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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Penelitian Korelasional 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif. 

Menurut Narbuko dan Achmadi (2003) penelitian kuantitatif korelasional adalah 

penelitian yang memiliki tujuan untuk menyelidiki sejauh mana variasi pada 

sebuah faktor berhubungan dengan variasi pada faktor lainnya pada koefisien 

korelasi. Penelitian ini memungkinkan adanya pengukuran terhadap beberapa 

variabel dan  hubungannya secara serentak. Penelitian ini menunjukkan tinggi 

rendahnya hubungan  antar variabel bukan ada tidaknya hubungan antar 

variabel tersebut. 

3.2. Variabel Penelitian 

3.2.1. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Variabel tergantung : Burnout Pada Generasi Y 

2. Variabel bebas : Work Engagement 

3.2.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Pada sub bab ini akan disimpulkan definisi operasional dari kedua 

variabel yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Burnout Pada Generasi Y 

Burnout adalah kelelahan mental dan/ atau fisik yang mucul pada 

individu sebagai respon atas stres interpersonal yang berkepanjangan 

atas pekerjaan, yang jika tidak dipulihkan keseimbangannya akan 

menyebabkan kerusakan mental dan/ atau fisik. Burnout diidentifikasi 

memiliki tiga dimensi yaitu : exhaustion (kelelahan), Cynicism (sinisme) 
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atau depersonalization, dan reduced personal accomplishment 

(penurunan pencapaian pribadi) atau inefficacy. Burnout diteliti 

menggunakan skala Maslach Burnout Invventory yang disusun 

berdasarkan tiga dimensi yaitu : exhaustion, cynicism, dan reduced 

perconal accomplishment. Skala yang digunakan berupa rating scale 

dengan rentang skala dari 0 hingga 10. Semakin tinggi skor burnout yang 

muncul maka semakin tinggi burnout yang dialami karyawan, begitu pula 

sebaliknya. 

2. Work Engagement 

Work engagement adalah energi dan pikiran positif, keterlibatan, 

dan rasa puas terhadap pekerjaan dan dapat digambarkan sebagai 

kebalikan dari burnout. Work engagement memiliki tiga aspek yaitu : 

vigor, dedication, dan absorption. Work engagement diukur menggunakan 

Utrecht Work Engagement Scale (UWES) yang disusun berdasarkan tiga 

dimensi yaitu vigor, dedication, dan absorption. Skala yang digunakan 

berupa rating scale dengan rentang skala 0 hinggi 10. Semakin tinggi skor 

work engagement maka semakin tinggi rasa engaged karyawan terhadap 

pekerjaannya, begitu pula sebaliknya. 

3.3. Populasi dan Sampling 

3.3.1. Populasi 

Salah satu langkah yang perlu dilakukan dalam melaksanakan penelitian 

adalah menentukan populasi penelitian. Populasi adalah kumpulan individu 

dengan ciri-ciri yang telah ditentukan (Nazir, 2011). Sebelum melakukan 

penelitian perlu ditentukan populasi dari penelitian. 
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Ciri-ciri populasi dalam penelitian ini adalah : 

1. Merupakan karyawan yang sedang dalam masa aktif bekerja di 

Kantor Regional 3 Otoritas Jasa Keuangan Semarang; 

2. Lahir pada tahun 1980-2000; 

3. Hadir saat penelitian berlangsung. 

3.3.2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sample adalah sebagian subyek yang diteliti dari keseluruhan populasi 

(Narbuko & Achmadi, 2003).  Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah Acidental Sampling. Acidental Sampling adalah sampel yang diambil 

dari siapa saja yang kebetulan ada (Nasution, 2014).  

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua buah skala sebagai alat 

pengumpulan data. Skala pertama untuk mengukur variabel tergantung yaitu 

burnout menggunakan skala Maslach Burnout Inventory (MBI), skala kedua yang 

digunakan adalah Utrecht Work Engagement Scale (UWES). 

3.4.1. Skala Burnout 

Skala burnout yang digunakan adalah Maslach Burnout Inventory (MBI) 

yang sudah diadaptasi dan dimodifikasi serta divalidasi dengan N= 822 oleh L.T. 

Widianingtanti. MBI adalah alat ukur burnout yang didesain secara spesifik untuk 

mengukur tiga dimensi dari burnout (Maslach & Leiter, 2016). Tiga dimensi yang 

diukur skala ini adalah exhaustion, cynicism, dan inefficacy. Skala burnout terdiri 

dari 22 item. Dimensi burnout terdiri dari dua katergori pernyataan, yaitu 

pernyataan favorable dan unfavorable. 

Skala burnout MBI yang telah diuji dan divalidasi oleh L.T. Widianingtanti 

menghasilkan skor reliabilitas sebesar 0,916 dan validitas item dengan koefisien 
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validitas antara 0,536 sampai dengan 0,818 dengan taraf signifikansi 0,05. Selain 

itu validitas alat ukur dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) dengan hasil 

koefisien validitas antara 0,687 sampai dengan 0,818 pada aspek exhaustion, 

0,536 sampai dengan 0,800 pada aspek cynicsm dan 0,604 sampai dengan 

0,809 pada aspek inefficacy. 

Skala burnout terdiri dari dua kategori pernyataan, yaitu pernyataan 

favorable (pernyataan yang sesuai untuk menggambarkan keadaan perasaan 

subjek saat ini) dan unfavorable (pernyataan yang tidak sesuai untuk 

menggambarkan perasaan subjek saat ini). Skala ini terdiri dari 22 item dengan 

empat belas item favorable delapan item unfavorable. Terdapat tujuh alternatif 

jawaban untuk tiap item pada skala. Jawaban tidak pernah diwakili dengan 

angka (0) hingga sering diwakili dengan angka (6).  

Tabel 3.1. Blue Print skala Burnout 

No. Aspek Burnout Jumlah Item Jumlah 

Favorable Unfavorable 

1. Exhaustion 9 - 9 

2. Cynicism 5 - 5 

3. Inefficacy - 8 8 

 Jumlah 14 8 22 

 
3.4.2. Skala Work Engagement 

Skala engagement yang digunakan adalah Utrecht Work Engagement 

Scale (UWES) yang telah diadaptasi ke Bahasa Indonesia oleh Anindita Dwi P., 

Maria Dita K., Nyoman Feby T.A., Ardianeswari S.P., Vania Mulyono C., Liem, 

Monica P.J., dan disupervisi oleh L.T. Widianingtanti serta divalidasi dengan 91 

karyawan. Tiga dimensi yang diukur oleh UWES adalah vigor, dedication, dan 

absorption. Skala work engagement UWES yang telah diuji validitas dan 

realibilitasnya menghasilkan skor reliabilitas sebesar 0,907 alpha Cronbach’s dan 
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validitas item dengan koefisien validitas antara 0,502 sampai dengan 0,817 

dengan taraf signifikansi 0,05.  

Skala UWES terdiri dari tujuh belas item dengan pernyataan favorable. 

Terdapat tujuh alternatif jawaban untuk tiap item pada skala. Jawaban tidak 

pernah diwakili dengan angka nol, hampir tidak pernah diwakili angka satu, 

jarang diwakili dengan angka dua, kadang-kadang diwakili dengan angka tiga, 

sering diwakili dengan angka empat, cukup sering diwakili dengan angka lima, 

dan selalu diwakili dengan angka enam.  

Tabel 3.2. Blue Print skala Work Engagement 

No. Aspek Work Engagement Jumlah Item Favorable 

1. Vigor 6 

2. Dedication 5 

3. Absorption 6 

 Jumlah 17 

 

3.5. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang dilakukan menggunakan uji Korelasi 

Spearman. Uji korelasi digunakan untuk menentukan sampai sejauh mana 

aspek-aspek pada suatu variabel berkaitan dengan aspek-aspek pada variabel 

lainnya berdasarkan pada koefisian korelasi. (Narbuko & Achmadi, 2003).  

 


