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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana dan struktur penyelidikan yang disusun

sedemikian rupa agar peneliti dapat memperoleh jawaban untuk pertanyaan

penelitian (Kerlinger, 2000). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif

dengan teknik korelasional. Penelitian dengan teknik korelasional bertujuan

menyelidiki sejauhmana variasi pada satu variabel berkaitan dengan variasi pada

satu atau lebih variabel lain, berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2010).

B. Variabel Penelitian

Identifikasivariablepenelitianinibertujuanuntukmemperjelasdanmembatasim

asalahsertamenghindaripengumpulan data yang tidakdiperlukan.Variabel yang

digunakandalampenelitianiniadalah :

a. Variabel (X) : Persepsi terhadap Lingkungan Kerja

b. Variabel (Y) : Burnoutpada Pegawai

C. Defenisi Operasional

1. Burnout

Burnout adalah sindroma/serangkaiangejala adanya ketegangan fisik dan

psikis, yang ditandai dengankelelahan fisik, mental, emosional dan rendahnya

penghargaanterhadap diri sendiri yang timbul sebagai akibat dari stres

yangberkepanjangan yang dirasakan oleh seorang pegawai di dalam
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lingkunganpekerjaan.Burnout hasil dari periode stres berkepanjangan dan dari

ketidakmampuan untuk mencapai tujuan pribadi.

Dalam penelitian ini burnout diungkap melalui dimensi yang dikemukakan

Maslach (2001) yaitu kelelahan fisik, depersonalisasi dan penurunan pencapaian

prestasi pribadi.

2. Persepsi terhadap lingkungan kerja

Persepsi terhadap lingkungan kerja adalah serangkaian proses yang

memungkinkan pegawai untuk mengorganisasikan danmengartikan kondisitempat

pegawai bekerja dan mempunyaiperan yang besar dalam mempengaruhi perilaku

pegawai.

Persepsi terhadap lingkungan kerja diukur dengan menggunakan skala

persepsi terhadap lingkungan kerja yang disusun berdasarkan aspek-aspek

persepsi terhadap lingkungan kerja yang dikemukakanoleh Tiffin danMcCormick,

yaitumeliputi : persepsi terhadap lingkungan kerja fisik berupa Peralatan kerja,

Sirkulasi udara, kebisingan, penerangan dan tata ruang kerja. Sedangkan persepsi

terhadapa lingkungan kerja psikososial berupa kebutuhan karyawan, norma kerja

kelompok, peran dan sikap karyawan, hubungan dengan rekan kerja dan

hubungan dengan atasan.

Semakin tinggi skor yang diperoleh pada skala persepsi terhadap lingkungan

kerja, maka semakin positif persepsi terhadap lingkungan kerjanya dan semakin

rendah skor yangdiperoleh pada skala persepsi terhadap lingkungan kerja,

makaakan semakin negatif persepsi terhadap lingkungan kerjanya.
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D. Populasi Dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi didefinisikan sebagai kelompok subjek yang hendak dikenai

generalisasi hasil penelitian (Azwar, 2010). Populasi adalah wilayah generalisasi

yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik

kesimpulannya (Sugiyono, 2005).

Populasipenelitianiniadalahseluruhpegawai pada Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Balai Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan yang seterusnya

disebut  BP2KP Kabupaten Indargiri Hilir yang berjumlah188 orang.

2. Sampel Penelitian

Sampeladalahsebagiandaripopulasi yang memilikiciri-

ciridaripopulasi.Suatusampelmerupakanrepresentatif yang

baikbagipopulasinyasangattergantungpadasejauhmanakarakteristiksampelitusama

dengankarakteristikpopulasinya( Azwar, 2004). Agar diperolehhasilpenelitian

yang baik, diperlukansampel yang baik pula, yaknibetul-

betulmencerminkanpopulasi.Jikasubjekpenelitiankurangdari 100,

makalebihbaikdiambilsemuasehinggapenelitiannyamerupakanpenelitianpopulasi.S

elanjutnya, jikajumlahsubjeknyabesardapatdiambilantara 10 - 15% atau 20 - 25%

ataulebih (Arikunto, 2002).

Berdasarkanpendapattersebutmakapenelitimengambilsampelsebanyak25%

dari jumlah populasi.Dengandemikian, makajumlahsampel dalam

penelitianiniadalah60orang.
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3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan cara accidental

sample yang

merupakanteknikpengambilansampelberdasarkankesediaanrespondenuntukmengis

ikuesionerbaikdarisisiwaktudanpemikiran(Singarimbun&

EffendidalamDewi&Paramita, 2013).

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data didapatkan dari instrumen penelitian yang digunakan

sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data penelitian. Adapun instrumen yang

digunakan dalam penelitian ini adalah skalaburnout dan skala persepsi terhadap

lingkungan kerja.

1. Skala burnout

Skalaburnout disusun berdasarkan dimensi menurut Maslach

(dalamSchaufeli, 1993) yaitu kelelahanfisik,

depersonalisasi,danpenurunanpencapaianprestasipribadi.Skaladalampenelitianinid

iadaptasidariskalaMizmirdan Dian Mayasari, kemudiandimodifikasi agar

sesuaidenganpenelitianini.

Dalam penelitian ini, nilai pada skala diberikan berkisar 1 (satu) sampai 4 (empat)

dengan ketentuan sebagai berikut:
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a. Untuk pernyataan favorabel jawaban TP (Tidak Pernah) diberi skor 1, JR

(Jarang) diberi skor 2,), SR (Sering) diberi skor 3 dan  SL (Selalu) diberi

skor 4.

b. Untuk pernyataan unfavorabel jawaban TP (Tidak Pernah) diberi skor 4, JR

(Jarang) diberi skor 3,), SR (Sering) diberi skor 2 dan  SL (Selalu) diberi

skor 1.

Tabel 3.1
Blueprint Skala Burnout sebelum Try Out

No Aspek
Nomor Aitem

Jumlah
Favorabel Unfavorabel

1 Kelelahan fisik 1,7,17,22,28 4,10,15,19,25 10
2 Depersonalisasi 2,5,14,18,24 6,12,21,27,30 10
3 Penurunan pencapaian

prestasi pribadi
3,9,11,20,26 8,13,16,23,29 10

Jumlah 15 15 30

Tabel 3.2
Blue Print Skala Burnout(Try Out)

No Aspek
Nomor Aitem

Jumlah
Favorabel Unfavorabel

1 Kelelahan fisik 1,7,17*,22*,28 4,10,15,19*,25 10
2 Depersonalisasi 2,5*,14,18*,24 6,12,21*,27,30 10
3 Penurunan pencapaian

prestasi pribadi
3,9,11*,20,26 8,13*,16,23,29* 10

Jumlah 15 15 30
Keterangan (*) aitem gugur

Tabel 3.3
Blue Print Skala Burnout(Penelitian)

No Aspek
Nomor Aitem

Jumlah
Favorabel Unfavorabel

1 Kelelahan fisik 11,14,17 1,2,6,10 7
2 Depersonalisasi 8,18,20 3,7,12,15 7
3 Penurunan pencapaian 13,16,19,21 4,5,9 7
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prestasi pribadi
Jumlah 10 11 21

2. Skala persepsi terhadap lingkungan kerja

Skala persepsi terhadap lingkungan kerja disusun berdasarkan aspek-aspek

lingkungan kerja dari Tiffin dan Mc Cormick (dalam Fraser, 1983) yang meliputi:

lingkungan fisik yaitu peralatan kerja, sirkulasi udara, penerangan, tingkat

kebisingan, tata ruang kerja dan lingkungan psikososial yaitu kebutuhan

karyawan, norma kerja kelompok, peran dan sikap karyawan, hubungan dengan

rekan kerja, hubungan dengan atasan.Skaladalampenelitianinidiadaptasidariskala

yang disusunoleh Dian Mayasari, kemudiandimodifikasi agar

sesuaidenganpenelitianini.

Dalam penelitian ini, nilai pada skala diberikan berkisar 1 (satu) sampai 4 (empat)

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk pernyataan favorabel jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai) diberi

skor 1, TS (Tidak Sesuai) diberi skor 2, S (Sesuai) diberi skor 3 dan  SS

(Sangat Sesuai) diberi skor 4.

b. Untuk pernyataan unfavorabel jawaban STS (Sangat Tidak Sesuai) diberi

skor 4, TS (Tidak Sesuai) diberi skor 3, S (Sesuai) diberi skor 2 dan  SS

(Sangat Sesuai) diberi skor 1.
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Tabel 3.4
Blueprint Skala Persepsi Terhadap Lingkungan Kerja Sebelum Try Out

No Aspek
Nomor Aitem

Jumlah
Favorabel Unfavorabel

a. Persepsi terhadap lingkungan
kerja fisik, Indikator:

1 Peralatan pekerjaan 14,37 7,21 4
2 Sirkulasi udara 12,34 1,25 4
3 Penerangan 2,32 13,36 4
4 Tingkat kebisingan 8,22 17,26 4
5 Tata ruang 16,40 3,28 4
b. Persepsi terhadap lingkungan

kerja psikososial, Indikator:
6 Kebutuhan karyawan 20,35 9,23 4
7 Norma kerja 4,29 15,38 4
8 Peran dan sikap karyawan 10,27 19,31 4
9 Hubungan dengan rekan kerja 18,39 5,30 4
10 Hubungan dengan atasan 6,24 11,33 4

Jumlah 20 20 40

Tabel 3.5
Blueprint Skala Persepsi Terhadap Lingkungan Kerja (Try Out)

No Aspek
Nomor Aitem

Jumlah
Favorabel Unfavorabel

a. Persepsi terhadap lingkungan
kerja fisik, Indikator:

1 Peralatan pekerjaan 14,37* 7,21* 4
2 Sirkulasi udara 12,34* 1,25 4
3 Penerangan 2,32 13,36* 4
4 Tingkat kebisingan 8,22 17,26* 4
5 Tata ruang 16,40 3,28 4
b. Persepsi terhadap lingkungan

kerja psikososial, Indikator:
6 Kebutuhan karyawan 20*,35 9*,23* 4
7 Norma kerja 4,29 15*,38 4
8 Peran dan sikap karyawan 10,27 19,31* 4
9 Hubungan dengan rekan kerja 18,39 5,30 4
10 Hubungan dengan atasan 6,24 11,33 4
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Jumlah 20 20 40
Keteranangan: (*) aitem gugur

Tabel 3.6
Blueprint Skala Persepsi Terhadap Lingkungan Kerja (penelitian)

No Aspek
Nomor Aitem

Jumlah
Favorabel Unfavorabel

a. Persepsi terhadap lingkungan
kerja fisik, Indikator:

1 Peralatan pekerjaan 1 16 2
2 Sirkulasi udara 3 17,30 3
3 Penerangan 2,18 19 3
4 Tingkat kebisingan 5,20 4 3
5 Tata ruang 6,21 7,23 4
b. Persepsi terhadap lingkungan

kerja psikososial, Indikator
6 Kebutuhan karyawan 8 - 1
7 Norma kerja 9,22 24 3
8 Peran dan sikap karyawan 11,25 10 3
9 Hubungan dengan rekan kerja 13,27 12,26 4
10 Hubungan dengan atasan 15,28 14,29 4

Jumlah 17 13 30

F. Uji Coba Alat Ukur

Sebelumpenelitiandilaksanakan, alatukur yang

digunakandiujicobakanterlebihdahulu agar

dapatmengetahuitingkatvaliditasdanreliabilitasalatukur yang

digunakansehinggadiperolehaitem-aitem yang

layakdigunakansebagaialatukur.Ujicobainidilakukankepada60subjek yang

memilikikarakteristik yang samadengankarateristikpenelitian.

G. Validitas dan Reliabilitas

1. Validitas



40

Validitas berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen

pengukuran dalam melakukan fungsi ukurnya (Azwar, 1999). Suatu instrumen

pengukuran dinyatakan valid jika instrumen tersebut mampu menghasilkan data

yang akurat sesuai dengan tujuan ukurnya. Perhitungan validitas skala

Perhitungan validitas skala persepsiterhadaplingkungankerjadanskala burnout

dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer program Statistical Product

and Service Solution (SPSS) 20.0 for Window, adapun teknik yang digunakan

adalah kolerasi Product MomentSecara umum tidak ada batasan universal yang

menunjukkan pada angka berapa suatu skala itu dikatakan valid, tetapi Azwar

(1999) mengatakan bahwa koefisien validitas yang tidak begitu tinggi atau berada

sekitar angka 0,50; lebih dapat diterima dan dianggap memuaskan. Tapi apabila

koefesien validitas kurang dari 0,30 biasanya dianggap sebagai cukup atau kurang

memuaskan.

Terhadap pernyataan mengenai tinggi koefesien validitas yang dianggap

memuaskan Cronbach (1970), mengatakan bahwa jawabannya yang paling masuk

akal  adalah “yang tertinggi yang dapat anda peroleh”. Hal ini dipertegas lagi

olehnya dalam kaitan dengan fungsi tes untuk memprediksi hasil suatu prosedur

seleksi (Azwar, 1999). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan validitas paling

bawah 0,30. Jika nilai aitem dibawah 0,30 akan dianggap gugur dan diatas 0,30

akan dijadikan sebagai aitem untuk penelitian.

2. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan konsistensi atau kepercayaan hasil ukur, yang

mengandung makna kecermatan pengukuran. Dalam aplikasinya, koefisien

reliabilitas dinyatakan (rxx’) yang angkanya berada pada rentang dari 0 sampai
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1,00. Semakin tinggi reliabilitasnya yaitu mendekati angka 1,00 berarti semakin

tinggi r eliabilitasnya. Sebaiknya, koefisien yang semakin rendah yaitu mendekati

angka 0 berarti semakin rendah reliabilitasnya (Azwar, 1999). Pada penelitian ini,

untuk menguji reliabilitas, maka peneliti menggunakan koefesien deviasi alpha

Cronbach dengan bantuan komputer program Statistical Product and Service

Solution (SPSS) 20.0 for Windows. Dari uji reliabilitas yang telah dilakukan pada

variabel burnout pada penyuluh nilai reliabilitas sebesar 0,882, pada variabel

persepsi terhadap lingkungan kerja memiliki nilai reliabilitas sebesar 0,916.

H. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis, dalam penelitian ini akan

menggunakan teknik analisis Product Moment. Teknik korelasi ini digunakan

untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila

data kedua variabel berbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua

variabel atau lebih tersebut adalah sama. Data yang dikumpulkan

kemudiandianalisissecara statistikdanberdasarkanidentitas variabel penelitian

(Pearson dalam Azwar: 1996).


