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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. 

“Pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang menegaskan 

analisisnya pada data-data angka yang diolah dengan menggunakan program 

statistika. Pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam 

rangka pengujian hipotesis) dan meletakkan kesimpulan hasilnya pada suatu 

probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan menggunakan metode 

kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi 

hubungan antar variabel yang diteliti” (Azwar, 2013, hal.5).  

  

3.2. Identifikasi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel  

3.2.1. Identifikasi variabel penelitian 

 Penelitian mengenai hubungan antara psychological well-being dengan 

burnout memiliki variabel penelitian sebagai berikut : 

Variabel tergantung : Burnout 

Variabel bebas : Psychological well-being 

3.2.2. Definisi operasional variabel 

 “Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat 

diamati” (Azwar, 2013, hal.74). Definisi operasional dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Burnout  

Burnout merupakan suatu kondisi kelelahan baik fisik, mental dan 

emosional yang diakibatkan karena pekerjaan yang monoton ditandai 

dengan hilangnya antusiasme untuk bekerja, perasaan pemisis, kurangnya 

pencapaian pribadi, mood yang rendah, menurunnya produktivitas, 

menurunnya kemampuan dan komitmen untuk bekerja yang rendah. 

Burnout diukur menggunakan skala burnout berdasarkan tiga dimensi 

yaitu: exhaustion, cynicism dan personal amccomplishment. Semakin 

tinggi nilai burnout maka semakin tinggi indikasi gejala burnout pada 

subjek. begitu pula sebaliknya. 

 

2. Psychological well-being 

Psychological well-being adalah kondisi dimana individu mampu menerima 

keadaan dirinya secara positif baik kekuatan dan kelemahan, maupun 

keadaan yang sedang dijalanina saat ini serta pengalaman hidupnya 

termasuk peristiwa yang dianggapnya tidak menyenangkan dan menerima 

semua itu sebagai bagian dari dirinya. Data psychological well-being 

didapatkan dari  skala psychological well-being yang disusun berdasarkan 

enam dimensi yaitu Self-acceptance, Positive relations with others, 

Autonomy, Environmental mastery, Purpose in life dan Personal growth. 

Semakin tinggi nilai psychological well-being maka semakin tinggi 

psychological well-being pada subjek. Begitu pula sebaliknya. 

 

 



27 
 

 
 

3.3. Populasi dan Teknik Sampling 

3.3.1. Populasi 

“Populasi dideskripsikan sebagai kelompok subjek yang akan dikenai 

generalisasi hasil penelitian. Kelompok subjek ini harus mempunyai karakteristik 

atau ciri-ciri bersama yang membedakannya dari kelompok subjek yang lainnya” 

(Azwar, 2013, hal.77). Karakteristik dari populasi yang akan digunakan pada 

penelitian ini diantaranya : 

1. Perawat yang bekerja di Rumah Sakit X 

2. Perawat dengan masa kerja kurang dari 10 tahun dengan 

pertimbangan bahwa perawat yang masa kerjanya kurang dari 10 

tahun memiliki nilai rata-rata  burnout yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan perawat dengan masa kerja lebih dari 10 tahun (Mandasari, 

Choiri, & Sari, 2014). 

3. Perawat yang berusia kurang dari 40 tahun dengan pertimbangan 

bahwa nilai rata-rata burnout pada perawat yang berusia kurang dari 

40 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan perawat yang berusia 40 

tahun ke atas (Mandasari, Choiri, & Sari, 2014). 

 

3.3.2. Sampling 

 “Sampel merupakan bagian dari  jumlah dan ciri yang dimiliki oleh 

populasi. Apabila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan untuk 

mempelajari semua yang ada pada populasi maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi tersebut” (Sugiyono, 2009, hal.81). Penelitian 

ini menggunakan teknik penggambilan sampel dengan cara Purposive sampling. 

Sampling ini merupakan teknik dengan menentukan terlebih dahulu sampel yang 
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akan diteliti berdasarkan pertimbangan khusus (Noor, 2011). Hal yang 

dimaksudkan tersebut adalah peneliti dapat menjumpai subjek yang sekiranya 

cocok dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.   

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1. Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan skala sebagai alat ukur dan digunakan sebagai 

alat dalam mengumpulkan data. Skala ini akan diberikan langsung kepada subjek 

oleh peneliti dan sifatnya tertutup. Jenis skala yang digunakan adalah skala Likert. 

Skala Likert dipakai untuk mengukur sikap, pendapat maupun persepsi seseorang 

ataupun kelompok mengenai fenomena sosial (Sugiyono, 2009, hal.93). Terdapat 

dua skala yang akan diberikan yaitu skala burnout dan skala psychological well-

being. 

1.  Blueprint dan Skala burnout 

Skala MBI terdiri dari tiga dimensi yakni exhaustion, cynicism, dan personal 

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

antara 0-6, dimana semakin tinggi skor maka semakin tinggi kecenderungan 

burnout pada seseorang begitu sebaliknya. 

Tabel 3.1. Tabel Blueprint skala burnout 

Aspek-aspek 
Item 

Total 
Favorable Unfavorable 

Exhaustion 9  9 
Cynicism 5  5 

Personal Accomplishment  8 8 

Total 14 8 22 

 

2.  Skala psychological well-being 

Skala psychological well-being disusun berdasarkan enam dimensi yaitu 

autonomy, self acceptance, purpose in life, personal relation with other, personal 

relation with other, personal growth, dan environmental mastery. Item dalam skala 
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ini dikelompokkan dalam item yang berbentuk favorable (item yang sesuai dengan 

dimensi) dan unfavorable (item yang tidak sesuai dengan dimensi). Terdapat enam 

pilihan jawaban alternatif yang terdiri dari STS (Sangat Tidak Sesuai), TS (Tidak 

Sesuai), ATS (Agak Tidak Sesuai), AS (Agak Sesuai), S (Sesuai), SS (Sangat 

Sesuai). 

 Pada item favorable skor tertinggi 6 diberikan untuk jawaban SS (Sangat 

Sesuai), skor 5 untuk S (Sesuai), skor 4 untuk AS (Agak Sesuai), skor 3 untuk ATS 

(Agak Tidak Sesuai), skor 2 untuk jawaban TS (Tidak Sesuai), dan skor 1 diberikan 

untuk jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai). 

 Berbeda dengan item favorable, pada item unfavorable skor tertinggi 6 

diberikan untuk jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai), skor 5 untuk jawaban TS 

(Tidak Sesuai), skor  4 untuk ATS (Agak Tidak Sesuai), skor 3 untuk AS (Agak 

Sesuai), skor 2 untuk S (Sesuai), skor 1 untuk SS (Sangat Sesuai). Berikut 

blueprint dari skala psychological well-being : 

Tabel 3.2. Tabel Blueprint Skala Psychological Well-Being 

 
 

 

 

 

 

3.4.2. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Suatu alat ukur dikatakan valid apabila alat ukur tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2009). Kedua skala 

dalam penelitian ini menggunakan validitas CFA (confirmatory factor analysis) 

untuk skala burnout dan psychological well-being.  

Aspek 
Item 

Total 
Unfavorable Favorable 

Autonomy  2 3 5 

Self-acceptance 2 3 5 

Purpose in life 2 3 5 

Personal relation with other 2 3 5 

Personal growth 2 3 5 

Environmental mastery 1 3 4 

Jumlah 12 18 29 
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Alat ukur dikakatakan reliabel apabila alat ukur tersebut digunakan 

beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang 

sama (Sugiyono, 2009). Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk 

menguji reliabilitas adalah teknik Alpha Cronbach. Teknik ini menggunakan 

pendekatan konsistensi internal. Pendekatan internal dilakukan dengan cara 

mencobakan instrumen sekali saja pada sekelompok individu sebagai subjek 

(Sugiyono, 2009). 

 

3.5. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang dipakai pada penelitian kali ini  adalah metode 

statistika karena data yang diperoleh berupa angka-angka dan metode statistik 

mampu memberikan hasil yang objektif. Peneliti menggunakan metode Korelasi 

Product Moment. Korelasi product Moment dipakai untuk mencari ada tidaknya 

hubungan antara psychological well-being sebagai variabel bebas dan burnout 

sebagai variabel tergantung. Kemudian, untuk menghitung uji hipotesis, peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS for Windows versi 16. 


