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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian  

Sebelum melakukan penelitian, peneliti perlu memahami 

kancah atau tempat penelitian dan persiapan segala sesuatu yang 

berkenaan dengan jalannya penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara employee engagement dengan burnout 

pada karyawan BPR Restu Group. Penelitian ini dilaksanakan di 

kantor Pusat BPR Restu Klepu Makmur Bergas, kantor BPR Restu 

Klepu Makmur cabang Salatiga, dan di kantor BPR Restu Klepu 

Makmur cabang Boyolali. Perlu diketahui bahwa peneliti tidak 

meneliti sendiri namun bersama dengan Yolanda Budiyani bersama-

sama melakukan penelitian pada karyawan Account Officer BPR 

Restu Group selama penelitian berlangsung, dan dengan 

menggunakan variabel tergantung yang sama pula yaitu burnout. 

Pengambilan data diambil di kantor pusat dan kantor cabang 

BPR Restu Klepu Makmur dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan BPR Restu 

Semarang, peneliti disarankan untuk melakukan penelitian 

di BPR Restu Klepu Makmur pada kantor pusat dan 

cabang. 

2. Kriteria subjek yang memenuhi syarat tercapainya tujuan 

penelitian. 
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Peneliti mengambil masa kerja minimal 3 tahun dengan 

alasan jenjang karir yang berlaku pada PT BPR Restu Group, 

diawali dengan masa kontrak kerja karyawan selama kurang dari 

dua tahun, setelah masa kontrak berakhir karyawan akan di tes 

dan dilihat performanya selama masa kontrak lalu kemudian 

diangkat menjadi karyawan tetap, dan setelah sudah menjadi 

karyawan tetap. Setelah menjadi karyawan tetap itulah seorang 

karyawan membutuhkan waktu untuk mengalami berbagai macam 

penyesuaian mulai dari lingkungan kerja yang baru, bertemu 

dengan rekan kerja sekantor dan juga penyesuaian terhadap 

jobdesk karyawan tersebut, dan hal ini cukup membutuhkan 

waktu  yang lama untuk bisa terbiasa dengan rutinitas tersebut.  

Pada tahun ketiga karyawan sudah menjadi karyawan tetap di 

PT BPR Restu Group, dan menurut Anoraga (dalam Muslimin, 

2013, h. 111-122) lamanya masa kerja seseorang dapat 

memberikan dampak positif maupun negatif, dan pada pola 

perilaku negatif, masa kerja dapat berdampak sebagai wujud 

kejemuan atau kebosanan kerja. Pekerjaan yang dilakukan terus 

menerus secara monoton dalam waktu yang lama akan membuat 

seseorang semakin bosan pada aktivitas kerja tersebut.  

  

B. Persiapan Penelitian  

Dalam penelitian, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. 

Berikut ini adalah persiapan yang dilakukan peneliti : 
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1. Penyusunan Alat Ukur  

Dalam penyusunan alat ukur, dimulai dengan menentukan 

aspek-aspek yang akan digunakan untuk membuat skala 

berdasarkan konsep yang telah dikemukakan dalam teori. 

Peneliti menggunakan dua macam alat ukur berupa skala yaitu 

skala burnout dan skala employee engagement . 

a. Skala Burnout 

Skala Burnout  disusun berdasarkan aspek-aspek burnout 

yaitu : kejenuhan emosi, depersonalisasi, dan pencapaian 

personal. Skala ini terdiri dari 22 item yang terbagi menjadi 

dua kelompok yaitu item favorable sebanyak 13 item dan item 

unfavorable sebanyak 9 item dengan empat alternatif jawaban 

yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan 

Sangat Tidak Setuju (STS). Sebaran item favorable dan 

unfavorable dapat dilihat pada tabel 3 berikut :  
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Tabel 3 

Sebaran item favorable dan unfavorable Burnout 

Aspek Burnout 
Penyebaran Pernyataan 

Total 
F UF 

Kejenuhan 

Emosi 

 

1, 2, 3, 14 
- 4 

Depersonalisasi  

 

5, 6, 8, 10, 

13, 15, 16, 

20, 22 

 

11 
10 

Pencapaian 

Personal 
- 

 

4, 7, 9, 12, 

17, 18, 19, 

21 

8 

Total 13 9 22 

 

 

b. Skala Employee Engagement 

Skala employee engagement disusun berdasarkan dua 

aspek dari employee engagement  yaitu aspek pertama 

employee engagement feelings yang terdiri dari empat 

komponen yaitu : feeling of urgency, feeling of being focused, 

feeling on intensity dan feeling of enthusiasm dan aspek kedua 

employee engagement behavior yang terdiri dari empat 

komponen yaitu : persistence, proaktif, perluasan peran, dan 
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adaptability. Skala ini terdiri dari 40 item yang terbagi 

menjadi dua kelompok yaitu item favorable sebanyak 24 item 

dan item unfavorable sebanyak 16 item, dengan empat 

alternatif jawaban yaitu : Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 

Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Sebaran 

item favorable dan unfavorable dapat dilihat pada tabel 4 

berikut : 
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Tabel 4 

Sebaran item favorable dan unfavorable Employee 

Engagement 

Aspek 

Employee- 

Engagement 

Komponen 

Penyebaran 

Pernyataan Total 

F UF 

Employee 

Engagement  

Feelings 

Feeling of 

Urgency 
1, 3, 5 2, 4 5 

Feeling of 

being 

Focused 

6, 8, 10 7, 9 5 

Feeling on 

Intensity 

11, 13, 

15 
12, 14 5 

Feeling of 

Enthusiasm 

16, 18, 

20 
17, 19 5 

Employee 

Engagement 

Behavior 

Persistence 
21, 23, 

25 
22, 24 5 

Proaktif 
26, 28, 

30 
27, 29 5 

Perluasan 

Peran 

31, 33, 

35 
32, 34 5 

Adaptability 
36, 38, 

40 
37, 39 5 

Total 24 16 40 
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2. Permohonan Ijin Penelitian  

    Sebelum melakukan penelitian dan mengumpulkan data, 

peneliti terlebih dahulu meminta ijin secara informal lalu 

kemudian setelah diterima dan diperbolehkan untuk 

melakukan penelitian, peneliti juga mengajukan surat 

perijinan penelitian kepada pihak-pihak terkait secara tertulis. 

Prosedur untuk mendapatkan penelitian yaitu : 

a. Peneliti mengisi blanko penelitian untuk mendapatkan 

surat pengantar dari Fakultas Psikologi Unika 

Soegijapranata Semarang yang ditujukan kepada Pimpinan 

BPR Restu Group. 

b. Pada tanggal 2 Mei 2016, peneliti mendapatkan surat 

perijinan penelitian kepada pihak BPR Restu Group 

dengan nomor surat 3079/B.7.3/FP/V/2016. 

c. Pada tanggal 29 Mei 2016, peneliti mendapatkan surat 

perijinan penelitian kepada pihak BPR Restu Klepu 

Makmur dengan nomor surat 3528/B.7.3/FP/V/2016. 

d. Kemudian secara informal pimpinan BPR Restu Group 

dan pimpinan BPR Restu Klepu Makmur membuat 

kesepakatan bahwa pada tanggal 14 juni 2016 hingga 16 

juni 2016 peneliti diperbolehkan untuk menyebar 

kuesioner.  
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C. Pelaksanaan Penelitian 

Pengambilan data pada penelitian ini menggunakan metode 

try out terpakai yang berarti bahwa pengambilan data hanya 

dilakukan sekali dan digunakan untuk uji validitas, reliabilitas, uji 

asumsi, serta analisis data. Alasan peneliti menggunakan try out 

terpakai adalah karena terbatasnya jumlah populasi karyawan 

Account Officer dengan masa kerja minimal 3 tahun. 

Peneliti melakukan pengambilan data selama 3 hari berturut-

turut dari tanggal 14 juni 2016 hingga tanggal 16 juni 2016, dari 

ketiga tempat yang peneliti kunjungi yaitu Kantor Pusat BPR Restu 

Klepu Makmur yang berada di Bergas, Kantor Cabang BPR Restu 

Klepu Makmur yang berada di Salatiga, dan Kantor Cabang BPR 

Restu Klepu Makmur yang berada di Boyolali.  Teknik 

pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah Cluster Random 

Sampling, yaitu melakukan randomisasi terhadap kelompok, bukan 

terhadap individual (Azwar, 2013, h. 87).  

 Peneliti mulai melakukan penyebaran kuesioner pada hari 

pertama yaitu tanggal 14 juni 2016 di Kantor Pusat BPR Restu 

Klepu Makmur yang berada di Bergas, dengan jumlah subyek 

sebanyak 21 (dua puluh satu) orang. Pengerjaan pengisian 

kuesioner berlangsung selama kurang lebih 20 menit dan peneliti 

mencatat gangguan yang terjadi selama pengisian kuesioner seperti 

berikut pada saat peneliti sudah memberikan waktu untuk mulai 

mengerjakan masih ada subyek yang terlambat hadir, kemudian ada 

beberapa subyek yang sempat terganggu oleh pesan singkat dan 
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telepon, dan ruangan yang disiapkan kurang luas sehingga subyek 

berdesakan dan tidak mendapatkan cukup meja untuk mengerjakan 

kuesioner.  

Pada hari kedua, tanggal 15 juni 2016, peneliti kemudian 

beralih ke Kantor Cabang BPR Restu Klepu Makmur yang berada 

di Salatiga dengan subyek sebanyak 6 (enam) orang. Selama proses 

pengerjaan kuesioner berlangsung dengan baik, tenang, 

pencahayaan cukup, suhu udara juga memadai, ruangan yang 

disiapkan untuk mengerjakan juga cukup leluasa yang kemudian 

membuat subyek mengisi dengan serius semua kuesioner yang 

peneliti berikan.   

Pada hari ketiga, yaitu pada tanggal 16 juni 2016, peneliti 

mengunjungi Kantor Cabang BPR Restu Klepu Makmur yang 

terletak di Boyolali, dengan jumlah subyek sebanyak 7 (tujuh) 

orang. Selama proses pengerjaan kuesioner peneliti mencatat 

bahwa ruangan yang diberikan untuk mengerjakan kuesioner 

terbuka dan membuat karyawan yang melintas bisa dengan mudah 

terlihat oleh subyek, kemudian ada beberapa karyawan lain yang 

menyapa subyek, dan karena mungkin ada beberapa hal penting ada 

juga karyawan yang menanyakan tentang suatu hal ke subyek, hal 

ini menyebabkan subyek menjadi tidak bisa konsentrasi secara 

penuh dalam pengerjaan kuesioner. 
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D. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Setelah melakukan penelitian, peneliti melakukan pencatatan 

hasil dan membuat tabulasi data skala penelitian kemudian 

melakukan penghitungan hasil data. Penghitungan validitas 

menggunakan alat bantu komputer dengan Program Statistical 

Packages for Social Sciences (SPSS) 16.0 for Windows. 

Penghitungan validitas item pada skala burnout  dan employee 

engagement  pada karyawan BPR Restu Group menggunakan teknik 

korelasi Part Whole. Untuk penghitungan reliabilitasnya 

menggunakan teknik Alpha Cronbach. Hasil analisis validitas dan 

reliabilitas alat ukur yang dibuat sebagai berikut : 

1. Validitas dan Reliabilitas Burnout 

Berdasarkan hasil validitas terhadap skala burnout pada 

karyawan BPR Restu Group diperoleh hasil bahwa dari 22 

item terdapat 17 item valid dan 5 item gugur. Korelasi 

berkisar antara 0,378-0,769. Hasil selengkapnya item valid 

dan item gugur pada skala burnout dapat dilihat pada tabel 5. 
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Tabel 5 
 

Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Burnout 
 

Aspek Burnout Penyebaran Pernyataan Total F UF 
Kejenuhan 

emosi 
 

1, 2, 3, 14 - 4 

Depersonalisasi  

 
5, 6, 8, 10, 
13, 15, 16, 

20, 22 

 
11 7 

Pencapaian 
Personal - 

 
4, 7, 9, 12, 
17, 18, 19, 

21 

6 

Total 11 6 17 
Keterangan : yang bercetak tebal merupakan item gugur. 
Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach skala burnout 
adalah sebesar 0,902. Hasil perhitungan reliabilitas skala 
burnout selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-2. 

 

2. Validitas dan Reliabilitas Employee Engagement 

Berdasarkan hasil validitas terhadap skala employee 

engagement  pada karyawan BPR Restu Group diperoleh 

hasil bahwa dari 40 item terdapat 27 item valid dan 13 

item gugur. Korelasi berkisar antara 0,305- 0,742. Hasil 

selengkapnya item valid dan item gugur pada skala 

employee engagement dapat dilihat pada tabel 6. 
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Tabel 6 

 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Employee 

Engagement 
 
 

Aspek 
Employee- 

Engagement 
Komponen 

Penyebaran 
Pernyataan 

Total 
F UF 

Employee 
Engagement  

Feelings 

Feeling of 
Urgency 1, 3, 5 2, 4 4 

Feeling of 
being 

Focused 
6, 8, 10 7, 9 2 

Feeling on 
Intensity 

11, 13, 
15 12, 14 5 

Feeling of 
Enthusiasm 

16, 18, 
20 17, 19 5 

Employee 
Engagement 

Behavior 

Persistence 21, 23, 
25 22, 24 2 

Proaktif 26, 28, 
30 27, 29 3 

Perluasan 
Peran 

31, 33, 
35 

32, 34 2 

Adaptability 36, 38, 
40 37, 39 4 

Total 16 11 27 
Keterangan : yang bercetak tebal merupakan item gugur 
Koefisien reliabilitas Alpha Cronbach skala employee 
engagement pada karyawan BPR Restu Group adalah 
sebesar 0,922. Hasil perhitungan skala employee 
engagement selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C-1




