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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian kuantitatif  

korelasional. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui ada atau 

tidaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, melainkan bertujuan 

untuk mengetahui kontribusi persepsi terhadap beban kerja dan dukungan sosial 

terhadap burnout pada guru. 

B. Identifikasi Variabel 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

X1 = Persepsi terhadap beban kerja sebagai variabel bebas  

X2 = dukungan sosial sebagai variabel bebas  

Y   =  Burnout sebagai variabel terikat  

C. Definisi Operasional 

1. Burnout  

Burnout adalah kondisi kelelahan emosi yang berlangsung dalam jangka 

waktu yang lama akibat dari kesibukan ataupun tekanan pada pekerjaan yang 

dapat dilihat dari sikap dan prilaku individu tersebut. Burnout dapat terlihat 

dari sikap dan perilaku yang mudah putus asa, mudah marah, mudah 

tersinggung, mengurangi banyak kontak dengan orang lain, sinis, dan merasa 

prestasi diri menurun. 

2. Persepsi terhadap Beban Kerja 

Persepsi terhadap beban kerja adalah penilaian individu dengan cara 

berfikir dan merasakan tentang kumpulan pekerjaan yang berat, yang 
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membutuhkan aktivitas berfikir untuk mengingat maupun berkonsentasi, 

kekuatan secara fisik, dan mengerjakaan tugas dalam batas waktu yang telah 

ditentukan. 

3. Dukungan sosial  

Dukungan sosial adalah perasaan positif akibat adanya bantuan yang 

didapatkan oleh guru dari rekan kerjanya. Seperti hadirnya rekan kerja yang 

bersikap peduli, bersedia mendengarkan dengan simpati dan membantu saat 

guru mengalami masalah, menghargai setiap pekerjaan dan kemajuan yang 

diperoleh guru. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010). Populasi 

dalam penelitian ini adalah guru SMP Negeri di kecamatan Rumbai Pesisir 

yang berjumlah 191 orang. 

Tabel 3.1 

Jumlah populasi 

Sekolah Lokasi Jumlah 

SMP Negeri 15 Pekanbaru Jl.Lembah Sari 52 

SMP Negeri 6 Pekanbaru Jl.Rumbai 66 

SMP Negeri 30 Pekanbaru Jl. Kelly Raya 41 

SMP Negeri 28 Pekanbaru Jl.Raja Panjang 32 

Jumlah 191 
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2. Sampel 

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2010). Penentuan jumlah sampel dalam 

penelitian ini menggunakan rumus dari Slovin. Dengan demikian maka jumlah 

sampel dalam penelitian ini  adalah: 

n = N/ (1+ N.(e) ²) 

n = 191/ (1+ 191. (5%) ²) 

n = 191/ (1+ 191. (0,05) ²) 

n = 191/ (1+ 191. (0,0025)) 

n = 191/ (1+ 0,47) 

n = 191/ 1,47 

n = 130  orang 

 

ket :  

n = Jumlah sampel 

N= Jumlah populasi 

e = Batas toleransi eror 

 

3. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik  pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Propotional Random Sampling. Penentuan jumlah sampel secara proporsi 

dilakukan dengan mengambil subjek dari setiap strata atau setiap wilayah 

ditentukan seimbang dengan banyaknya subyek dalam masing-masing strata 

atau wilayah (Arikunto, 2006). Kemudian sampel didapatkan dengan cara 

insidental. Adapun besar atau jumlah pembagian sampel untuk masing-masing 

sekolah dapat dilihat sebagai berikut: 
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Tabel 3.2  

Jumlah Sampel 

            Sekolah Jumlah sampel 

SMP Negeri 15 Pekanbaru 52/ 191 x 130 = 35 

SMP Negeri 6 66/ 191 x 130 = 45 

SMP Negeri 30 41/191 x 130 = 28 

SMP Negeri 28 32/ 191 x 130 = 22 

JUMLAH 130 orang 

 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan skala 

psikologi. Adapun skala yang digunakan adalah skala burnout, skala persepsi 

terhadap beban kerja, dan skala dukungan sosial dari rekan kerja. Azwar (2014) 

menjelaskan bahwa skala psikologi adalah alat ukur untuk mengungkap atribut 

non-kognitif, khususnya yang disajikan dalam format tulis.  

a. Alat ukur Burnout 

Alat ukur burnout disusun berdasarkan pada indikator-indikator burnout 

oleh Maslach, Jackson & Leiter (1997). Skala yang digunakan adalah skala 

burnout yang dimodifikasi dari skala yang disusun oleh Alfiani (2016). Peneliti 

memodifikasi sebaran nomor aitem dan penyempurnaan kalimat agar sesuai 

dengan kondisi penelitian. 

Adapun jumlah aitem yang digunakan dalam skala ini adalah 30 aitem. 

Bentuk respon yang diberikan adalah model likert dengan pilihan sebagai berikut, 

yaitu. STS (Sangat Tidak Setuju), TS (Tidak Setuju), S (Setuju), SS (Sangat 

Setuju) Secara jelas diberikan rincian sebagai berikut: STS diberikan nilai 1, TS 

diberikan nilai 2, S diberikan nilai 3, dan SS diberikan nilai 4. Pernyataan pada 
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skala burnout hanya terdiri dari pernyataan favorable. Berikut adalah blue print 

dari skala burnout. 

Tabel 3.3 

Blue Print Skala Burnout untuk Tryout 

No Dimensi Nomor Aitem 

Favorable 

Total 

1 Kelelahan Emosional 2,4,6,7,12,13,14,18,22,25 10 

2 Depersonalisasi 1,5,8,9,10,15,23,28,30,29 10 

3 Penurunan Pencapaian 

Prestasi Pribadi 

3,11,16,17,19,20,21,24,26,27 10 

  Total 30 

 

b. Alat ukur Persepsi Terhadap Beban Kerja 

Alat ukur persepsi terhadap beban kerja disusun berdasarkan indikator-

indikator dari persepsi terhadap beban kerja yang dikemukakan oleh 

Woodworth dan Marquis (dalam Walgito, 2002). Skala ini dimodifikasi dari 

skala yang disusun oleh Hariyati (2016), Peneliti memodifikasi sebaran 

nomor aitem dan penyempurnaan kalimat agar sesuai dengan kondisi 

penelitian. 

 Adapun jumlah aitem yang digunakan dalam skala ini adalah 30 aitem. 

Bentuk respon yang diberikan adalah model likert dengan pilihan sebagai 

berikut, yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. 

Tabel 3.4 

Blue Print Skala Persepsi Terhadap Beban Kerja untuk Tryout 

Aspek Indikator  Aitem 

  F      UF 

Jumlah 



32 

 

 
 

Aspek 

kognisi 

Aktivitas 

mental 

Adanya tekanan yang 

muncul karena aktivitas 

mental yang digunakan 

untuk konsentrasi, 

mendeteksi permasalahan, 

dan mengatasi kejadian 

yang tak terduga dalam 

bekerja 

10, 

25,26 

11, 12 5 

 Kekuatan 

fisik 

Mampu mengerjakan 

sejumlah tuntutan tugas 

yang berhubungan dengan 

kekuatan fisik 

6, 7, 

21 

1, 13 5 

 Waktu  Mampu mengerjakan hasil 

target tertentu 

8, 22, 

27 

14, 30 5 

Aspek 

afeksi 

Aktivitas 

mental 

Adanya tekanan yang 

muncul karena aktivitas 

mental yang digunakan 

untuk konsentrasi, 

mendeteksi permasalahan, 

dan mengatasi kejadian 

yang tak terduga dalam 

bekerja 

2, 15, 

28 

16, 24 5 

 Kekuatan 

fisik 

Mampu mengerjakan 

sejumlah tuntutan tugas 

yang berhubungan dengan 

kekuatan fisik 

3, 23, 

9, 18 

 17 5 

 Waktu Mampu mengerjakan hasil 

target tertentu 

4, 5, 

19, 20 

29 5 

 Jumlah  18 12 30 

 

c. Alat ukur Dukungan Sosial dari Rekan Kerja 

Alat ukur dukungan social disusun berdasarkan pada indikator-indikator 

dari dukungan sosial pada teori House (dalam Smet, 1994). Skala ini 

menggunakan skala yang dimodifikasi dari skala yang disusun oleh Sari 

(2014). Peneliti memodifikasi sebaran nomor aitem dan penyempurnaan 

kalimat agar sesuai dengan kondisi penelitian. 



33 

 

 
 

Adapun jumlah aitem yang digunakan dalam skala ini adalah 32 aitem. 

Bentuk respon yang diberikan adalah model likert dengan pilihan sebagai 

berikut, yaitu sangat sesuai, sesuai, tidak sesuai, dan sangat tidak sesuai. 

Tabel 3.5 

Blue Print Skala Dukungan Sosial Dari Rekan Kerja untuk Tryout 

 

No 

 

Dimensi 

Nomor item Total 

F UF 

1 Dukungan emosional 11, 18, 19, 20 8, 22, 25, 29 8 

2 Dukungan penghargaan 1, 9, 10, 12 23, 24, 27, 28 8 

3 Dukungan instrumental 2, 3, 4, 17 13, 14, 26, 30 8 

4 Dukungan informasi 5, 6, 7, 16 15, 21, 31, 32 8 

                                                      TOTAL                                             32 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Dalam penelitian ini, skala persepsi terhadap beban kerja, skala dukungan 

sosial dari rekan kerja dan skala burnout  akan dilakukan uji coba (try out) 

terlebih dahulu sebelum digunakan untuk penelitian. Uji coba tersebut dilakukan 

untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas suatu alat ukur. Uji coba dalam 

penelitian ini dilakukan pada 61 guru SMP Negeri Kecamatan Rumbai Pesisir. 

1. Validitas  

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. 

Dalam penelitian ini menggunakan validitas isi tipe validitas logik. Validitas 

tipe ini menunjuk pada sejauhmana isi tes merupakan wakil dari ciri-ciri atribut 

yang hendak diukur sebagaimana telah ditetapkan dalam domain (kawasan) 

ukurnya. (Azwar, 2014) 
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2. Daya Beda Aitem 

Parameter daya beda aitem yang berupa koefisien korelasi antara 

distribusi skor aitem dengan distribusi skor total (rix) memperlihatkan 

kesesuaian fungsi aitem dengan fungsi skala dalam mengungkap perbedaan 

individual. Sebagai kriteria pemilihan aitem berdasarkan korelasi aitem total, 

biasanya digunakan batasan rix  0,30. Semua aitem yang mencapai koefisien 

korelasi minimal 0,30 daya bedanya dianggap memuaskan (Azwar, 2014). 

Adapun batasan kriteria yang digunakan peneliti adalah 0,30.  

Blue print skala burnout dengan aitem yang valid dan gugur setelah 

dilakukan uji coba dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut : 

Tabel 3.6  

Blue Print Skala Burnout Setelah Tryout 

No Dimensi  Aitem Jumlah 

1 Kelelahan emosional 2, 4*, 6, 7*, 12, 13*, 

14,18,22,25 

7 

2 Depersonalisasi 1*, 5,8,9,10, 15, 23, 28, 

30, 29 

9 

3   Penurunan Pencapaian 

prestasi pribadi 

3*, 11*, 16, 17, 19, 20* 

21, 24, 26, 27 

6 

Jumlah                                             23 

       Keterangan : * aitem gugur (r < 0,3) 

Hasil analisis dari 30 aitem burnout yang telah diuji coba terdapat 7 

aitem yang gugur dan 23 aitem yang valid, dengan koefisien korelasi aitem  

diatas 0,30 yaitu berkisar antara 0,321 sampai dengan 0,765. 

Blue print skala persepsi terhadap beban kerja dengan aitem yang valid 

dan gugur setelah dilakukan uji coba, dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut : 
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Tabel 3.7  

Blue Print Skala Persepsi terhadap Beban Kerja Setelah Tryout 

 

Aspek Indikator  Aitem  

  F      UF 

Jumlah 

Aspek 

kognisi 

Aktivitas 

mental 

Adanya tekanan yang 

muncul karena aktivitas 

mental yang digunakan 

untuk konsentrasi, 

mendeteksi permasalahan, 

dan mengatasi kejadian 

yang tak terduga dalam 

bekerja 

10, 25*,  

26 

11, 12 4 

 Kekuata

n fisik 

Mampu mengerjakan 

sejumlah tuntutan tugas 

yang berhubungan dengan 

kekuatan fisik 

6, 7, 21 1, 13 5 

 Waktu  Mampu mengerjakan hasil 

target tertentu 

8*, 22, 

27* 

14, 30 3 

Aspek 

afeksi 

Aktivitas 

mental 

Adanya tekanan yang 

muncul karena aktivitas 

mental yang digunakan 

untuk konsentrasi, 

mendeteksi permasalahan, 

dan mengatasi kejadian 

yang tak terduga dalam 

bekerja 

2, 15, 28 16, 24 5 

 Kekuata

n fisik 

Mampu mengerjakan 

sejumlah tuntutan tugas 

yang berhubungan dengan 

kekuatan fisik 

23, 9, 18 3*, 17 4 

 Waktu Mampu mengerjakan hasil 

target tertentu 

19, 29, 

20 

4*, 5 4 

 Jumlah  15 10 25 

Keterangan : * aitem gugur (r < 0,3) 

Hasil analisis dari 30 aitem persepsi terhadap beban kerja yang telah diuji 

coba terdapat 5 aitem yang gugur dan 25 aitem yang valid, dengan koefisien 

korelasi aitem  diatas 0,30 yaitu berkisar antara 0,310 sampai dengan 0,800. 
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Blue print skala dukungan sosial dari rekan kerja dengan aitem yang 

valid dan gugur setelah dilakukan uji coba, dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut 

 Tabel 3.8 

 Blue Print Skala Dukungan Sosial Dari Rekan Kerja Setelah Tryout 

 

No 

 

Dimensi 

Aitem  Total 

F UF 

1 Dukungan emosional 11*, 18, 19, 20 8*, 22, 25, 29 6 

2 Dukungan 

penghargaan 

1, 9*, 10, 12 23, 24, 27, 28 7 

3 Dukungan instrumental 2, 3, 4*, 17  13*, 14, 26, 30 6 

4 Dukungan informasi 5, 6*, 7, 16 15, 21, 31, 32 7 

Jumlah  26 

Keterangan : * aitem gugur (r < 0,3) 

Hasil analisis dari 32 aitem dukungan sosial dari rekan kerja yang telah 

diuji coba terdapat 6 aitem yang gugur dan 26 aitem yang valid, dengan 

koefisien korelasi aitem  diatas 0,30 yaitu berkisar antara 0,312 sampai dengan 

0,706. 

Berdasarkan hasil uji daya beda aitem, maka disusun kembali blueprint 

skala yang akan digunakan untuk penelitian. Berikut uraiannya dapat dilihat 

pada tabel 3.9, 3.10 dan tabel 3.11. 

Tabel 3.9  

Blue Print Burnout Untuk Penelitian  

No Dimensi  Aitem Jumlah 

1 Kelelahan emosional 1, 3, 7, 8, 12, 15, 18,  7 

2 Depersonalisasi 2, 4, 5, 6, 9, 16, 21, 22, 

23 

9 

3   Penurunan Pencapaian 

prestasi pribadi 

10, 11, 13, 14, 17, 19, 20,  6 

Jumlah                                             23 
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Tabel 3.10  

Blue Print persepsi terhadap beban kerja Untuk Penelitian 

Aspek Indikator  Aitem  

  F      UF 

Jumlah 

Aspek 

kognisi 

Aktivitas 

mental 

Adanya tekanan yang 

muncul karena aktivitas 

mental yang digunakan 

untuk konsentrasi, 

mendeteksi permasalahan, 

dan mengatasi kejadian 

yang tak terduga dalam 

bekerja 

7, 22 8,9 4 

 Kekuatan 

fisik 

Mampu mengerjakan 

sejumlah tuntutan tugas 

yang berhubungan dengan 

kekuatan fisik 

4, 5, 

18  

1, 10 5 

 Waktu  Mampu mengerjakan hasil 

target tertentu 

19 11, 25 3 

Aspek 

afeksi 

Aktivitas 

mental 

Adanya tekanan yang 

muncul karena aktivitas 

mental yang digunakan 

untuk konsentrasi, 

mendeteksi permasalahan, 

dan mengatasi kejadian 

yang tak terduga dalam 

bekerja 

2, 12, 

23 

13, 21 5 

 Kekuatan 

fisik 

Mampu mengerjakan 

sejumlah tuntutan tugas 

yang berhubungan dengan 

kekuatan fisik 

20, 6, 

15 

14 4 

 Waktu Mampu mengerjakan hasil 

target tertentu 

16, 

24, 17 

3 4 

Jumlah   25 

 

Tabel 3.11  

Blue Print dukungan sosial dari rekan kerja Untuk Penelitian 

 

No 

 

Dimensi 

Aitem Total 

F UF 

1 Dukungan emosional 12, 13, 14 16, 19, 23 6 

2 Dukungan penghargaan 1, 6, 7 17, 18, 21, 22 7 

3 Dukungan instrumental 2, 3, 11 8, 20, 24 6 

4 Dukungan informasi 4, 5, 10 9, 15, 25, 26 7 

               JUMLAH                                                                                   26 
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3. Reliabilitas  

Uji Reliabilitas adalah sejauhmana konsistensi hasil pengukuran terjadi 

apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok subjek yang sama. 

Reliabilitas dinyatakan dalam koefisien realibilitas yang angkanya berada dalam 

rentang 0,00 hingga 1,00. Semakin tinggi nilai koefisien reliabilitasnya mendekati 

angka 1,00 maka, semakin baik reliabilitasnya. Sebaliknya, semakin rendah nilai 

koefisien realibilitasnya mendekati 0,00, berarti semakin rendah reliabilitasnya 

(Azwar, 2014). Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Alpha 

Cronbach dengan bantuan SPSS 22 for windows. Hasil perhitungan dengan 

menggunakan program SPSS 22 for windows dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut: 

Tabel 3.12 

Hasil Uji Reliabilitas Instrument  

Varibel Jumlah Aitem Cronbach’s Alpha 

Burnout 23 0, 924 

Persepsi Terhadap Beban Kerja 26 0, 898 

Dukungan Sosial Dari Rekan Kerja 26 0, 919 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data untuk variabel persepsi terhadap beban kerja dan 

dukungan sosial dari rekan kerja dengan burnout menggunakan teknik analisis 

regresi berganda. Sugiyono (2009) analisis regresi berganda adalah analisis 

yang digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan naik atau turunnya 

variabel dependen, bila terdapat dua atau lebih variabel independen sebagai 

faktor prediktor. Analisis regresi ganda dilakukan bila jumlah variabel 

independen, yaitu minimal dua. 


