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BAB III

METODELOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian Yang Digunakan

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang bekerja

dengan menggunakan angka, data dari penelitian ini berbentuk bilangan

(skor atau nilai, peringkat atau frekuensi). Analisis secara statistik

digunakan untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis pada suatu

penelitian dan melakukan prediksi bahwa suatu variabel memengaruhi

variabel yang lain. (Azwar, 2012, h.5)

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Identifikasi variabel penelitian digunakan untuk menguji hipotesa suatu

penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel tergantung : Burnout

2. Variabel bebas : Self-efficacy

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian

1. Burnout

Burnout adalah respon terhadap stress secara berlebihan yang

mengganggu pekerjaan seseorang. Burnout ditandai dengan adanya

kelelahan secara fisik, mental dan emosional yang biasanya dialami

oleh orang yang bekerja dalam bidang pelayanan. Tinggi rendahnya

burnout yang dialami perawat diukur dengan skala yang dibuat
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berdasarkan aspek-aspek burnout. Semakin tinggi skor skala burnout

maka semakin tinggi pula burnout yang terjadi pada perawat dan

sebaliknya.

2. Self efficacy pada perawat

Self efficacy merupakan keyakinan atau kepercayaan individu

terhadap kemampuan yang dimiliki dalam melaksanakan tugas-tugas

yang dihadapi, sehingga mampu mengatasi rintangan dan mencapai

tujuan yang diharapkan. Tinggi rendahnya self efficacy diukur

dengan skala self efficacy yang dibuat berdasarkan aspek-aspek self

efficacy. Semakin tinggi skor total yang diperoleh maka semakin

tinggi pula self efficacy, dan sebaliknya.

D. Subjek Penelitian

Populasi

Penelitian ini menggunakan penelitian studi populasi karena

semua anggota sebagai sujek penelitian. Populasi diartikan sebagai

suatu kelompok subjek yang akan dikenai generalisasi hasil

penelitian. (Azwar, 2012, h.77). Kurniawan (dalam Sudaryono,

2017, h.166) menyatakan bahwa populasi adalah suatu wilayah

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki

kualitas dan karakteristik yang ditentukan oleh peneliti untuk

dipelajari dan ditarik kesimpulan. Kelompok subjek dalam penelitian

harus memiliki karakteristik yang membedakan dari kelompok

subjek lain, namun tidak terbatas sebagai ciri lokasi tetapi terdiri dari

karakteristik individu. (Azwar, 2012, h.77). Populasi dalam
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penelitian ini adalah semua perawat di RS. Banyumanik Semarang

yang berjumlah 50 orang.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode

skala. Metode skala merupakan alat yang disusun dan digunakan oleh

peneliti untuk mengubah respon pada suatu variabel yang bersifat

kualitatif menjadi data kuantitatif. (Mahmud dalam Sudaryono, 2017, h.

185)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua skala, yaitu skala

burnout dan self efficacy. Item favourable merupakan item yang berisi

pernyataan yang bersifat memihak dan mendukung bahwa adanya item

atau poin yang diukur. Item unfavourable merupakan item yang berisi

tidak memihak atau mendukung dan tidak menggambarkan ciri item

atau poin yang diukur.

Skala dibuat dalam bentuk skala Likert dengan empat kategori

jawaban, yaitu SS (Sangat Sesuai), S (Sesuai), TS (Tidak Sesuai) dan

STS (Sangat Tidak Sesuai). Pada item yang bersifat favorable, jawaban

SS mendapat skor 4, S mendapat skor 3, TS mendapat skor 2, dan STS

mendapat skor 1. Hal ini berlaku sebaliknya pada item yang bersifat

unfavorable, jawaban SS mendapat skor 1, S mendapat skor 2, TS

mendapat skor 3, dan STS mendapat skor 4.
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1. Skala Burnout

Skala yang mengungkapkan tentang burnout adalah berdasarkan tiga

aspek menurut Maslach (dalam Leon, 2015, h.87) yaitu kejenuhan

fisik, depersonalisasi, dan pencapaian personal.

Tabel 1

Blueprint Skala Burnout

Aspek Jumlah Item Total
Favourable Unfavourable

Kejenuhan Fisik 3 3 6
Depersonalisasi 3 3 6
Pencapaian Personal 3 3 6

Total 9 9 18

2. Skala Self Efficacy

Skala yang mengungkapkan tentang self efficacy adalah berdasarkan

tiga aspek menurut Bandura (dalam Zimmerman, 2000, h.83) )yaitu

level/magnitude, strenght/kekuatan, dan generality/keadaan umum.

Tabel 2
Blueprint Skala Self Efficacy

Aspek Jumlah Item Total
Favourable Unfavourable

Level/magnitude 3 3 6
Kekuatan/strenght 3 3 6
Keadaan
umum/generality

3 3 6

Total 9 9 18
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F. Uji Coba Alat Ukur

1. Uji Validitas Alat Ukur

Menurut Azwar, (2003, h. 1-7) suatu alat ukur dikatakan valid

apabila alat ukur yang berupa skala secara tepat dan cermat

menjalankan fungsi alat ukurnya atau sejauh mana skala itu mampu

mengukur atribut yang dirancang untuk mengukurnya. Dalam

penelitian ini validitas yang digunakan adalah validitas konstruk,

karena alat ukur yang digunakan merupakan konstruksi teoritis yang

berisi tentang faktor-faktor yang akan diukur.

Pada penelitian ini teknik korelasi yang digunakan dalam

pengukuran validitas dengan menggunakan teknik korelasi Product

Moment dari Karl Pearson, yaitu dengan menguji korelasi antara

skor item dengan skor total (Azwar, 1997, h.19). Salah satu upaya

untuk menghindari terjadinya over estimate (kelebihan bobot) maka

dilakukan koreksi atau perhitungan kembali. Teknik korelasi Part

Whole perlu dilakukan untuk menghindari adanya over estimate atau

kelebihan bobot pada koefisien korelasi yang dapat diperoleh

melalui rumus angka kasar Product Moment.

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur

Menurut Azwar, (2012, h.1-7) reliabilitas merupakan tingkat

ketetapan suatu instrumen dalam mengukur apa yang harus diukur.

Reliabilitas sering diartikan sebagai keterpercayaan, konsistensi dan

keajegan. Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau keterpercayaan

hasil alat ukur, yang mengandung makna kecermatan pengukuran.
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Pengukuran yang tidak reliabel akan menghasilkan skor yang tidak

dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji

reliabilitas adalah dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach.

Teknik ini merupakan pendekatan konsistensi internal. Pada

pendekatan internal, hanya memerlukan satu kali penggunaan sebuah

tes pada suatu kelompok individu sebagai subjek (single trial

administration). Oleh karena itu, pendekatan ini mempunyai nilai

praktis dan efisiensi yang tinggi (Azwar, 2012, h.1-7)

G. Metode Analisis Data

Tahapan selanjutnya setelah data-data terkumpul adalah melukan

analisis data. Analisis adalah cara yang digunakan untuk mengelola data

yang ada, sehingga akan didapatkan suatu kesimpulan. Pada penelitian

ini digunakan metode statistika dalam mengolah data yang diperoleh,

karena data berupa angka-angka dan metode statistik dan dapat

memberikan hasil yang objektif. Pada penelitian ini metode yang

digunakan oleh peneliti adalah korelasi Product Moment. Metode ini

digunakan untuk mencari ada atau tidaknya hubungan antara burnout

sebagai variabel tergantung dengan self efficacy sebagai variabel bebas.


