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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif korelasional yaitu 

untuk menyelidiki sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor berkaitan 

dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain berdasarkan pada 

koefisien korelasi (Narbuko & Achmadi, 2007). 

 

A. Identifikasi Variabel Penelitian 

Secara teroritis variabel adalah konsep yang mempunyai 

bermacam-macam nilai (Nasir, 2013). Narbuko dan Achmadi (2007) 

mengemukakan bahwa variabel penelitian meliputi faktor –faktor yang 

berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Dengan demikian 

variabel adalah konsep yang berupa faktor yang berperan dalam peristiwa 

atau gejala yang akan diteliti. Dalam hal terdapat hubungan antara dua 

variabel, maka variabel X disebut variabel bebas dan variabel Y disebut 

variabel tergantung. Variabel yang terdapat dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Variabel Terikat (Y): Burnout  

2. Variabel Bebas (X1): Trait Kepribadian Extraversion 

3. Variabel Bebas (X2): Trait Kepribadian Agreeableness 

4. Variabel Bebas (X3): Trait Kepribadian Conscientiousness 

5. Variabel Bebas (X4): Trait Kepribadian Neuroticism 
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6. Variabel Bebas (X5): Trait Kepribadian Openness 

B. Definisi Operasional  

Definisi operasional adalah suatu defenisi yang diberikan kepada 

suatu variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau 

menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang 

diperlukan untuk mengukur konstrak atau variabel tersebut (Nasir, 2013). 

Definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Burnout 

Burnout adalah suatu kondisi yang dialami oleh individu sebagai 

kombinasi dari kelelahan fisik, kelelahan emosional, dan terjadinya 

penurunan pencapaian personal. Skor burnout trait diperoleh dengan 

menggunakan skala burnout, dimana semakin tinggi skor yang didapat 

maka semakin tinggi burnout yang dialami pada guru, demikian 

sebaliknya.  

2. Trait Kepribadian Extraversion 

Trait kepribadian Extraversion menggambarkan mengenai individu 

yang ramah, hangat dan asertif sehingga mudah berinteraksi dan menjalin 

hubungan dengan orang lain. Individu lebih banyak memberikan waktu 

untuk berorientasi pada orang daripada daripada berorientasi pada tugas. 

Skor trait kepribadian Extraversion diperoleh dengan menggunakan skala 

Big Five Inventory (BFI), dimana semakin tinggi skor yang didapat maka 

semakin tinggi trait kepribadian Extraversion, demikian sebaliknya.  
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3. Trait Kepribadian Agreeableness 

Trait kepribadian Agreeableness mendeskripsikan karakteristik 

individu dimana memiliki adanya kecenderungan untuk terus terang, 

mudah percaya pada orang lain, suka menolong dan rendah hati. Skor 

trait kepribadian Agreeableness diperoleh dengan menggunakan skala Big 

Five Inventory (BFI), dimana semakin tinggi skor yang didapat maka 

semakin tinggi trait kepribadian Agreeableness, demikian sebaliknya.  

4. Trait Kepribadian Conscientiousness 

Trait kepribadian Conscientiousness dikarakteristikkan sebagai 

individu yang cenderung lebih berorientasi tugas, kompeten, hati-hati 

dalam mengambil tindakan, tekun dan ambisius. Skor trait kepribadian 

Conscientiousness diperoleh dengan menggunakan skala Big Five 

Inventory (BFI), dimana semakin tinggi skor yang didapat maka semakin 

tinggi trait kepribadian Conscientiousness, demikian sebaliknya.  

5. Trait Kepribadian Neuroticism 

Trait kepribadian Neuroticism identik dengan penyesuaian 

emosional dan ketidakstabilan emosi. Hal ini tergambarkan dari 

kecenderungan individu yang rentan terhadap tekanan psikologis seperti 

cemas, kasar, kesulitan yang berlebihan dalam menoleransi frustrasi 

ketika tidak sesuai dengan keinginannya. Skor trait kepribadian 

Neuroticism diperoleh dengan menggunakan skala Big Five Inventory 
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(BFI), dimana semakin tinggi skor yang didapat maka semakin tinggi trait 

kepribadian Neuroticism, demikian sebaliknya.  

6. Trait Kepribadian Openness 

Trait kepribadian Openness mendeskripsikan individu yang 

imajinatif, estetis, toleran, terbuka untuk mencoba pengalaman yang baru, 

penuh akan keingintahuan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan 

intelektual. Skor trait kepribadian Openness diperoleh dengan 

menggunakan skala Big Five Inventory (BFI), dimana semakin tinggi skor 

yang didapat maka semakin tinggi trait kepribadian Openness, demikian 

sebaliknya.  

 

C. Subyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan studi populasi, yang merupakan 

kumpulan dari ukuran–ukuran tentang sesuatu yang ingin kita buat 

inferensi (Nasir, 2013). Ditambahkan oleh Nurgiyantoro, Gunawan, & 

Marzuki (2009), yang menyatakan bahwa populasi adalah keseluruhan 

anggota subjek penelitian yang memiliki karakteristik yang sama. Dengan 

demikian, maka populasi dalam penelitian ini adalah guru SMP Kristen 

Anugerah Langgur yang mengajar dilingkup Yayasan J.B. Sitanala 

Kabupaten Maluku Tenggara. Populasi berjumlah 31 orang, berhubung 

keterbatasan subyek penelitian maka penelitian ini mengunakaan studi 

populasi.  
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D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengetahui keadaan subyek penelitian, pengumpulan data 

akan mengunakan skala. Metode skala merupakan metode yang 

umumnya meminta keterangan tentang fakta yang diketahui oleh 

responden atau juga mengenai pendapat atau sikap (Nasution, 2014). 

Ada dua macam skala yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: skala 

burnout dan Big Five Inventory (BFI) dengan rincian sebagai berikut: 

1. Skala Burnout 

Skala burnout yang digunakan dalam penelitian ini disusun 

berdasarkan aspek–aspek burnout dari Maslach. Maslach 

mengungkapkan ada tiga aspek burnout yaitu (a) kelelahan emosional, (b) 

depersonalisasi, dan (c) penurunan pecapaian personal. Skala tersebut 

terdiri atas 18 aitem, dimana terbagi menjadi dua kelompok yaitu: 

sembilan aitem favorable dan sembilan aitem unfavorable. 

 Adapun sebaran butir-butir pernyataan dalam skala burnout dapat 

dilihat pada tabel:  

Tabel 1. Sebaran aitem - aitem skala burnout 

Aspek 
No Aaitem 

Jumlah 
Favorable Unfavorable 

Kelelahan emosional 8,12,17 4,11,15 6 
Depersonalisasi 5,7,18 2,6,13 6 
Penurunan pencapaian 
pribadi 

1,3,10 9,14,16 6 

Total  9 9 18 

 

Pemberian skor skala burnout mengacu pada model likert dengan 
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empat pilihan respon dari Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai 

(TS) dan Sangat Tidak Sesuai (STS). Skor aitem favorable bergerak dari 

skor empat untuk SS, skor tiga untuk respon S, skor dua untuk respon TS, 

dan skor satu untuk respon STS, sedangkan skor untuk aitem unfavorable 

berlaku sebaliknya. 

2. Skala Traits Kepribadian The Big Five 

Skala yang digunakan dalam mengukur traits kepribadian The Big 

Five adalah The Big Five Inventory (BFI) dimana terdapat traits 

Extraversion, Agreeableness, Conscientiousness, Openness dan 

Neuroticism. BFI telah diadaptasi ke dalam Bahasa Indonesia oleh Sulastri 

(2014) yang terdiri dari 44 aitem, dengan realibilitas cukup baik sebagai 

berikut: Extraversion (0,75), Agreeableness (0,65), Conscientiousness 

(0,73), Neuroticism (0,80), dan Openness (0,66). 

Adapun blueprint BFI sebagai berikut : 

Tabel 2.  Sebaran aitem traits kepribadian The Big Five 

No Trait Kepribadian 
Aitem Jumlah 

Aitem Favorable Unfavorable 

1. Extraversion 1, 11, 16, 26, 36 6, 21, 31 8 
2. Agreeableness 7, 17, 22, 32, 42 2,12, 27. 37 9 
3. Conscientiousness 3, 13, 28, 33, 38 8, 18, 23, 43 9 
4. Neuroticism 4, 14, 19, 29, 39 9, 24, 34 8 
5. Openness  5, 10, 15, 20, 25, 

30, 44 
35, 40, 41 10 

 Total 27 17 44 

 

Pemberian skor BFI mengacu pada model likert dengan lima pilihan 

respon dari Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju 
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(TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Skor aitem favorable bergerak dari 

skor lima untuk SS, skor empat untuk respon S, Skor tiga untuk respon R, 

skor dua untuk respon TS, dan skor satu untuk respon STS, sedangkan 

skor untuk aitem unfavorable berlaku sebaliknya. 

 

E. Uji Coba Alat Ukur 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

Suatu alat pengukur dikatakan valid jika alat itu mengukur apa yang 

harus diukur oleh alat itu (Nasution, 2014). Validitas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah validitas isi.  Menurut Nasution (2014) Validitas 

isi merupakan bahan yang diuji atau dites relevan dengan kemampuan, 

pengetahuan, pelajaran, pengalaman atau latar belakang orang yang diuji. 

Setelah diuji validitas isi, kemudian dilakukan uji validitas konstrak dengan 

mengkorelasikan skor aitem dengan total, dan dikontrol dengan part-

whole. Derajat atau tingkat hubungan antara dua variabel diukur dengan 

indeks korelasi yang disebut juga koefisien korelasi (Nasir, 2013). Korelasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik korelasi product 

moment dari pearson.  

 

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

Menurut Nasution (2014), suatu alat ukur dikatakan reliable bila alat 

itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa 
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menunjukkan hasil yang sama. Aitem ini dianalisa dalam reliabilitas adalah 

aitem-aitem yang dikatakan valid. Hasil ini didapat dengan menggunakan 

teknik korelasi Alpha – Cronbach. 

 

F. Metode Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menguji hipotesis dalam penelitian ini digunakan teknik korelasi Product 

Moment dari Pearson untuk mengetahui korelasi antara burnout guru 

dengan tiap-tiap traits kepribadian The Big Five, yaitu Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Neuroticism, dan Openness. 


