
BAB IV
PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN

A. Orientasi Kancah Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan

antara lingkungan kerja psikologis dengan burnout dan ada tidaknya perbedaan

tingkat burnout berdasarkan jenis kelamin. Tahap pertama yang harus dilalui

sebelum penelitian dilakukan adalah memahami kancah atau tempat penelitian

akan dilakukan, penentuan subjek serta mempersiapkan segala sesuatu yang

berkenaan dengan kelancaran jalannya penelitian. Pada penelitian ini,

pengambilan data penelitian dilakukan di Oriental Cake & Bakery. Subjek dalam

penelitian ini adalah karyawan Oriental Cake & Bakery yang bekerja pada bagian

produksi roti. Oriental Cake & Bakery berlokasi di Jalan Pekalipan No.17

Cirebon. Didirikan pada tahun 2007 dan saat ini sudah memiliki karyawan

produksi sebanyak 115 orang, karyawan marketing sebanyak 10 orang, karyawan

bagian keuangan sebanyak 10 orang dan karyawan bagian HRD sebanyak 5 orang.

Karyawan Oriental Cake & Bakery yang bekerja pada bagian produksi

memiliki tingkat pendidikan minimum SMA atau sederajat dengan usia berkisar

antara 19-30 tahun sehingga seluruh karyawan produksi mampu membaca dan

menulis. Masa kerja karyawan produksi roti tersebut berkisar antara 1-6 tahun.

Setiap harinya, karyawan produksi tersebut bertugas membuat roti basah, kue



kering dan kue tart untuk ulang tahun ataupun pernikahan. Karyawan produksi

tersebut bekerja setiap hari dan mereka terbagi dalam 2 shift, yaitu shift pagi dan

shift siang. Shift pagi dimulai pukul 08.00-16.00 dan shift siang dimulai pukul

16.00-23.00. Dalam waktu 1 bulan, karyawan tersebut diberi kesempatan untuk

libur hanya 3 hari dikarenakan banyak target yang harus dicapai.

Oriental Cake & Bakery memiliki visi dan misi. Adapun visi dari

Oriental Cake & Bakery adalah menjadi yang terbaik dan terbesar di Kota

Cirebon. Sedangkan misi dari Oriental Cake & Bakery adalah 20 cabang yang

tersebar luas di Kota Cirebon dan sekitarnya.

Setiap perusahaan pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan

dari Oriental Cake & Bakery adalah membuat produk-produk bakery yang

berkualitas tinggi.

Peneliti melaksanakan penelitian di dengan beberapa pertimbangan,

yaitu:

B. Persiapan Penelitian

Peneliti melalukan beberapa tahap dalam mempersiapkan penelitian ini,

yaitu:

1. Perijinan Penelitian

Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk dapat melakukan suatu

penelitian adalah mendapat ijin dari pihak-pihak atau instansi-instansi terkait.

Sesuai dengan syarat tersebut, maka sebelum mengadakan penelitian,



peneliti mengajukan surat ijin pada Tata Usaha Fakultas Psikologi

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang pada tanggal 28 Agustus 2013.

Setelah Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang memberikan surat ijin resmi dengan nomor

401/B.7.3/FP/VIII/2013, selanjutnya surat ijin tersebut yang telah ditanda

tangani oleh dekan Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata

Semarang diberikan kepada pimpinan Oriental Cake & Bakery pada tanggal

4 September 2013. Setelah mencermati surat ijin tersebut dan tidak keberatan

jika perusahaannya dijadikan tempat penelitian maka pimpinan Oriental

Cake & Bakery memberikan ijin kepada peneliti untuk melaksanakan

penelitian pada tanggal 5 September 2013.

2. Penyusunan Skala Penelitian

Penyusunan skala penelitian ditentukan berdasarkan indikator dari

variabel yang telah dikemukakan dalam teori. Penelitian ini menggunakan

dua skala. Skala yang pertama adalah skala burnout karyawan produksi,

sedangkan skala yang kedua adalah skala lingkungan kerja psikologis.

Penyajian skala dalam bentuk tertutup yaitu subjek penelitian diwajibkan

memilih satu jawaban dari beberapa alternatif pilihan jawaban yang

disediakan. Penyusunan dari masing-masing alat ukur dijelaskan sebagai

berikut:

a. Skala Burnout



Skala yang pertama dalam penelitian ini adalah skala burnout.

Penyusunan skala burnout dimulai dengan menentukan gejala-gejala

burnout berdasarkan konsep-konsep teori yang telah dikemukakan

terdahulu. Adapun gejala-gejala yang digunakan oleh peneliti dalam

menyusun skala burnout adalah kelelahan fisik, kelelahan emosional,

kelelahan mental dan feeling of low accomplishment. Setelah menentukan

gejala-gejala burnout tersebut, peneliti membuat rancangan skala yang

terdiri dari pernyataan jawaban. Skala burnout terdiri dari 24 item dan

setiap pernyataan dibuat dengan bahasa yang sederhana agar mudah

dipahami dan dimengerti oleh subjek. Skala burnout ini memiliki 4

pilihan jawaban dalam setiap pernyataan. Subjek diminta untuk memilih

salah satu jawaban yang paling sesuai dengan diri subjek dari 4 pilihan

jawaban yang disediakan.

Penilaian skala berdasarkan 2 kelompok item yaitu favorable dan

unfavorable dengan 4 pilihan jawaban yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai

(S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). Adapun skor untuk

item pernyataan favorable yang bergerak dari 4 sampai 1 yaitu bagi

subjek yang memilih jawaban Sangat Sesuai (SS) akan diberi skor 4, bagi

subjek yang memilih jawaban Sesuai (S) akan diberi skor 3, bagi subjek

yang memilih jawaban Tidak Sesuai (TS) akan diberi skor 2 dan untuk

subjek yang memilih jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) akan diberi

skor 1. Sedangkan skor untuk item pernyataan unfavorable bergerak dari



skor 1 sampai 4 yaitu bagi subjek yang memilih jawaban Sangat Sesuai

(SS) akan diberi skor 1, bagi subjek yang memilih jawaban  Sesuai (S)

akan diberi skor 2, bagi subjek yang memilih jawaban Tidak Sesuai (TS)

akan diberi skor 3, dan untuk subjek yang memilih jawaban Sangat Tidak

Sesuai (STS) akan diberi skor 4. Sebaran butir pernyataan burnout dapat

dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3
Sebaran Nomor Item Skala Burnout

b. Skala Lingkungan Kerja Psikologis

Skala yang kedua dalam penelitian ini adalah skala lingkungan kerja

psikologis. Penyusunan skala lingkungan kerja psikologis dimulai dengan

menentukan aspek-aspek lingkungan kerja psikologis berdasarkan

konsep-konsep yang telah dikemukakan dalam teori. Aspek-aspek yang

digunakan oleh peneliti dalam menyusun skala lingkungan kerja

psikologis adalah kebijakan pimpinan, kerja sama, aturan dalam

perusahaan dan komunikasi antar rekan kerja. Setelah menentukan aspek-

Gejala-gejala Burnout Favorable Unfavorable Total

Kelelahan Fisik 1, 9, 17 3, 11, 19 6
Kelelahan Emosional 2, 10, 18 4, 12, 20 6
Kelelahan Mental 5, 13, 21 7, 15, 23 6
Feeling of Low
Accomplishment

6, 14, 22 8, 16, 24 6

Jumlah 12 12 24



aspek lingkungan kerja psikologis tersebut, peneliti membuat rancangan

skala yang terdiri dari pernyataan jawaban. Skala lingkungan kerja

psikologis terdiri dari 24 item dan setiap pernyataan dibuat dengan

bahasa yang sederhana agar mudah dipahami dan dimengerti oleh subjek.

Skala lingkungan kerja psikologis ini memiliki 4 pilihan jawaban dalam

setiap pernyataan. Subjek diminta untuk memilih salah satu jawaban yang

paling sesuai dengan diri subjek dari 4 pilihan jawaban yang disediakan.

Penilaian skala berdasarkan 2 kelompok item yaitu favorable dan

unfavorable dengan 4 pilihan jawaban yaitu: Sangat Sesuai (SS), Sesuai

(S), Tidak Sesuai (TS), Sangat Tidak Sesuai (STS). Adapun skor untuk

item pernyataan favorable yang bergerak dari 4 sampai 1 yaitu bagi

subjek yang memilih jawaban Sangat Sesuai (SS) akan diberi skor 4, bagi

subjek yang memilih jawaban Sesuai (S) akan diberi skor 3, bagi subjek

yang memilih jawaban Tidak Sesuai (TS) akan diberi skor 2 dan untuk

subjek yang memilih jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) akan diberi

skor 1. Sedangkan skor untuk item pernyataan unfavorable bergerak dari

skor 1 sampai 4 yaitu bagi subjek yang memilih jawaban Sangat Sesuai

(SS) akan diberi skor 1, bagi subjek yang memilih jawaban  Sesuai (S)

akan diberi skor 2, bagi subjek yang memilih jawaban Tidak Sesuai (TS)

akan diberi skor 3, dan untuk subjek yang memilih jawaban Sangat Tidak

Sesuai (STS) akan diberi skor 4. Sebaran butir pernyataan lingkungan

kerja psikologis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 4
Sebaran Nomor Item Skala Lingkungan Kerja Psikologis

3. Pelaksanaan Penelitian
Sebelum dilakukan pengambilan data terhadap subyek penelitian,

peneliti menentukan terlebih dahulu populasi penelitian. Populasi dalam

penelitian ini adalah karyawan Oriental Cake & Bakery bagian produksi roti.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah

quota random sampling, yaitu mengambil sampel secara random pada bagian

produksi, karena peneliti melihat karyawan produksi yang banyak mengalami

burnout. Sampel yang digunakan terdiri dari 40 orang yang dipilih secara

random dengan menggunakan undian. Peneliti diberikan daftar nama seluruh

karyawan bagian produksi roti yang berjumlah 115 orang dan seluruh nama

tersebut sudah diberi nomor urut. Karyawan laki-laki berjumlah 49 orang dan

karyawan perempuan berjumlah 66 orang. Peneliti menyediakan kertas undian

yang berisi nomor 1 hingga nomor 115. Setelah itu peneliti mengambil kertas

undian sebanyak 40 kali karena sampel yang ingin digunakan sebanyak 40

orang. Sampel yang digunakan adalah nama-nama karyawan yang nomor

Aspek-aspek Favorable Unfavorable Total

Kebijakan pimpinan 1, 9, 17 3, 11, 19 6
Kerja sama 2, 10, 18 4, 12, 20 6
Aturan dalam perusahaan 5, 13, 21 7, 15, 23 6
Komunikasi antar rekan
kerja

6, 14, 22 8, 16, 24 6

Jumlah 12 12 24



urutnya keluar pada kertas undian. Sampel karyawan laki-laki yang didapat dari

undian sebanyak 15 orang dan karyawan wanita sebanyak 25 orang. Seluruh

karyawan tersebut dapat menulis dan membaca serta mampu diajak

berkomunikasi dengan baik.

Setelah melakukan semua persiapan penelitian mulai dari menentukan

tempat penelitian, populasi, menentukan karakteristik populasi yaitu karyawan

bagian produksi roti Oriental Cake & Bakery, tahap selanjutnya adalah

pelaksanaan penelitian. Penelitian dimulai tanggal 5 September 2013 dengan

menemui pimpinan Oriental Cake & Bakery. Peneliti memberikan daftar nama

karyawan yang sudah dipilih secara random melalui undian tersebut.

Penyebaran skala dilakukan oleh HRD Oriental Cake & Bakery karena peneliti

tidak diijinkan menyebarkan skala dengan alasan adanya keterbatasan waktu

istirahat karyawan dan kekhawatiran peneliti akan mengganggu proses

produksi.

Peneliti memberikan skala yang berjumlah 40 buah, selanjutnya dari

pihak berwenang tersebut menyebarkan skala kepada tiap karyawan yang telah

ditentukan namanya secara random. Empat puluh karyawan yang namanya

telah ditentukan tersebut mengisi skala ketika jam kerja sudah berakhir

sehingga tidak mengganggu proses produksi. Ke 40 skala dikembalikan pada

hari ketiga setelah pengambilan data yaitu pada tanggal 7 September 2013.

Dalam pelaksanaan penelitian ini digunakan metode Try out terpakai

dengan pertimbangan keterbatasan waktu.



4. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

Uji validitas alat ukur yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui

apakah skala yang disusun oleh peneliti baik atau tidak sehingga dapat

digunakan untuk penelitian. Uji validitas dilakukan dengan menggunakan

teknik korelasi Product Moment. Sedangkan untuk menguji reliabilitas alat

ukur digunakan teknik Alpha Cronbach. Perhitungan uji validitas dan

reliabilitas menggunakan program SPSS (Statistical Packages for Social

Science) for windows Release 13.0

Adapun hasil dari masing-masing alat ukur dijelaskan sebagai berikut:

1. Skala Burnout

Skala Burnout disusun berdasarkan 4 gejala burnout yaitu kelelahan

fisik, kelelahan emosional, kelelahan mental dan feeling of low

accomplishment. Skala burnout ini terdiri dari 24 item pernyataan.

Berdasarkan hasil uji validitas alat ukur pada skala burnout ini diperoleh

hasil bahwa dari 24 item terdapat 10 item gugur yaitu item nomor 10, 11,

12, 13, 16, 17, 19, 20, 22 dan 23 sehingga diketahui terdapat 14 item yang

valid. Koefisien korelasi pada uji validitas berkisar antara 0,332 sampai

0,711.

Hasil uji reliabilitas pada skala burnout diperoleh koefisien reliabilitas

sebesar 0,829. Koefisien reliabilitas skala burnout tergolong reliabel

sehingga skala tersebut layak sebagai alat ukur penelitian. Hasil uji validitas



dan reliabilitas selengkapnya dapat dilihat pada lampiran C. Adapun rincian

item yang valid dan gugur pada skala burnout dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Burnout

Gejala
Nomor Item

Jumlah ValidFavorable Unfavorable
Kelelahan Fisik 1, 9, 17* 3, 11*, 19* 3
Kelelahan Emosional 2, 10*, 18 4, 12*, 20* 3
Kelelahan Mental 5, 13*, 21 7, 15, 23* 4
Feeling of Low
Accomplishment

6, 14, 22* 8, 16*, 24 4

Jumlah Valid 8 6 14
Keterangan          :

Tanda *           : Item gugur
Tanpa tanda    : Item valid

2. Skala Lingkungan Kerja Psikologis

Skala lingkungan kerja psikologis disusun berdasarkan 4 aspek

yaitu kebijakan pimpinan, kerja sama, aturan dalam perusahaan dan

komunikasi antar rekan kerja.  Skala lingkungan kerja psikologis terdiri dari

24 item pernyataan. Berdasarkan hasil uji validitas alat ukur pada skala

lingkungan kerja psikologis diperoleh hasil bahwa dari 24 item terdapat 6

item yang gugur yaitu item nomor 1, 7, 12, 13, 14 dan 24 sehingga diketahui

terdapat 18 item yang valid. Koefisien korelasi pada uji validitas berkisar

antara 0,400 sampai 0,747.

Hasil uji reliabilitas pada skala lingkungan kerja psikologis

diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,894. Koefisien reliabilitas skala



lingkungan kerja psikologis tergolong reliabel sehingga skala tersebut layak

sebagai alat ukur penelitian. Hasil uji validitas dan reliabilitas selengkapnya

dapat dilihat pada lampiran C. Adapun rincian item yang valid dan gugur

pada skala lingkungan kerja psikologis dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Lingkungan Kerja Psikologis

Aspek Nomor Item Jumlah ValidFavorable Unfavorable
Kebijakan pimpinan 1*, 9, 17 3, 11, 19 5
Kerja sama 2, 10, 18 4, 12*, 20 5
Aturan dalam
perusahaan

5, 13*, 21 7*, 15, 23 4

Komunikasi antar
rekan kerja

6, 14*, 22 8, 16, 24* 4

Jumlah Valid 9 9 18
Keterangan         :

Tanda *         : Item gugur
Tanpa tanda  : Item valid




