
 
 

24 
 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif korelasional, dimana 

pada penelitian ini peneliti ingin mencari tahu adanya hubungan yang positif antara 

variabel bebas (burnout) dengan variabel tergantung (depresi). 

 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Variabel Tergantung (Dependent) : Depresi 

 Variabel Bebas (Independent) : Burnout 

 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

3.03.01. Variabel Tergantung  

Depresi merupakan sebuah gangguan kejiwaan yang mengakibatkan 

munculnya perasaan sedih yang sangat mendalam hingga mengakibatkan individu 

kehilangan semangat untuk menjalani kehidupannya. Depresi pada penelitian ini 

diukur menggunakan skala Beck’s Depression Inventory II, yang mengacu pada 

tiga gejala dari depresi, yakni gejala kognitif, afektif, dan somatik. Skala ini terdiri 

atas 21 item pernyataan, dimana semakin tinggi skor yang didapat pada skala BDI-

II, menandakan bahwa tingkat kemungkinan depresi seseorang juga semakin 

tinggi dan sebaliknya, jika skor BDI-II rendah maka kemungkinan depresinya juga 

rendah.
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3.03.02. Variabel Bebas 

Burnout merupakan sebuah kondisi kelelahan pada pekerjaan yang 

ditandai dengan adanya kelelahan emosi, kelelahan kognisi, sinisme, dan 

hilangnya motivasi dalam pencapaian pribadi. Pada penelitian ini burnout akan 

diukur menggunakan skala Maslach Burnout Inventory (MBI) versi Indonesia yang 

telah diadaptasi dan dimodifikasi melalui proses alih bahasa dengan metode A-B-

B-A serta uji Confirmatory Factor Analysisi (CFA). Skala ini berdasarkan tiga 

dimensi pada burnout menurut Maslach yakni Exhaustion, Cynicism, dan Personal 

Accomplishment. Skala ini terdiri atas 22 item pernyataan dengan rentangan skala 

antara 0-6, dimana semakin tinggi skor pada MBI menandakan semakin tinggi 

kecenderungan burnout seseorang begitu pula sebaliknya. 

 

3.04. Populasi dan Teknik Sampling 

3.04.01. Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek, atau 

individu yang sedang dikaji (Harinaldi, 2005). Populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan yang bekerja di sektor perbankan, perawat, dan guru. 

 

3.04.02. Teknik Sampling 

Sampel-sampel dipilih berdasarkan teknik purposive sampling.  Purposive 

sampling atau juga sering disebut dengan judgment sampling, adalah sebuah 

teknik memilih sampel berdasarkan kualitas yang dimiliki sampel atau partisipan 

(Etikan, 2016). Pada penelitian ini sampel yang dipilih ialah karyawan dengan 

masa kerja minimal tiga tahun. 
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Tabel 3.1. Keterangan Partisipan 
No. Jenis Jumlah Partisipan 

1. Karyawan Perbankan 60 

2. Karyawan Keperawatan (Perawat) 60 

3. Karyawan Kependidikan (Guru) 60 

 Total 180 

 

3.05. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan skala. Skala yang digunakan terdiri atas dua macam, yakni Maslach 

Burnout Inventory (MBI) dan skala Beck’s Depression Inventory II (BDI-II). MBI 

merupakan sebuah alat ukur yang terpercaya yang digunakan untuk mengukur 

skor burnout pada seorang individu. Pada penelitian ini MBI yang digunakan telah 

diadaptasi dan dimodifikasi melalui proses alih bahasa dengan metode A-B-B-A 

untuk mencapai validitas dan reliabilitas yang maksimal oleh L. T. Widhianingtanti 

(2018). Proses A-B-B-A ialah serangkaian proses menerjemahkan skala MBS dari 

Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia, kemudian dikembalikan lagi ke Bahasa 

Inggris dan kembali diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Selain itu, skala ini juga 

telah melalui uji Confirmatory Factor Analysis (CFA). Skala ini mengukur tiga 

dimensi pada burnout, yakni exhaustion, cynicism, dan personal accomplishment. 

Skala terdiri atas 22 item, yang terbagi atas item favorable dan item unfavorable. 

Tabel 3.2. Sebaran Item Skala Burnout (MBI) 

No. Dimensi 
Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

1. Exhaustion 9  9 

2. Cynicism 5  5 

3. Personal Accomplishment  8 8 

Total 14 8 22 

 

Selain itu, pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan skala Beck’s 

Depression Inventory II (BDI-II) yang juga telah terpercaya untuk mengukur skor 

depresi pada individu. Skala BDI-II ini terdiri atas 21 pernyataan, dimana 15 
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diantaranya menggambarkan emosi, 4 perubahan sikap, dan 6 gejala somatik, 

dengan rentangan skor 0-3 (Ginting dkk, 2013). 

Tabel 3.3. Sebaran Item Skala Depresi (BDI-II) 

No. Gejala Item 

1. Kognitif 7 

2. Afektif 5 

3. Somatik 9 

Total 21 

 

3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Skala MBI yang digunakan pada penelitian ini telah melalui proses adaptasi 

dan modifikasi serta telah melalui proses uji coba dan validasi oleh L. T. 

Widhianingtanti. Hasil uji coba skala tersebut memunculkan skor reliabilitas 0,82. 

Sementara untuk koefisien validitas keseluruhan item (22 item) berada pada angka 

0,538 sampai 0,818 dengan signifikansi sebesar 0,05. Dimana 0,687-0,818 untuk 

dimensi exhaustion (9 item), 0,536-0,800 untuk dimensi cynicism (5 item), dan 

0,604-0,809 untuk dimensi personal accomplishment (8 item). 

Sementara itu, skala BDI-II yang digunakan pada penelitian ini telah diuji 

validitas dan reliabilitasnya oleh Ginting dkk, (2013). Ginting dan kawan-kawannya 

menggunakan pengujian validitas konstruk dan reliabilitas dengan 720 subjek 

yang merupakan populasi umum, 215 orang dengan penyakit jantung, dan 201 

orang dengan gangguan depresi. Berdasarkan pengujian tersebut didapati skor 

reliabilitasnya sebesar 0,90 untuk keseluruhan (21 item), 0,80 untuk dimensi 

kognitif (7 item), 0,81 untuk dimensi somatik (9 item), dan 0,74 untuk dimensi 

afektif (5 item). Sementara untuk koefisien validitas konstruknya sebagai berikut: 

1. Terdapat korelasi positif yang signifikan dengan DS14 (r =0,52 dan 

p<0,01). DS14 merupakan skala yang mengukur Type D Personality.  



28 
 

 
 

2. Terdapat korelasi positif yang signifikan dengan BAI (r =0,52 dan p<0,01). 

BAI merupakan alat ukur kecemasan. 

3. Terdapat korelasi negatif yang signifikan dengan MSPSS (r =-0,39 dan 

p<0,01). MSPSS merupakan skala yang mengukur perceived social 

support. 

4. Terdapat korelasi negatif yang signifikan dengan LOT-R (r =-0,46 dan 

p<0,01). LOT-R atau Life Orientation Test-Revised merupakan skala yang 

mengukur optimisme. 

 

3.07. Prosedur Pengambilan Data 

Peneliti terlebih dahulu memilih responden sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan. Setelah responden diperoleh, maka peneliti akan memberikan 

surat pengantar perizinan dari Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata sebagai 

bukti resmi pelaksanaan penelitian. Kemudian, tahap selanjutnya peneliti 

memberikan informed consent atau lembar persetujuan kepada responden. 

Setelah responden menyetujui semua hal yang berkaitan dengan penelitian, maka 

penelitian pun dimulai dengan penyebaran skala yang telah disiapkan oleh peneliti. 

Data pada penelitian ini diambil dengan cara menyebarkan dua buah skala 

yakni skala MBI yang telah diadaptasi dan dimodifikasi dan skala BDI-II. Kedua 

skala ini akan diberikan secara bersamaan kepada 180 orang responden yang 

merupakan karyawan. Setelah 180 responden mengisi skala, maka tahap 

selanjutnya peneliti akan melakukan input data dan analisis data. 
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3.08. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis non-

parametrik (Spearman). Hal ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara burnout  dengan depresi. Analisis data dilakukan dengan 

bantuan aplikasi SPSS 16.00 for windows.


