada variabel atensi (Stroop) dan burnout 

pada 40 karyawan diperoleh koefisien Flinear sebesar 0,161 dengan 

nilai p sebesar 0,691 dimana p > 0,05. 

Kesimpulan dari hasil uji linieritas dapat diketahui bahwa 

hubungan  antara burnout dengan atensi bersifat tidak linear. Hasil 

uji linieritas selengkapnya bisa dilihat pada lampiran E-2. 

2. Uji Hipotesis 

Berdasarkan dengan uji asumsi diatas, maka langkah selanjutnya 

yaitu melakukan uji hipotesis menggunakan teknik korelasi Product 

Moment untuk data distribusi normal (korelasi antara burnout dengan 

ketelitian, TMT-A, dan Stroop) atau Spearman rho untuk data 

distribusi tidak normal (korelasi antara burnout dengan kecepatan, 

konstansi, dan TMT-B), dengan bantuan program Statistical Package 

for Social Science (SPSS) Versi 16.0 for Windows. Data dapat 

dikatakan berkorelasi apabila data tersebut memperoleh nilai 

probabilitas (signifikansi) lebih kecil dari 0,05. 

Hasil yang diperoleh dari korelasi antara burnout dengan ketelitian 

adalah koefisien rxy1 = -0,14 dengan  nilai signifikan 0,466 dimana p > 

0,05. Hasil yang diperoleh dari korelasi antara burnout dengan TMT-A 

adalah koefisien rxy4 = 0,079 dengan  nilai signifikan 0,314 dimana p > 

0,05. Hasil yang diperoleh dari korelasi antara burnout dengan Stroop 
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adalah koefisien rxy6 = -0,065 dengan  nilai signifikan 0,345 dimana p 

> 0,05.  

Hasil yang diperoleh dari korelasi antara burnout dengan kecepatan 

adalah koefisien rxy2 = -0,170 dengan  nilai signifikan 0,147 dimana p 

> 0,05. Hasil yang diperoleh dari korelasi antara burnout dengan 

konstansi adalah koefisien rxy3 = -0,131 dengan  nilai signifikan 0,210 

dimana p > 0,05. Hasil yang diperoleh dari korelasi antara burnout 

dengan TMT-B adalah koefisien rxy5 = -0,035 dengan  nilai signifikan 

0,415 dimana p > 0,05. 

Dari uraian diatas dapat dilihat dan disimpulkan hasil menunjukkan 

tidak adanya hubungan antara burnout dengan atensi pada karyawan di 

Semarang. Hasil uji hipotesis selengkapnya bisa dilihat pada lampiran 

F. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil uji hipotesis menggunakan teknik korelasi 

product moment atau spearman rho menunjukkan hasil bahwa tidak 

adanya hubungan antara burnout dengan atensi, dengan perolehan  rxy1 = -

0,14 ; rxy2 = -0,170 ; rxy3 = -0,131 ; rxy4 = 0,079 ; rxy5 = -0,035 ; rxy6 = -0,065 

( p > 0,05 ), sehingga hipotesis ada hubungan negatif antara burnout 

dengan atensi ditolak.  

Atensi merupakan aktivitas mental yang secara sadar dilakukan 

untuk memusatkan atau memfokuskan perhatian, dan memilah stimulus 
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sensorik maupun mental yang akan masuk untuk selanjutnya diberikan 

respon tanpa terganggu dengan stimulus lain. Namun pada penelitian ini 

atensi tidak dipengaruhi oleh burnout yang terjadi pada karyawan. Burnout 

sendiri merupakan respon dari stres berkepanjangan yang muncul karena 

tuntutan pekerjaan yang tinggi, dan mengakibatkan perubahan sikap 

maupun perilaku secara negatif. Burnout memiliki kaitan yang erat dengan 

lingkungan kerja seperti disebutkan pada penelitian yang dilakukan oleh  

Romadhoni, Asmony, & Suryatni (2015) yang dilakukan pada seluruh 

pustakawan di Kota Mataram. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya 

hubungan negatif yang signifikan antara lingkungan kerja dengan burnout 

pada pustakawan (rx2y = -0,122; p < 0,05) dimana memiliki arti semakin 

rendah lingkungan kerja maka burnout akan meningkat, begitu juga 

sebaliknya. 

Didalam penelitian tersebut disebutkan bahwa lingkungan kerja 

sendiri dapat diukur melalui indikator suasana kerja, yaitu karyawan selalu 

menginginkan suasana kerja yang menyenangkan, aman, nyaman yang 

memiliki penerangan yang jelas serta suara yang tidak bising dan tenang.  

Kemampuan untuk tetap fokus sangat dibutuhkan dalam bekerja meskipun 

adanya gangguan yang muncul seperti kebisingan yang ada (Sokka, dkk., 

2016). Kebisingan yang adapun seringnya mengganggu proses atensi 

karena menjadi stimulus yang mengganggu untuk fokus dan 

berkonsentrasi. 
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Terdapat beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi atensi 

antara lain latihan dan prepator set. Seperti yang diungkapkan oleh 

Arumsari (2015) latihan adalah seberapa sering seseorang melatih 

atensinya  hingga memiliki fungsi atensi yang lebih baik dibandingan 

dengan seseorang yang jarang melatih atensinya, sedangkan prepator set 

merupakan kesiapan respon seseorang terhadap suatu input sensorik 

tertentu yang memang difokuskan, dan mengabaikan input sensorik 

lainnya.  

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sokka, dkk. (2016) yang 

bertujuan untuk melihat adakah kaitan antara burnout dengan disfungsi 

otak pada mekanisme pemberian atensi menunjukkan hasil yang signifikan 

pada kelompok subjek namun dengan ukuran signifikan yang relatif kecil. 

Penelitian tersebut dilakukan pada 66 subjek yang terindikasi memiliki 

burnout yang ringan menggunakan Maslach Burnout Inventory (MBI) 

untuk mengukur burnout dan Event-related Potentials (ERPs) untuk 

melihat atensi pada subjek. ERPs merupakan alat yang bekerja pada sistem 

pendengaran dan visual. Subjek diminta untuk menggunakan headphones 

dimana headphones tersebut mengeluarkan suara yang berbeda pada sisi 

kanan dan sisi kiri headphones. Setelah itu subjek diminta untuk fokus 

pada satu suara yang telah ditentukan dan mengabaikan suara satunya, 

serta mengucapkan kata-kata yang ada dibagian headphones yang telah 

ditentukan tadi. Hasil MBI dan ERPs lalu dihubungkan dan mendapat hasil 

yang signifikan meskipun relatif kecil.  
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Pada penelitian ini subjek yang digunakan memiliki skor burnout 

yang ringan serta hanya dilakukan pada 40 subjek dengan menggunakan 

tiga alat tes atensi. Adapun hasil skor atensi yang juga rendah disebabkan 

karena durasi pengambilan data yang lama (2-3jam) yang membuat subjek 

jenuh dan kehilangan fous dalam pengerjaan tes. Hasil yang tidak 

signifikan pun dapat disebabkan oleh beberapa hal tersebut. 

Terdapat beberapa kelemahan dalam penelitian ini yaitu, subjek 

yang didapat memiliki skor burnout yang ringan atau rendah. Subjek 

sebanyak 40 orang tidak memiliki tingkat burnout yang tinggi sehingga 

hipotesis dalam penelitian ini tidak terbukti. Ketersediaan waktu subjek 

dengan durasi pengambilan data yang lama sekitar 2-3jam sehingga subjek 

yang berprofesi sebagai karyawan harus mencari waktu luang untuk 

ketersediaan pengambilan data penelitian. 

 

 

 

  


