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LAMPIRAN 1 

Kuesioner Burnout 

Nama : 

Jenis kelamin :  

Umur : 

Status perkawinan : 

Pendidikan terakhir : 

Masa kerja di penginapan Allegria : 

PETUNJUK : 

- Pilihlah jawaban yang paling mendekati dengan apa yang anda rasakan 

- Jawaban terdiri dari SS (Sangat Setuju), S (Setuju), KS (Kurang Setuju), TS 

(Tidak Setuju), STS (Sangat Tidak Setuju). 

Beri tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan anda 

Kelelahan Fisik 

No Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 saya merasakan kelelahan fisik yang amat sangat      

2 saya merasa lesu ketika bangun pagi karena 

harus menjalani hari ditempat kerja 

     

3 saya merasa sering sakit kepala disaat sedang 

bekerja 

     

4 beban pekerjaan saya terlalu banyak      

5 saya pernah absen karena kecapekan bekerja      



 

48 
 

Depersonalisasi 

No Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 saya tidak peduli terhadap sesama karyawan 

 

     

2 saya selalu sinis dengan sesama karyawan 

 

     

3 saya tidak berperasaan dengan sesama karyawan 

 

     

4 saya selalu mengerjakan perkerjaan sendiri tanpa 

meminta bantuan 

 

     

5 kerja tim membuat saya tidak leluasa dalam 

bekerja 

     

 

Rendahnya Penghargaan Atas Diri Sendiri 

No Pertanyaan SS S KS TS STS 

1 saya tidak bahagia ditempat kerja      

2 beban pekerjaan yang banyak membuat saya 

frustasi 

     

3 saya merasa seakan akan hidup dan karir saya 

tidak akan berubah 

     

4 saya merasa tidak berharga ditempat kerja      

5 saya tidak puas dengan hasil kerja saya      
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LAMPIRAN 2 

DATA MENTAH 

Hasil persepsi responden mengenai kelelahan fisik 

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 5 5 5 3 3 5 4 5 

2 5 4 3 4 5 3 3 5 

3 3 5 4 5 4 3 3 5 

4 4 5 5 4 4 5 5 5 

5 2 4 2 2 4 2 1 2 

 

Hasil persepsi responden mengenai Depersonalisasi 

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 4 2 2 4 2 2 2 

2 4 4 2 4 2 4 4 4 

3 4 4 2 4 4 2 1 2 

4 5 2 2 5 5 2 4 4 

5 4 2 2 4 5 2 2 4 

 

hasil persepsi responden mengenai rendahnya penghargaan atas diri sendiri 

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 4 5 4 5 5 4 4 5 

2 4 5 5 4 4 5 5 5 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 4 5 4 5 4 5 

5 1 1 1 1 1 1 2 1 

 

 



 

50 
 

Lampiran 3 

Pertanyaan Dan Hasil Wawancara 

Responden 1  

Saya  : Selamat pagi, Pak ! 

Responden  1 : Iya, ada yang bisa saya bantu ? 

Saya  : begini Pak, saya akan melakukan wawancara seputar  

   tentang penelitian saya. 

Responden 1 : Iya bagaimana? 

Saya  : apakah menurut bapak, selama bekerja bapak merasakan  

   kelelahan fisik? Contohnya seperti apa bila mengalami  

   kelelahan fisik. 

Responden 1 : iya selama saya bekerja saya merasakan kelelahan fisik,  

   karena beban pekerjaan saya banyak, contohnya mengatur  

   laundry tamu, mengatur dan mengawasi kendaraan tamu,  

   mengelola breakfast, mengganti selimut tamu yang telah  

   checkout, membersihkan WC kamar, menyapu dan   

   mengepel lantai lobby dll. 

Saya  : ohh begitu ya pak, apakah bapak merasakan lesu ketika  

   bangun pagi untuk bekerja? Dan apakah bapak sering  

   mengalami sakit kepala disaat bekerja? 

Responden 1 : iya saya merasa lesu ketika berangkat bekerja karena rumah 

   saya jauh dan harus menempuh jarak sekitar 1 jam   

   perjalanan, sakit kepala saya alami pastinya dikarenakan  

   pekerjaan yang banyak membuat saya terbebani serta telat  

   makan membuat kepala saya sakit disaat bekerja. 
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Saya  : selanjutnya saya akan menanyakan apakah bapak   

   merasakan tidak peduli terhadap sesama karyawan? Apakah 

   ada perasaan sinis terhadap sesama karyawan? 

Responden 1 : iya saya merasa tidak peduli terhadap sesama karyawan  

   dikarenakan tidak mau terganggu oleh karyawan yang  

   lainnya dan merasa tidak cocok untuk bekerja sama. Untuk  

   perasaan sinis saya merasa sinis dengan beberapa karyawan 

   dikarenakan ada beberapa orang yang di istimewakan oleh  

   atasan. 

Saya  : oh, apakah bapak merasa tidak bahagia ditempat kerja dan 

   apakah bapak bekerja disini merasa tidak berharga? 

Responden 1 : iya, saya merasa tidak bahagia dan berharga ditempat kerja 

   dikarenakan tidak ada timbal balik antara atasan dan  

   bawahan, atasan sangat tidak menghargai karyawan. 

Saya  : pertanyaan yang terkakhir buat bapak, untuk bawak apakah 

   bapak bekerja bersungguh-sungguh dan apakah bapak puas  

   dengan hasil kerja bapak? 

Responden 1 : saya selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan puas  

   dengan hasil kerja saya, tetapi pemimpin tidak mau tau atas 

   hasil kerja karyawan. 

Saya   : oek pak kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. 

Responden 1 : oke mas, sama sama. 
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Responden 2  

Saya  : Selamat pagi, Pak ! 

Responden  2 : Iya, ada apa? 

Saya  : begini Pak, saya akan melakukan wawancara seputar  

   tentang penelitian saya. 

Responden 2 : oh ya tidak apa-apa, bagaimana? 

Saya  : apakah menurut bapak, selama bekerja bapak merasakan  

   kelelahan fisik? Contohnya seperti apa bila mengalami  

   kelelahan fisik. 

Responden 2 : iya mas,selama saya bekerja saya merasakan kelelahan  

   fisik, karena beban pekerjaan saya banyak, contohnya  

   mengatur mengelola breakfast, mengganti selimut tamu  

   yang telah checkout, membersihkan WC kamar, menyapu  

   dan mengepel lantai lobby, kadang membelikan barang yang 

   yang dibutuhkan pengginapan diluar jam kerja. 

Saya  : ohh begitu ya pak, apakah bapak merasakan lesu ketika  

   bangun pagi untuk bekerja? Dan apakah bapak sering  

   mengalami sakit kepala disaat bekerja? 

Responden 2 : iya saya kadang merasa lesu ketika berangkat bekerja  

   karena masih mengantuk, sakit kepala saya alami pastinya  

   dikarenakan pekerjaan yang banyak membuat saya terbebani 

Saya  : selanjutnya saya akan menanyakan apakah bapak   

   merasakan tidak peduli terhadap sesama karyawan? Apakah 

   ada perasaan sinis terhadap sesama karyawan? 

Responden 2 : saya  peduli terhadap sesama karyawan, dengan sikap  

   peduli akan menjalin hubungan pekerjaan yang   

   enak. perasaan sinis saya merasa sinis dengan beberapa  
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   karyawan dikarenakan ada beberapa orang yang di   

   istimewakan oleh atasan. 

Saya  : oh, apakah bapak merasa tidak bahagia ditempat kerja dan 

   apakah bapak bekerja disini merasa tidak berharga? 

Responden 2 : iya, saya merasa tidak bahagia dan berharga ditempat kerja 

   dikarenakan tidak ada timbal balik antara atasan dan  

   bawahan, atasan sangat tidak menghargai karyawan. 

Saya  : pertanyaan yang terkakhir buat bapak, untuk bawak apakah 

   bapak bekerja bersungguh-sungguh dan apakah bapak puas  

   dengan hasil kerja bapak? 

Responden 2 : saya selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan puas  

   dengan hasil kerja saya. 

Saya   : oke pak kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. 

Responden 2 : oke mas, sama sama. 
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Responden 3  

Saya  : Selamat pagi, mas ! 

Responden  3 : Iya, ada yang bisa saya bantu ? 

Saya  : begini mas, saya akan melakukan wawancara seputar  

   tentang penelitian saya. 

Responden 3 : Iya bagaimana? 

Saya  : apakah menurut mas, selama bekerja bapak merasakan  

   kelelahan fisik? Contohnya seperti apa bila mengalami  

   kelelahan fisik. 

Responden 3 : iya selama saya bekerja saya merasakan kelelahan fisik,  

   karena beban pekerjaan saya banyak, contohnya mengatur  

   laundry tamu, mengatur dan mengawasi kendaraan tamu,  

   mengelola breakfast, mengganti selimut tamu yang telah  

   checkout, membersihkan WC kamar, menyapu dan   

   mengepel lantai lobby dll. 

Saya  : ohh begitu ya mas, apakah bapak merasakan lesu ketika  

   bangun pagi untuk bekerja? Dan apakah bapak sering  

   mengalami sakit kepala disaat bekerja? 

Responden 3 : iya saya merasa lesu ketika berangkat bekerja karena rumah 

   saya jauh, sakit kepala saya alami pastinya dikarenakan telat 

   makan membuat kepala saya sakit disaat bekerja. 

Saya  : selanjutnya saya akan menanyakan apakah mas   

   merasakan tidak peduli terhadap sesama karyawan? Apakah 

   ada perasaan sinis terhadap sesama karyawan? 

Responden 3 : iya saya merasa tidak peduli terhadap sesama karyawan  

   dikarenakan tidak mau terganggu oleh karyawan yang  

   lainnya. Untuk perasaan sinis saya merasa sinis dengan  
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   beberapa karyawan dikarenakan ada beberapa orang yang di 

   istimewakan oleh atasan. 

Saya  : apakah mas merasa tidak bahagia ditempat kerja dan  

   apakah mas bekerja disini merasa tidak berharga? 

Responden 3 : iya, saya merasa tidak bahagia dan berharga ditempat kerja 

   dikarenakan tidak ada timbal balik antara atasan dan  

   bawahan, atasan sangat tidak menghargai karyawan. 

Saya  : pertanyaan yang terkakhir buat mas, untuk bawak apakah  

   mas bekerja bersungguh-sungguh dan apakah bapak puas  

   dengan hasil kerja mas? 

Responden 3 : saya selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan puas  

   dengan hasil kerja saya. 

Saya   : ok mas kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. 

Responden 3 : oke mas, sama sama. 
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Responden 4  

Saya  : Selamat pagi, mas ! 

Responden  4 : Iya, ada yang bisa saya bantu ? 

Saya  : begini mas, saya akan melakukan wawancara seputar  

   tentang penelitian saya. 

Responden 4 : Iya bagaimana mas? 

Saya  : apakah menurut mas, selama bekerja mas merasakan  

   kelelahan fisik? Contohnya seperti apa bila mengalami  

   kelelahan fisik? 

Responden 4 : iya selama saya bekerja saya merasakan kelelahan fisik,  

   karena beban pekerjaan saya banyak, contohnya mengatur  

   laundry tamu, mengelola pembukuan, mengecek peralatan  

   hotel bila ada yang rusak, melayani tamu bila ada keluhan. 

Saya  : ohh begitu ya mas, apakah mas merasakan lesu ketika  

   bangun pagi untuk bekerja? Dan apakah mas sering   

   mengalami sakit kepala disaat bekerja? 

Responden 4 : iya saya merasa  kadang-kadang lesu ketika berangkat  

   bekerja karena masih mengantuk, sakit kepala saya alami  

   pastinya dikarenakan pekerjaan yang banyak membuat saya 

   terbebani serta telat makan membuat kepala saya sakit disaat 

   bekerja. 

Saya  : selanjutnya saya akan menanyakan apakah mas merasakan 

   tidak peduli terhadap sesama karyawan? Apakah ada  

   perasaan sinis terhadap sesama karyawan? 

Responden 4 : saya peduli terhadap karyawan, tidak ada perasaan sinis  

   terhadap sesama karyawan 
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Saya  : oh, apakah mas merasa tidak bahagia ditempat kerja dan  

   apakah bapak bekerja disini merasa tidak berharga? 

Responden 4 : iya, saya merasa tidak bahagia dan berharga ditempat kerja 

   dikarenakan tidak ada timbal balik antara atasan dan  

   bawahan, atasan sangat tidak menghargai karyawan. 

Saya  : pertanyaan yang terkakhir buat mas, untuk bawak apakah  

   mas bekerja bersungguh-sungguh dan apakah mas puas  

   dengan hasil kerja mas? 

Responden 4 : saya selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan puas  

   dengan hasil kerja saya. 

Saya   : ok mas kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. 

Responden 4 : oke mas. 
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Responden 5  

Saya  : Selamat pagi, Pak ! 

Responden  5 : Iya, ada yang bisa saya bantu ? 

Saya  : begini Pak, saya akan melakukan wawancara seputar  

   tentang penelitian saya. 

Responden 5 : Iya bagaimana? 

Saya  : apakah menurut bapak, selama bekerja bapak merasakan  

   kelelahan fisik? Contohnya seperti apa bila mengalami  

   kelelahan fisik. 

Responden 5 : iya selama saya bekerja saya merasakan kelelahan fisik,  

   karena beban pekerjaan saya banyak, contohnya mengatur  

   laundry tamu, mengatur dan mengawasi kendaraan tamu,  

   mengelola breakfast, mengganti selimut tamu yang telah  

   checkout, membersihkan WC kamar, menyapu dan   

   mengepel lantai lobby dll. 

Saya  : ohh begitu ya pak, apakah bapak merasakan lesu ketika  

   bangun pagi untuk bekerja? Dan apakah bapak sering  

   mengalami sakit kepala disaat bekerja? 

Responden 5 : iya saya merasa lesu bila mendapatkan shif pagi, lebih suka 

   bila bekerja disaat siang atau malam hari. Kadang-kadang  

   sakit kepala disaat bekerja karena kecapekan. 

Saya  : selanjutnya saya akan menanyakan apakah bapak   

   merasakan tidak peduli terhadap sesama karyawan? Apakah 

   ada perasaan sinis terhadap sesama karyawan? 

Responden 5 : saya peduli terhadap semua karyawan yang bekerja disini, 

   kadang ada, tapi itu bukan kendala buat saya untuk tetap  

   bekerja. 
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Saya  : oh, apakah bapak merasa tidak bahagia ditempat kerja dan 

   apakah bapak bekerja disini merasa tidak berharga? 

Responden 5 : iya, saya merasa tidak bahagia dan berharga ditempat kerja 

   dikarenakan atasan sangat tidak menghargai karyawan dan  

   tidak memahami perasaan karyawan. 

Saya  : pertanyaan yang terkakhir buat bapak, untuk bawak apakah 

   bapak bekerja bersungguh-sungguh dan apakah bapak puas  

   dengan hasil kerja bapak? 

Responden 5 : saya selalu bekerja dengan sungguh-sungguh, saya puas. 

Saya   : oke pak kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. 

Responden 5 : oke mas, sama sama. 
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Responden 6  

Saya  : Selamat pagi, mas ! 

Responden  6 : Iya, ada yang bisa saya bantu ? 

Saya  : begini mas, saya akan melakukan wawancara seputar  

   tentang penelitian saya. 

Responden 6 : Iya bagaimana? 

Saya  : apakah menurut mas, selama bekerja bapak merasakan  

   kelelahan fisik? Contohnya seperti apa bila mengalami  

   kelelahan fisik. 

Responden 6 : iya selama saya bekerja saya merasakan kelelahan fisik,  

   karena beban pekerjaan saya banyak, contohnya mengatur  

   laundry tamu, mengatur dan mengawasi kendaraan tamu,  

   mengelola breakfast, mengganti selimut tamu yang telah  

   checkout, membersihkan WC kamar, menyapu dan   

   mengepel lantai lobby dll. 

Saya  : ohh begitu ya mas, apakah mas merasakan lesu ketika  

   bangun pagi untuk bekerja? Dan apakah mas sering   

   mengalami sakit kepala disaat bekerja? 

Responden 6 : iya saya merasa lesu ketika berangkat bekerja karena rumah 

   saya jauh dan harus menempuh jarak sekitar 45 menit, sakit 

   kepala saya tidak sering saya alami tapi kadang-kadang  

   merasa pusing 

Saya  : selanjutnya saya akan menanyakan apakah mas   

   merasakan tidak peduli terhadap sesama karyawan? Apakah 

   ada perasaan sinis terhadap sesama karyawan? 

Responden 6 : iya saya merasa peduli terhadap sesama karyawan, Untuk  

   perasaan sinis saya merasa sinis dengan beberapa karyawan 
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   dikarenakan ada beberapa orang yang di istimewakan oleh  

   atasan. 

Saya  : oh, apakah mas merasa tidak bahagia ditempat kerja dan  

   apakah masbekerja disini merasa tidak berharga? 

Responden 6 : iya, saya merasa tidak bahagia dan berharga ditempat kerja 

   dikarenakan tidak ada timbal balik antara atasan dan  

   bawahan, atasan sangat tidak menghargai karyawan. 

Saya  : pertanyaan yang terkakhir buat mas, apakah mas bekerja  

   bersungguh-sungguh dan apakah puas dengan hasil kerja  

   mas? 

Responden 6 : saya selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan puas  

   dengan hasil kerja saya, tetapi pemimpin tidak mau tau atas 

   hasil kerja karyawan. 

Saya   : oke mas kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. 

Responden 6 : oke mas, sama sama. 
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Responden 7  

Saya  : Selamat pagi, Pak ! 

Responden  7 : Iya, ada yang bisa saya bantu ? 

Saya  : begini Pak, saya akan melakukan wawancara seputar  

   tentang penelitian saya. 

Responden 7 : Iya bagaimana? 

Saya  : apakah menurut bapak, selama bekerja bapak merasakan  

   kelelahan fisik? Contohnya seperti apa bila mengalami  

   kelelahan fisik. 

Responden 7 : iya selama saya bekerja kadang saya merasakan kelelahan 

   fisik dan kadang merasakan biasa saja, contohnya yang  

   seperti karyawan lain lakukan. 

Saya  : ohh begitu ya pak, apakah bapak merasakan lesu ketika  

   bangun pagi untuk bekerja? Dan apakah bapak sering  

   mengalami sakit kepala disaat bekerja? 

Responden 7 : iya saya merasa lesu ketika berangkat bekerja karena rumah 

   saya jauh dan harus menempuh jarak sekitar 30 menit, sakit 

   kepala saya alami pastinya dikarenakan pekerjaan yang  

   banyak membuat saya terbebani serta telat makan membuat 

   kepala saya sakit disaat bekerja. 

Saya  : selanjutnya saya akan menanyakan apakah bapak   

   merasakan tidak peduli terhadap sesama karyawan? Apakah 

   ada perasaan sinis terhadap sesama karyawan? 

Responden 7 : iya saya peduli terhadap sesama karyawan  dikarenakan  

   dengan peduli akan saling membantu satu dengan yang lain. 

   Untuk perasaan sinis saya merasa sinis dengan beberapa  

   karyawan dikarenakan ada beberapa orang yang di   

   istimewakan oleh atasan. 
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Saya  : oh, apakah bapak merasa tidak bahagia ditempat kerja dan 

   apakah bapak bekerja disini merasa tidak berharga? 

Responden 7 : iya, saya merasa tidak bahagia dan berharga ditempat kerja 

   dikarenakan tidak ada timbal balik antara atasan dan  

   bawahan, atasan sangat tidak menghargai karyawan. 

Saya  : pertanyaan yang terkakhir buat bapak, untuk bawak apakah 

   bapak bekerja bersungguh-sungguh dan apakah bapak puas  

   dengan hasil kerja bapak? 

Responden 7 : saya selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan puas  

   dengan hasil kerja saya, tetapi pemimpin tidak mau tau atas 

   hasil kerja karyawan. 

Saya   : oek pak kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. 

Responden 7 : oke mas, sama sama. 
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Responden 8  

Saya  : Selamat pagi, mas ! 

Responden  8 : Iya, ada yang bisa saya bantu ? 

Saya  : begini mas, saya akan melakukan wawancara seputar  

   tentang penelitian saya. 

Responden 8 : Iya bagaimana? 

Saya  : apakah menurut mas, selama bekerja mas merasakan  

   kelelahan fisik? Contohnya pekerjaan seperti apa bila  

   mengalami membuat kelelahan fisik? 

Responden 8 : iya selama saya bekerja kadang merasa kecapekan dan  

   kadang santai disaat hotel lagi sepi, kebanyakan hotel pasti  

   ramai. Pekerjaan nya seperti mengambil laundry tamu,  

   mengantar tamu bila ingin pergi berbelanja, membersihkan  

   WC kamar, mengisi galon, menyapu mengepel lantai setiap 

   lantai. 

Saya  : ohh begitu ya mas, apakah mas merasakan lesu ketika  

   bangun pagi untuk bekerja? Dan apakah bapak sering  

   mengalami sakit kepala disaat bekerja? 

Responden 8 : iya saya merasa lesu ketika berangkat bekerja karena rumah 

   saya jauh dan harus menempuh jarak sekitar 30 menit, sakit 

   kepala saya alami pastinya dikarenakan pekerjaan yang  

   banyak membuat saya terbebani serta telat makan membuat 

   kepala saya sakit disaat bekerja. 

Saya  : selanjutnya saya akan menanyakan apakah mas  

   merasakan tidak peduli terhadap sesama karyawan? Apakah 

   ada perasaan sinis terhadap sesama karyawan? 

Responden 8 : saya peduli terhadap sesama karyawan, saya tidak merasa  

   sinis terhadap sesama karyawan semua baik-baik saja. 
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Saya  : oh, apakah bapak merasa tidak bahagia ditempat kerja dan 

   apakah bapak bekerja disini merasa tidak berharga? 

Responden 8 : iya, saya merasa tidak bahagia dan berharga ditempat kerja 

   dikarenakan tidak ada timbal balik antara atasan dan  

   bawahan, atasan sangat tidak menghargai karyawan. 

Saya  : pertanyaan yang terkakhir buat bapak, untuk bawak apakah 

   bapak bekerja bersungguh-sungguh dan apakah bapak puas  

   dengan hasil kerja bapak? 

Responden 8 : saya selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan puas  

   dengan hasil kerja saya, tetapi pemimpin tidak mau tau atas 

   hasil kerja karyawan. 

Saya   : oek pak kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. 

Responden 8 : oke mas, sama sama. 
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Lampiran 4 

Wawancara mengenai upaya mengatasi Burnout dipengingapan Allegria 

Pekalongan. 

Saya  : Selamat pagi Ibu. 

Pimpinan  : Iya selamat pagi, ada yang bisa Ibu bantu dek? 

Saya : begini Bu saya mau mentanyakan tentang penelitian saya mengenai 

  penginapan Allegria. 

Pimpinan : oo iya bagaimana. 

Saya  : jadi begini Bu, dalam penelitian yang saya peroleh bahwa   

  karyawan yang bekerja dipenginapan Allegria Pekalongan   

  mengalami burnout yang tinggi seperti kelelahan fisik,   

  depersonalisasi maupun rendahnya penghargaan atas diri sendiri,  

  apakah dari pihak pimpinan sendiri ada upaya untuk mengatasi  

  burnout yang terjadi disini? 

Pimpinan : tentu saja ada, dari mengenai kelelahan fisik karyawan boleh 

beristirahat disaat sedang tidak ada pekerjaan, memberikan libur seminggu 

sekali, kadang memberikan snack untuk para karyawan agar semangat untuk 

bekerja, rencana untuk berlibur bersama karyawan keobjek wisata Guci agar 

karyawan ada kegiatan refresing setelah lama bekerja dengan rutinitas yang 

monoton. Selain itu mengenai depersonalisasi saya selaku pimpinan 

mewajibkan karyawan untuk lapor kepada saya bila ada karyawan yang sedang 

mengalami masalah pekerjaan dengan karyawan lain, ini dilakukan agar tidak 

ada permasalahan yang berlarut-larut dengan karyawan lainnya, menciptakan 

suasana penginapan yang nyaman agar sesama karyawan merasa satu keluarga. 

Dan mengenai rendahnya penghargaan atas diri sendiri karyawan mendapatkan 

uang 50Rb selama kamar penginapan full, ini diberikan untuk jasa para 

karyawan karena telah bekerja lembur selama 12 jam. 
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Saya  : apakah ada upaya yang lain lagi Bu untuk kedepannya? 

Pimpinan  : untuk saat ini belum terpikirkan dek. 

Saya  : ohh begitu ya Bu, terima kasih untuk jawabannya Bu kikim, saya 

hanya ingin bertanya tentang itu saja. 

Pimpinan  : iya sama- sama dek. 
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Responden 1 

Wawancara mengenai upaya mengatasi Burnout dipengingapan Allegria 

Pekalongan. 

Saya   : selamat sore mas. 

Responden 1  : iya selamat sore mas. 

Saya   : saya mau mentanyakan tentang penelitian skripsi saya 

dengan mas nya, apakah mas punya waktu? 

Responden 1  : oo iya silahkan saja mas. 

Saya   : jadi begini mas, untuk mengatasi masalah burnout yang 

dialami, upaya apa yang sudah mas lakukan? 

Responden 1  : untuk upaya yang sudah saya lakukan itu seperti beristirahat 

bekerja selama tidak ada pekerjaan, melihat video lucu, mendengarkan musik, 

sering berkomunikasi  dengan karyawan agar bisa saling cerita, Cuma itu saja 

sih mas. 

Saya   : apa dengan cara itu bisa berhasil mas? 

Responden 1 : iya mas setidaknya pikiran saya tidak jenuh dan monoton 

selama bekerja. 

Saya   : okee mas terima kasih atas waktunya, saya permisi dulu. 

Resoinden 1  : iya mas. 
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Responden 2 

Wawancara mengenai upaya mengatasi Burnout dipengingapan Allegria 

Pekalongan. 

Saya   : selamat sore mas. 

Responden 2  : iya selamat sore mas. 

Saya   : saya mau mentanyakan tentang penelitian skripsi saya 

dengan mas nya, apakah mas punya waktu? 

Responden 2  : iya boleh. 

Saya   : jadi begini mas, untuk mengatasi masalah burnout yang 

dialami, upaya apa yang sudah mas lakukan? 

Responden 2  : untuk upaya yang sudah saya lakukan itu seperti beristirahat 

bekerja selama tidak ada pekerjaan, mendengarkan musik, refresing pergi 

ketempat wisata, sering berkomunikasi  dengan karyawan agar bisa saling 

cerita. 

Saya   : apa dengan cara itu bisa berhasil mas? 

Responden 2 : iya mas lumayan sangat membantu. 

Saya   : okee mas terima kasih atas waktunya, saya permisi dulu. 

Resoinden 2  : iya mas. 
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Responden 3 

Wawancara mengenai upaya mengatasi Burnout dipengingapan Allegria 

Pekalongan. 

Saya   : selamat sore mas. 

Responden 3  : iya selamat sore mas. 

Saya   : saya mau mentanyakan tentang penelitian skripsi saya 

dengan mas nya, apakah mas punya waktu? 

Responden 3  : iya silahkan mas. 

Saya   : jadi begini mas, untuk mengatasi masalah burnout yang 

dialami, upaya apa yang sudah mas lakukan? 

Responden 3  : untuk upaya yang sudah saya lakukan itu seperti 

beristirahat, melihat video lucu, dukungan dari teman maupun keluarga untuk 

selalu giat untuk bekerja. 

Saya   : apa dengan cara itu bisa berhasil mas? 

Responden 3 : iya mas 

Saya   : okee mas terima kasih atas waktunya, saya permisi dulu. 

Resoinden 3  : ok mas. 
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Responden 4 

Wawancara mengenai upaya mengatasi Burnout dipengingapan Allegria 

Pekalongan. 

Saya   : selamat sore mas. 

Responden 4  : iya selamat sore mas. 

Saya   : saya mau mentanyakan tentang penelitian skripsi saya 

dengan mas nya, apakah mas punya waktu? 

Responden 4  : oo iya silahkan saja mas. 

Saya   : jadi begini mas, untuk mengatasi masalah burnout yang 

dialami, upaya apa yang sudah mas lakukan? 

Responden 4  : untuk upaya yang sudah saya lakukan itu seperti ngobrol 

dengan sesama karyawan, refresing, ngerokok, dengerin lagu. 

Saya   : apa dengan cara itu bisa berhasil mas? 

Responden 4 : iya mas setidaknya pikiran saya tidak jenuh dan monoton 

selama bekerja. 

Saya   : okee mas terima kasih atas waktunya, saya permisi dulu. 

Resoinden 4 : iya mas. 
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Responden 5 

Wawancara mengenai upaya mengatasi Burnout dipengingapan Allegria 

Pekalongan. 

Saya   : selamat pagi mas. 

Responden 5  : iya selamat pagi mas. 

Saya   : saya mau mentanyakan tentang penelitian skripsi saya 

dengan mas nya, apakah mas punya waktu? 

Responden 5  : oo iya silahkan. 

Saya   : jadi begini mas, untuk mengatasi masalah burnout yang 

dialami, upaya apa yang sudah mas lakukan? 

Responden 5  : untuk upaya yang sudah saya lakukan itu seperti 

beristirahat, menonton video lucu, ngobrol dengan karyawan, diberi motivasi 

dari istri untuk betah bekerja. 

Saya   : apa dengan cara itu bisa berhasil mas? 

Responden 5 : iya mas setidaknya pikiran saya tidak jenuh dan monoton 

selama bekerja. 

Saya   : okee mas terima kasih atas waktunya, saya permisi dulu. 

Resoinden 5  : iya mas. 
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Responden 6 

Wawancara mengenai upaya mengatasi Burnout dipengingapan Allegria 

Pekalongan. 

Saya   : selamat pagi mas. 

Responden 6  :  pagi mas. 

Saya   : saya mau mentanyakan tentang penelitian skripsi saya 

dengan mas nya, apakah mas punya waktu? 

Responden 6  : oo iya silahkan saja. 

Saya   : jadi begini mas, untuk mengatasi masalah burnout yang 

dialami, upaya apa yang sudah mas lakukan? 

Responden 6  : untuk upaya yang sudah saya lakukan itu seperti 

beristirahat, refresing, mendengarkan musik, ngobrol dengan teman. 

Saya   : apa dengan cara itu bisa berhasil mas? 

Responden 6 : iya mas, dengan cara ini bisa mengurangi stres. 

Saya   : okee mas terima kasih atas waktunya, saya permisi dulu. 

Resoinden 6  : iya mas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

Responden 7 

Wawancara mengenai upaya mengatasi Burnout dipengingapan Allegria 

Pekalongan. 

Saya   : selamat pagi mas. 

Responden 7  : iya selamat sore mas. 

Saya   : saya mau mentanyakan tentang penelitian skripsi saya 

dengan mas nya, apakah mas punya waktu? 

Responden 7  : oo iya silahkan saja mas. 

Saya   : jadi begini mas, untuk mengatasi masalah burnout yang 

dialami, upaya apa yang sudah mas lakukan? 

Responden 7  : untuk upaya yang sudah saya lakukan itu seperti 

beristirahat, mendengarkan lagu, bermain game hp, dapat motivasi dari teman 

maupun istri. 

Saya   : apa dengan cara itu bisa berhasil mas? 

Responden 7 : iya mas setidaknya pikiran saya tidak jenuh dan monoton. 

Saya   : okee mas terima kasih atas waktunya, saya permisi dulu. 

Resoinden 7  : iya mas. 
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Responden 8 

Wawancara mengenai upaya mengatasi Burnout dipengingapan Allegria 

Pekalongan. 

Saya   : selamat pagi mas. 

Responden 8  : iya selamat pagi mas. 

Saya   : saya mau mentanyakan tentang penelitian skripsi saya 

dengan mas nya, apakah mas punya waktu? 

Responden 8  : iya silahkan saja mas. 

Saya   : jadi begini mas, untuk mengatasi masalah burnout yang 

dialami, upaya apa yang sudah mas lakukan? 

Responden 8  : untuk upaya yang sudah saya lakukan itu seperti beristirahat 

bekerja selama tidak ada pekerjaan, melihat video lucu, mendengarkan musik, 

sering berkomunikasi  dengan karyawan agar bisa saling cerita, refresing, main 

game. Cuma itu saja sih mas. 

Saya   : apa dengan cara itu bisa berhasil mas? 

Responden 8 : iya mas setidaknya pikiran saya tidak jenuh dan monoton 

selama bekerja. 

Saya   : okee mas terima kasih atas waktunya, saya permisi dulu. 

Resoinden 8  : iya mas. 


