
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan 

kuantitatif menekankan analisisnya pada rata-rata numerical (angka) 

yang diolah dengan metode statistika. Pada dasarnya, pendekatan 

kuantitatif dilakukan pada penelitian yang dilakukan dalam rangka 

menguji hipotesis dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu 

probabilitas kesalahan penolakan nihil. Dengan metode kuantitatif akan 

diperoleh perbedaan kelompok atau signifikasi hubungan antar variabel 

yang diteliti (Azwar, 1997, h.5). Pada umumnya, penelitian kuantitatif 

merupakan penelitian sampel besar. 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Menurut Azwar (1998, h.59) penelitian sosial dan psikologis, 

memusatkan perhatiannya pada beberapa fenomena atau gejala utama 

pada beberapa fenomena lain yang relevan, yang merupakan konsep 

mengenai atribut atau sifat yang terdapat pada subyek penelitian yang 

dapat bervariasi. Konsep inilah yang disebut variable. Dalam penelitian 

ini terdapat satu variabel bebas dan satu variabel tergantung. Variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitan ini adalah : 

1. Variabel tergantung : Burnout 

2. Variabel bebas   : Self efficacy 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Suatu penelitian ilmiah diperlukan batasan operasional dari 

masing-masing variabel terlebih dahulu, hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari munculnya konsep yang bermakna ganda serta untuk 

menghindari kesalahan dalam menentukan alat pengumpulan data. 

Adapun batasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Burnout 

Burnout adalah sindroma atau serangkaian gejala adanya 

ketegangan fisik dan psikis yang disebabkan oleh tingginya tuntutan 

pekerjaan yang dialami individu yang timbul akibat dari stres yang 

berkepanjangan. 

Burnout diungkapkan dengan menggunakan alat ukur berupa 

skala yang disusun berdasarkan empat gejala burnout yang meliputi 

kelelahan fisik, kelelahan emosional, kelelahan mental dan feeling of 

low personal accomplishment. Semakin tinggi skor skala burnout 

maka semakin tinggi pula burnout pada subyek. Sebaliknya, semakin 

rendah skor skala burnout maka semakin rendah tingkat burnout 

yang terjadi. 

2. Self efficacy 

Self efficacy adalah keyakinan dalam diri individu bahwa 

individu tersebut memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan 

untuk membentuk suatu perilaku yang tepat pada situasi khusus agar 

membuahkan hasil yang nyata dengan keinginan individu. 

Self efficacy seseorang diungkapkan dengan alat ukur skala 

yang disusun berdasarkan empat aspek yaitu kognitif, motivasi, 
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afeksi dan seleksi. Semakin tinggi skor total yang diperoleh maka 

semakin tinggi pula self efficacy. Sebaliknya, semakin rendah skor 

total yang diperoleh maka semakin rendah pula self efficacy. 

 

D. Populasi Penelitian 

Salah satu langkah awal yang perlu diambil dalam melaksanakan 

penelitian adalah menentukan populasi penelitian. Hadi (1993, h.220), 

populasi adalah jumlah unsur-unsur yang memiliki satu atau beberapa 

ciri atau karakteristik yang sama. Azwar (1997, h.77) dalam penelitian 

sosial, populasi didefinisikan sebagai kelompok subyek yang hendak 

dikenai generalisasi hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan studi populasi, yaitu meneliti seluruh anggota populasi 

(Azwar, 1998, h.79). Studi populasi dalam penelitian ini adalah : 

1. Karyawan Account Officer yang bekerja di Kantor Cabang BRI 

Pattimura Semarang, Kantor Cabang BRI A.Yani Semarang dan 

Kantor Cabang BRI Brigjen Sudiarto Semarang yang sudah bertugas 

untuk mencari nasabah dan mengelola administrasi kredit dari 

nasabah tersebut, karena seorang karyawan Account Officer sudah 

melalui tahap dari calon Account Officer atau tahap uji coba suatu 

pekerjaan. 

2. Karyawan Account Officer yang mempunyai usia antara 25 tahun 

hingga 35 tahun dengan alasan burnout sering terjadi pada karyawan 

di bawah umur 40 tahun. 

3. Karyawan Account Officer yang memiliki masa kerja antara 1 tahun 

hingga 10 tahun dengan alasan individu yang  bekerja dalam waktu 
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yang lama dipastikan memiliki banyak pengalaman dalam mengatasi 

berbagai permasalahan dan dapat mengatasi situasi yang merujuk ke 

keadaan yang menyebabkan terjadinya stres kerja sehingga bisa 

terhindar dari burnout.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode skala. Metode skala adalah suatu metode penelitian yang 

menggunakan daftar pertanyaan atau pertanyaan yang harus dijawab dan 

dikerjakan tau daftar isian yang harus diisi oleh sejumlah subyek. 

Berdasarkan jawaban atau isian tersebut, peneliti mengambil keputusan 

mengenai subyek yang diteliti (Suryabrata, 2000, h.15-16) 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua skala, 

yaitu skala burnout dan skala self efficacy. Masing-masing terdiri dari 

dua item yaitu item favourable dan item unfavourable. Skala penelitian 

ini menggunakan empat pilihan jawaban yaitu : Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS).  

Penilaian skala mempunyai jenjang nilai dari (1) sampai (4). 

Untuk penilaian item favourable, subyek akan memperoleh skor empat 

(4) untuk jawaban Sangat Sesuai; skor tiga (3) untuk jawaban Sesuai; 

skor dua (2) untuk jawaban Tidak Sesuai; skor satu (1) untuk jawaban 

Sangat Tidak Sesuai. Sedangkan pada item yang unfavourable, subyek 

akan memperoleh skor empat (4) untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai; 

skor tiga (3) untuk jawaban Tidak Sesuai; skor dua (2) untuk jawaban 

Sesuai; skor satu (1) untuk jawaban Sangat Sesuai. 
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Adapun skala yang digunakan untuk pengambilan data adalah 

sebagai berikut. 

1. Skala Burnout 

Skala Burnout disusun berdasarkan gejala-gejala burnout di tempat 

kerja dari pendapat Baron dan Greenberg (1995, h.20), yaitu : 

a. Kelelahan fisik 

Ditandai dengan badan pegal-pegal disertai sakit kepala, mual, 

insomnia dan kehilangan selera makan 

b. Kelelahan emosional 

Ditandai dengan depresi, merasa terperangkap di dalam tugasnya, 

mudah marah dan tersinggung, serta perasaan tidak berdaya. 

c. Kelelahan mental 

Ditandai dengan persepsi sinis terhadap orang lain, curiga tanpa 

alasan, dan cenderung merugikan diri sendiri, pekerjaan maupun 

organisasi. 

d. Feeling of low personal accomplishment 

Suatu kondisi yang ditandai dengan adanya perasaan bahwa dirinya 

memiliki prestasi atau kemampuan kerja yang rendah, perasaan tidak 

puas atau membenci terhadap diri sendiri, pekerjaan, maupun 

kehidupan. 
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Adapun blue print skala burnout dapat dilihat pada tabel 1 sebagai 

berikut : 

Tabel 1 

Blue Print Skala Burnout 

Gejala Jumlah Item Jumlah Favourable Unfavourable 
a. Kelelahan Fisik 3 3 6 
b. Kelelahan Mental 3 3 6 
c. Kelelahan 

Emosional 3 3 6 

d. Feeling of low 
personal 
accomplishment 

3 3 6 

Jumlah 12 12 24 
 

2. Skala Self Efficacy 

Skala self Efficacy disusun berdasarkan aspek-aspek dari self 

efficacy dari pendapat Corsini (1994, h.369), yaitu : 

a. Kognitif 

Kemampuan seseorang memikirkan cara-cara yang digunakan dan 

merancang tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan 

b. Motivasi 

Kemampuan seseorang memotivasi diri melalui pikirannya untuk 

melakukan suatu tindakan dan keputusan dalam mencapai tujuan 

yang diharapkan. 

c. Afeksi 

Kemampuan mengatasi emosi yang timbul pada diri sendiri untuk 

mencapai tujuan yang diharapkan. 
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d. Seleksi 

Kemampuan seseorang untuk menyeleksi tingkah laku lingkungan 

yang tepat sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan.  

Adapun blue print skala self efficacy dapat dilihat pada tabel 2 

sebagai berikut : 

Tabel 2 

Blue Print Skala Self Efficacy 

Aspek Jumlah Item Jumlah Favourable Unfavourable 
a. Aspek Kognitif 3 3 6 
b. Aspek Motivasi 3 3 6 
c. Aspek Afeksi 3 3 6 
d. Aspek Seleksi 3 3 6 

Jumlah 12 12 24 
 

F. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setiap penelitian selalu diharapkan hasil yang benar-benar 

obyektif, artinya dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari 

suatu masalah yang diteliti. Untuk itu diperlukan adanya suatu alat ukur 

yang baik. Alat ukur yang baik adalah alat ukur yang valid dan reliabel. 

1. Validitas Alat Ukur 

Pengujian alat ukur seperti skala dapat dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor tiap item dengan cara tersebut dinamakan 

validitas berdasar kriterium dalam atau internal kriterion (Hadi, 

2000, h.109). Uji validitas yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik korelasi product moment dari Carl Pearson, yaitu 

dengan mengkorelasikan skor item dengan skor item dengan skor 

total.  
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Koefisien korelasi yang diperoleh dari hasil perhitungan di atas 

masih perlu dikorelasi dengan menggunakan teknik part whole, 

mengingat adanya kelebihan bobot pada koefisien tersebut (Ancok, 

1987, h.23). Kelebihan bobot tersebut terjadi, karena skor item yang 

dikorelasikan dengan skor total masih ikut sebagai komponen skor 

total sehingga menyebabkan angka korelasi menjadi lebih besar. Uji 

validitas ini dilakukan dengan menggunakan program komputer 

Statistical Package Social science (SPSS) for Windows versi 13.0. 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas sering diartikan keterpercayaan, keterandalan dan 

keajegan. Meskipun realibilitas sering diartikan dalam bermacam-

macam konsep, namun ide dasar yang terdapat pada konsep 

reliabilitas adalah tingkat keterpercayaan dari hasil pengukuran 

(Azwar, 1997, h.42). Hal ini terjadi apabila dalam beberapa kali 

pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama 

diperoleh hasil yang sama, dan reliabilitas merupakan suatu keajegan 

alat ukur yang dimana dalam perhitungan reliabilitas harus dilakukan 

pada item yang sudah memiliki validitas. 

Ada beberapa teknik untuk menguji reliabilitas alat ukur dalam 

penelitian ini digunakan teknik koefisien Alpha yang dikembangkan 

oleh Cronbach. Cara yang digunakan untuk menghitung reliabilitas 

penelitian adalah dengan menggunakan koefisien Alpha yang 

dikembangkan oleh Cronbach dan teknik perhitungannya dilakukan 

dengan menggunakan program computer Statistical Package Social 

Science (SPSS) for Windows versi 13.0. 
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G. Metode Analisis Data 

Analisis data adalah cara yang digunakan dalam mengolah data 

yang diperoleh, sehingga didapatkan suatu kesimpulan. Metode analisis 

data yang digunakan adalah analisis statistik.  

Teknik yang sesuai untuk mengolah data dalam penelitian ini 

adalah teknik statistic analisis korelasi Product Moment Pearson, karena 

bertujuan untuk mencari hubungan antara dua variabel (satu variabel 

bebas dan satu variabel tergantung) dan memiliki data yang bergejala 

interval (Azwar, 1997, h.9). Perhitungan ini menggunakan program 

komputer Statistical Package Sosial Science (SPSS) for Windows versi 

13.0. 
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