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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Tahap awal yang harus dilaksanakan dalam memulai penelitian 

adalah dengan menentukan subjek penelitian, tempat dimana penelitian 

akan dilaksanakan serta mempersiapkan segala sesuatu  sesuai dengan 

penelitian yang akan berjalan tersebut. Penelitian ini dilakukan di PT. 

Arisamandiri Pratama. 

PT. Arisamandiri Pratama bergerak dalam bidang manufaktur 

dan memiliki fokus terhadap cosmetic packaging products. Pemilik 

serta pemegang saham perusahaan ini adalah N. Tanudisastro. Jumlah 

karyawan yang berada di perusahaan ini sekitar 2200 dengan rincian 

2000 orang bekerja sebagai buruh dan 200 orang bekerja pada kantor 

atau manajemen dari perusahaan tersebut.  

Buruh yang bekerja di bagian injection sendiri terdiri dari 60 

orang yang terbagi menjadi dua gedung yaitu gedung A dan gedung L. 

Setiap gedung terdiri dari 30 buruh yang bekerja yang kemudian dari 30 

buruh ini dibagi lagi menjadi 3 shift. Buruh yang bekerja dibagian 

injection berbeda dengan buruh yang bekerja dibagian lain seperti 

assembling, decoration dan lainnya. Perbedaannya terdapat dari jumlah 

individu yang bekerja. Pada bagian assembling, decorationdan lainnya 

buruh bekerja secara tim atau terdiri dari beberapa orang untuk 

menghasilkan suatu barang produksi sehingga beban kerja ditanggung 
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oleh beberapa orang. Berbeda dengan buruh pada bagian injection yang 

bekerja secara individual sehingga beban kerja nya hanya ditanggung 

oleh satu orang saja. Karena beban kerja untuk menghasilkan suatu 

barang produksi hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Selain itu buruh 

dibagian injection dalam menghasilkan barang produksi bekerja dalam 

hitungan detik hingga menit untuk menghasilkan satu barang. Maka 

dari itu buruh pada bagian injection dituntut untuk memiliki konsentrasi 

dan ketelitian yang lebih tinggi agar barang yang dihasilkan sesuai 

dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan dan tidak terjadi 

banyak kesalahan dalam menghasilkan barang produksi. 

Buruh bagian injection ini walaupun bekerja secara individu 

tetap memiliki jam kerja seperti buruh bagian lainnya. Selain itu buruh 

bagian injection juga memiliki target yang hampir sama dengan buruh 

yang bekerja dibagian lainnya. Sehingga beban kerja pada buruh 

injection ini menjadi lebih berat sehingga dapat membuat buruh 

tersebut mengalami kelelahan pada saat bekerja. 

Adapun yang menjadi pertimbangan peneliti untuk mengadakan 

penelitian di PT. Arisamandiri Pratama, yaitu : 

1. Sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. 

2. Peneliti sudah mengenal cukup baik lingkungan yang akan 

dijadikan penelitian, sehingga peneliti mudah menjangkau lokasi 

penelitian. 

3.  Penelitian dengan judul “Hubungan Antara Burnout Dengan 

Produktivitas Kerja Pada Buruh PT. Arisamandiri Pratama” belum 

pernah diadakan di PT. Arisamandiri Pratama. 
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4. Perusahaan yang bersangkutan bersedia untuk dijadikan tempat 

penelitian 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian dimulai dari dari penyusunan alat 

ukur,permohonan ijin penelitian, dan pelaksanaan uji coba alat ukur. 

Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala 

burnout. Penyusunan alat ukur ini dimulai dengan menentukan 

aspek-aspek burnout yang nantinya akan digunakan untuk menyusun 

skala dengan teori dan konsep yang telah dikemukakan. Skala 

burnout disusun berdasarkan pada tiga aspek yaitu kelelahan 

emosional, depersonalisasi, dan menurunnya kinerja. Skala 

burnoutpada penelitian ini terdiri dari 24 item yang berupa 

pernyatan-pernyataan dengan perincian 12 item favorable dan 12 

item unfavorable.  Penyajian skala dalam bentuk tertutup yaitu 

dengan cara subjek diwajibkan memilih salah satu jawaban dari 

beberapa alternatif jawaban yang tersedia. 

Tabel 2 

Sebaran Nomer Item Skala Burnout 

Dimensi Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Pernyataan 

Kelelahan 

emosional 
1, 7, 13, 19 4, 10, 16, 22 8 

Depersonalisasi 
5, 11, 17, 

23 
2, 8, 14, 20 8 

Menurunnya 

kinerja 
3, 9, 15, 21 6, 12, 18, 24 8 

Total Pernyataan 12 12 24 
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2. Permohonan Ijin Penelitian 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu 

mengajukan perijinan untuk pengumpulan data kepada pihak-

pihak yang terkait secara tertulis. Peneliti kemudian meminta surat 

permohonan ijin kepada Dekan Fakultas Psikologi Unika 

Soegijaparanata Semarang, yang sekaligus sebagai surat 

permohonan ijin  penelitian. Surat yang dikeluarkan oleh Dekan 

Fakultas Psikologi Unika Soegijapranata Semarang bernomor 

3645/B.7.3/FP/VII/2017 yang tertanggal 12 Juli 2017. Peneliti 

kemudian menyerahkan surat permohonan ijin tersebut kepada 

Kepala HRD PT. Arisamandiri Pratama. PT. Arisamandiri 

Pratama kemudian memberikan surat bukti telah melakukan 

penelitian kepada peneliti yang bernomor  

024/SK.PKL/HRD/VIII/2017. 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 15 Juli 2017 

dengan memberikan proposal penelitian, surat ijin penelitian dan 

contoh skala yang akan diisi kepada kepala HRD PT. Arisamandiri 

Pratama. Teknik uji coba yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

tryout terpakai, sehingga dalam melakukan penelitian peneliti hanya 

sekali dalam pengambilan data yang kemudian digunakan untuk 

menguji validitas dan reliabilitas. Pada tanggal 19 Juli 2017 peneliti 

kemudian bertemu dengan manajer produksi PT. Arisamandiri Pratama 

yang didampingi dengan kepala HRD PT. Arisamandiri Pratama untuk 
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menjelaskan tujuan dari penelitian dan prosedur untuk pengerjaan 

skala. Peneliti juga memohon ijin untuk meminta data dokumentasi 

berupa data produksi harian selama dua bulan gedung A dan gedung L, 

dimana gedung A dan gedung L inilah yang kemudian akan dijadikan 

tempat penelitian di PT. Arisamandiri Pratama. Karakteristik dari 

populasi penelitian adalah buruh laki-laki atau perempuan, bekerja di 

bagian injection dimana pada bagian injection ini buruh bekerja secara 

individu.  

Setelah menjelaskan tujuan dari penelitian kemudian berkas-

berkas penelitian yang berupa 60 bendel skala diserahkan kepada 

manajer produksi dan kepala HRD PT.Arisamandiri Pratama. 

Penyebaran skala tidak dilakukan oleh peneliti sendiri, melainkan 

dilakukan oleh staff HRD PT. Arisamandiri Pratama. Pada tanggal 26 

Juli 2017 peneliti mendapat informasi bahwa skala sudah terisi dan 

sudah dapat diambil. Skala yang sepenuhnya terisi hanya 50 skala, 

sedangkan 10 skala dinyatakan gugur karena terdapat beberapa 

pernyataan yang tidak terisi. Skala yang sudah terisi ini kemudian di 

skoring oleh peneliti untuk kemudian bisa dilakukan perhitungan 

validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan alat bantu komputer 

yaitu Statistical Package for Social Science (SPSS). 

 

D. Uji Coba Alat Ukur 

Setelah melakukan skoring dan membuat tabulasi data peneliti 

kemudian menguji coba alat ukur untuk melihat validitas dan 

reliabilitas dari skala burnout.  Penghitungan validitas dan reliabilitas 
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dibantu dengan alat bantu komputer yaitu Statistical Package for Social 

Science (SPSS). Validitas item dari skala burnoutdiuji dengan 

menggunakan teknik korelasi product moment dan kemudian kesalahan 

dikoreksi dengan korelasi part whole. Reliabilitas diuji dengan 

menggunakan teknik alpha cronbach. Hasil analisis validitas dan 

reliabilitas alat ukur yang dibuat sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Berdasarkan hasil uji validitas skala burnoutterhadap 50 

subjek, diperoleh hasil bahwa dari 24 item yang diuji cobakan 

terdapat 12 item yang tidak valid dan 12 item yang valid dengan 

nilai lebih besar dari koefisien korelasi r-tabel yaitu 0,23. Koefisien 

validitas tertinggi yaitu 0,529 dan koefisien validitas terendah yaitu 

0,243. Perincian mengenai item yang valid dan gugur dapat dilihat 

pada tabel berikut ini:  

Tabel 3 

Sebaran nomor item valid dan gugur Skala Burnout 

Dimensi Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Pernyataan 

Kelelahan 

emosional 
1*, 7, 13*, 19* 4, 10*, 16*, 22* 2 

Depersonalisasi 5, 11, 17, 23 2, 8, 14*, 20* 6 

Menurunnya 

kinerja 
3, 9*, 15, 21 6*, 12*, 18*, 24 4 

Total 

Pernyataan 
8 4 12 

 Keterangan : (*) : item gugur 
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2. Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan uji validitas, kemudian dilakukan uji 

reliabilitas terhadap item-item valid dengan menggunakan SPSS 

versi 16.0. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan 

Alpha Cronbanch. Pada uji reliabilitas terhadap skala burnout 

didapatkan koefisien realibilitasnya sebesar 0,766 yang dapat 

diartikan bahwa skala burnout reliabel. 
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