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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.01. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif, di mana dalam 

penelitian ini analisis ditekankan pada data-data dalam bentuk angka yang 

kemudian diolah dengan metode statistika. Pendekatan kuantitatif dilakukan 

dalam rangka pengujian hipotesis. Melalui metode kuantitatif akan diperoleh 

signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti (Azwar, 2005). 

3.02. Identifikasi Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan sebuah atribut atau karakteristik pada 

seorang individu atau hal-hal lain yang dapat diamati atau diukur. Variabel 

penelitian dapat berupa orang-orang atau organisasi yang akan diteliti (Creswell, 

2016). Pada penelitian ini, terdapat dua variabel yang digunakan, yaitu: 

1. Variabel tergantung : Working Memory 

2. Variabel bebas  : Burnout 

3.03. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Definisi operasional merupakan definisi variabel yang memiliki arti tunggal 

dan didasarkan pada karakteristik yang dapat diamati dari variabel tersebut 

(Azwar, 2005). Definisi operasional ini memberikan batasan pada suatu variabel, 

sehingga dapat menghindari kesalahan dalam penafsiran dan pengumpulan data 

penelitian. Adapun definisi operasional variabel dalam penelitian ini antara lain: 

3.03.01. Working memory 

Working memory adalah sistem memori manusia yang bertugas 

menyimpan dan memanipulasi informasi yang diterima individu untuk kemudian 
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digunakan dalam  menyelesaikan tugas kognitif yang kompleks. Alat ukur yang di 

gunakan untuk mengukur working memory adalah Symbol Span yang 

merupakan sub-tes kedua dari Memory and Learning. Semakin tinggi skor yang 

diperoleh menunjukkan semakin tinggi juga kemampuan working memory subjek. 

3.03.02. Burnout 

Burnout adalah kondisi stres berkepanjangan yang dialami individu 

sebagai akibat dari tidak seimbangnya antara kapasitas individu dengan tuntutan 

pekerjaan yang diberikan, sehingga hal ini berdampak pada diri individu sendiri 

dan kinerjanya. Variabel burnout akan diungkap dengan skala Maslach Burnout 

Inventory (MBI) yang telah diadaptasi dan dimodifikasi. Skala MBI mengungkap 

tiga dimensi burnout yaitu exhaustion, cynicism, dan personal accomplishment. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin tinggi juga burnout 

yang dialami subjek. 

3.04. Subjek Penelitian 

3.04.01. Populasi 

Populasi penelitian merupakan sekumpulan subjek yang akan dikenai 

generalisasi dari hasil penelitian yang dilakukan. Sekumpulan subjek yang ada 

dalam populasi tersebut harus memiliki ciri atau karakteristik yang sama pula, 

sehingga dapat dibedakan dengan kumpulan individu lain (Azwar, 2005). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perawat di Rumah Sakit Tentara Bhakti Wira 

Tamtama Semarang. 

3.04.02. Teknik pengambilan sampel 

Sampel penelitian merupakan sebagian dari jumlah populasi. Oleh karena 

bagian dari populasi, tentu sampel harus memiliki ciri yang juga dimiliki oleh 
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populasinya (Azwar, 2005). Sebagian jumlah populasi diambil menggunakan 

prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya (Sugiarto, Siagian, 

Sunaryanto, & Oetomo, 2001). Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini  adalah insidental sampling. Insidental sampling merupakan 

pengambilan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan dijumpai peneliti dan dipandang cocok sebagai sumber data dapat 

digunakan sebagai sampel (Dantes, 2012). Kriteria subjek yang ditetapkan 

adalah bekerja sebagai perawat pada bagian rawat inap dan telah memiliki masa 

kerja minimal tiga tahun. 

3.05. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

skala dan tes, yaitu:  

3.05.01. Skala burnout 

Skala burnout yang digunakan merupakan adaptasi dan modifikasi dari 

Maslach Burnout Inventory (MBI). Skala tersebut merupakan alat ukur yang 

dapat melihat skor burnout pada seseorang di tempat kerja. MBI dalam penelitian 

ini diadaptasi dan dimodifikasi oleh L. T. Widhianingtanti selaku dosen 

pembimbing serta ketua penelitian burnout dan neuropsikologi melalui proses A-

B-B-A. Proses A-B-B-A dilakukan dengan menerjemahkan skala dari Bahasa 

Inggris ke Bahasa Indonesia, kemudian kembali lagi ke Bahasa Inggris untuk 

kemudian diterjemahkan kembali ke Bahasa Indonesia. MBI yang digunakan 

sebagai alat ukur burnout  telah diujicoba dan divalidasi dengan Confirmatory 

Factor Analysis (CFA). Skala ini mengukur tiga dimensi yang ada dalam burnout 

yaitu exhaustion, cynicism, dan personal accomplishment. Skala terdiri dari 22 

item yang dibagi menjadi dua jenis item yaitu item favourable dan unfavourable. 
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Setiap item dijawab dengan rentang angka 0 sampai 6, di mana 0 berarti tidak 

pernah dan 6 sangat sering. 

Tabel 3.01. Blueprint Maslach Burnout Inventory (MBI) Terjemahan dan Modifikasi 

No. Dimensi Burnout 

Item 

Total 

Favourable Unfavourable 

1. Exhaustion 9 - 9 

2. Cynicism 5 - 5 

3. Personal Accomplishment - 8 8 

Total 14 8 22 

 

3.05.02. Symbol Span 

Symbol Span merupakan sub-tes kedua dari Memory and Learning yang 

digunakan untuk mengukur Visual Working Memory pada individu. Tes ini juga 

merupakan bagian dari Wechsler Memory Scale-fourth edition (WMS-IV). Peneliti 

menggunakan Symbol Span yang mengukur working memory secara visual, di 

mana berdasarkan jurnal milik Ohman, working memory dapat diukur 

menggunakan salah satu komponen yaitu auditori (digit span forward dan 

backward).  

Administrasi dari Symbol Span terbagi dalam dua bagian yang masing-

masing bagian terdiri dari delapan soal, di mana setiap soal berisi rangkaian 

simbol-simbol yang terdiri dari 2 sampai 9 simbol. Simbol-simbol tersebut 

diperlihatkan dalam bentuk kartu dan dijawab lisan oleh subjek. Pertama, subjek 

akan diperlihatkan kartu berisi deretan simbol (A-I) selama 15 detik dan subjek 

diminta untuk mengingat simbol-simbol tersebut. Setelah itu, subjek kemudian 

diperlihatkan kartu-kartu soal yang berisi deretan simbol dengan urutan yang 

berbeda dan kemudian subjek menyebutkannya dalam bentuk huruf dari kiri ke 
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kanan (forward). Kedua, subjek kembali diperlihatkan kartu yang berisi deretan 

simbol selama 15 detik. Pada bagian kedua ini subjek diminta menyebutkan 

huruf dari arah sebaliknya yaitu kanan ke kiri (backward). Masing-masing soal 

terdiri dari dua percobaan, kedua percobaan tersebut diberikan pada subjek. 

Apabila subjek salah dalam satu percobaan tetap dilanjutkan pada percobaan 

selanjutnya, namun apabila subjek gagal pada kedua percobaan dalam satu 

rangkaian yang sama maka tes akan dihentikan. 

Adapun skoring yang digunakan dalam Symbol Span, yaitu dengan 

memberikan nilai 1 pada jawaban benar dan nilai 0 pada jawaban salah. Nilai 

maksimal rangkaian forward dan backward adalah 16 (Sulastri dkk, 2017).  

3.06. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

Skala MBI yang digunakan dalam penelitian ini telah melalui proses uji 

coba dan validasi oleh L. T. Widhianingtanti. Hasil uji coba tersebut menunjukkan 

skor reliabilitas sebesar 0,82 serta koefisien validitas item (22 item) antara 0,536 

sampai 0,818 dengan taraf signifikansi 0,05. Di mana validitas alat ukur dengan 

Confirmatory Factor Analysis (CFA) menunjukkan koefisien validitas antara 

0,687-0,818 pada dimensi exhaustion, 0,536-0,800 pada dimensi cynicism, dan 

0,604-0,809 pada dimensi personal accomplishment.  

Sementara, alat ukur symbol span yang digunakan dalam penelitian ini 

juga telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Berdasarkan uji coba yang telah 

dilakukan didapatkan bahwa tes ini memiliki angka validitas internasional sebesar 

0,76 sampai 0,92 dan reliabilitas sebesar 0,72 (Young, Caron, Baughman, & 

Sawyer, 2012). 
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3.07. Metode Analisis Data 

Pada penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode 

kuantitatif yaitu dengan teknik statistik korelasi product moment Pearson. Analisis 

korelasi digunakan untuk melihat adanya hubungan dua variabel atau lebih dan 

bila ada, serta mengukur tingkat hubungan tersebut melalui sebuah angka 

(Wibisono, 2009). Metode analisis data ini digunakan untuk mengetahui 

hubungan antara burnout dengan working memory pada perawat. 


