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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan tepatnya di Kota Semarang, Jawa 

Tengah, Indonesia. Peneliti memilih Kota Semarang sebagai tempat 

pelaksanaan penelitian karena Kota Semarang merupakan ibu kota 

Provinsi Jawa Tengah dan potensi untuk terus berkembang sangat 

besar. Secara geografis letak Kota Semarang berada di antara 6050’ – 

7010’ Lintang Selatan dan garis 109035’ – 110050’ Bujur Timur 

dengan batas sebelah Utara dengan Laut Jawa, sebelah Barat dengan 

Kabupaten Kendal, sebelah Timur dengan Kabupaten Demak, dan 

sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang. Kota Semarang terdiri 

dari 16 kecamatan dan 117 kelurahan dengan luas wilayah 

keseluruhan 373,7 km2. Kota Semarang memiliki visi “Semarang kota 

perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin 

sejahtera”. Untuk menunjang tercapainya visinya, Kota Semarang 

memiliki misi yaitu, mewujudkan kehidupan masyarakat yang 

berbudaya dan berkualitas, mewujudkan pemerintahan yang semakin 

handal untuk meningkatkan pelayanan publik, mewujudkan kota 

metropolitan yang dinamis dan berwawasan lingkungan, dan 

memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan local dan 

membangun iklim usaha yang kondusif.  
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Badan Pusat Statistik Kota Semarang menyatakan bahwa pada 

tahun 2016 tercatat sebesar 1.729.428 jiwa penduduk Kota Semarang 

dengan 71,55% merupakan penduduk berumur produktif (BPS Kota 

Semarang, 2017, h. 27). Penduduknya beraneka ragam, terdiri dari 

beberapa etnis yaitu Jawa, Cina, Arab dan keturunan maupun etnis 

dari wilayah Indonesia lainnya. Begitu pula mata pencahariannya 

terdiri dari pedagang, pekerjaan pabrik, petani, dan pegawai 

pemerintah. Mayoritas penduduk Kota Semarang beragama Islam, 

kemudian Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha yang sangat 

menjunjung toleransi beragama sehingga mendukung kondisi 

keamanan dan menjadi tempat yang baik untuk pengembangan 

investasi dan bisnis (Pemerintah Kota Semarang, 2015).  

Kota Semarang merupakan salah satu kota metropolitan 

terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan 

Medan, dengan fasilitas-fasilitas yang memadai seperti fasilitas 

pendidikan, pelabuhan, perbelanjaan, kesehatan, kawasan bisnis dan 

lainnya (Pemerintah Kota Semarang, 2015). Selama 2 tahun terakhir, 

Kota Semarang mengalami pertumbuhan ekonomi dengan sangat 

pesat, bahkan dinyatakan menjadi penyangga laju pertumbuhan 

ekonomi Jawa Tengah (Yunita, 2017, h.1).  

Dasar pertimbangan peneliti mengambil Kota Semarang 

sebagai tempat penelitian didasarkan karena Kota Semarang 

merupakan ibu kota Jawa Tengah, selain itu juga sebagai salah satu 

kota metropolitan terbesar di Indonesia dengan laju pertumbuhan 

ekonomi yang pesat menjadi penyangga laju pertumbuhan ekonomi 
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Jawa Tengah, dan 71,55% penduduknya berumur produktif. 

Berdasarkan pertimbangan itulah peneliti menyimpulkan bahwa 

persaingan di Kota Semarang semakin ketat, untuk menunjang hal 

tersebut, performa karyawan dituntut untuk lebih ditingkatkan lagi. 

Kesalahan-kesalahan kecil dapat menjadi masalah fatal terutama yang 

ditinjau karena gangguan fungsi kognitifnya sehingga sebaiknya hal 

itu dapat dicegah dan dihindari. Selain itu, penelitian mengenai 

neuropsikologi khususnya executive function dengan burnout belum 

pernah dilakukan di Kota Semarang.  

 

B. Persiapan Penelitian 

Penelitian ini merupakan salah satu penelitian yang termasuk 

dalam rangkaian penelitian bersama yang diketuai oleh L. T. 

Widhianingtanti, selaku dosen pembimbing skripsi peneliti. Sebelum 

melaksanakan penelitian ini, terlebih dulu peneliti melakukan 

beberapa persiapan yaitu penyusunan alat ukur, pelatihan alat tes 

neuropsikologi (alat ukur executive function), perijinan penelitian, dan 

uji coba alat ukur penelitian (uji validitas dan uji reliabilitas skala 

burnout).  

1. Penyusunan Alat Ukur 

a. Skala Burnout  

Skala burnout yang digunakan penelitian diadaptasi dan 

dimodifikasi dari Maslach Burnout Inventory (MBI) dan sudah 

divalidasi dengan 163 karyawan oleh L. T. Widhianingtanti 

selaku ketua penelitian bersama burnout dan neuropsikologi. 
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MBI adalah alat ukur definit burnout, untuk menilai bagaimana 

pekerja mengalami pekerjaannya dengan memberikan 

perspektif tentang energi, keterlibatan, dan efektifitas pekerja 

di tempat kerja. MBI mengukur tiga dimensi dari pengalaman 

kerja seseorang yaitu exhaustion, depersonalization, dan 

inefficacy (Maslach & Leiter, 1997, h. 155).  

MBI mengukur 3 dimensi burnout yaitu exhaustion, 

depersonalization, dan inefficacy. Skala burnout direncanakan 

terdiri dari 22 item. Dimensi burnout terdiri dari dua kategori 

pernyataan, yaitu pernyataan favorable (pernyataan yang 

sesuai atau mewakili keadaan perasaan subyek saat ini) dan 

unfavorable (pernyataan yang tidak sesuai dengan keadaan 

perasaan subyek saat ini). 

  

b. Tes Executive Function 

Alat tes yang digunakan untuk mengukur executive 

function seseorang dalam penelitian ini yaitu: 

1) Verbal Fluency Test untuk mengungkap verbal fluency.  

2) Ruff’s Five Point Test untuk mengungkap figural 

fluency. 

Kedua alat tes untuk mengukur executive function ini 

merupakan alat tes yang telah tersedia di Unika 

Soegijapranata Semarang sebagai bagian dari battery test 

neuropsikologi milik Laboratorium Psikodiagnostik Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata Semarang.  
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2. Pelatihan Alat Tes Neuropsikologi (alat ukur executive 

function) 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti mengikuti 

pelatihan alat tes neuropsikologi dibimbing oleh peneliti utama 

Adaptasi Tes Neuropsikologi, A. Sulastri, selaku Dosen Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata Semarang yang sedang berfokus 

pada adaptasi alat tes neuropsikologi. Serangkaian kegiatan ini 

dilaksanakan di gedung Antonius Unika Soegijapranata Semarang. 

Kegiatan pertama yaitu pengenalan battery test neuropsikologi 

secara umum pada tanggal 20 April 2018 bersama asisten 

Laboratorium Psikodiagnostik Unika Soegijapranata Semarang 

lainnya. Pada Hari Jumat tanggal 27 April 2018 pelaksanaan 

sosialisasi alat tes neuropsikologi. Sosialisasi kali ini sekaligus 

penjelasan bagaimana cara pengadministrasian masing-masing 

alat tes dari battery test neuropsikologi tersebut. Hari Senin, 

tanggal 30 April 2018, pelatihan pengadministrasian alat tes masih 

dilaksanakan sebelum akhirnya pada hari itu pula, alat tes siap 

untuk dibawa pulang dan dapat segera melaksanakan penelitian.  

 

3. Perijinan Penelitian 

Dalam penelitian ini terkait perijinan penelitian, peneliti 

menggunakan informed consent atau surat persetujuan yang 

ditujukan kepada subjek penelitian sebagai pernyataan bahwa 

subjek bersedia unutk menjadi bahan penelitian oleh peneliti.  
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C. Uji Coba Alat Ukur 

Penelitian ini menggunakan uji coba terpisah, alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah skala burnout adaptasi skala 

burnout MBI (Maslach Burnout Inventory) yang telah diujicoba dan 

divalidasi oleh L. T Widianingtanti selaku ketua penelitian bersama 

burnout dan neuropsikologi. Uji coba skala burnout tersebut 

menghasilkan skor reliabilitas sebesar 0.82 dan validitas item dengan 

koefisien validitas antara 0,189 sampai dengan 0,617 dengan taraf 

signifikansi 0,05. Selain itu validitas alat ukur dengan CFA atau 

Confirmatory Factor Analysis dengan hasil koefisien validitas antara 

0,4 sampai dengan 0,815 pada aspek exhaustion, 0,496 sampai dengan 

0,754 pada aspek depersonalization dan 0,689 sampai dengan 0.857 

pada aspek inefficacy.  

 

D. Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian diawali dengan mencari informasi mengenai subjek 

yang sesuai dengan kriteria penelitian. Setelah menemukan subjek 

dengan kriteria yang sesuai, peneliti melakukan pendekatan dan 

penjelasan penelitian serta proses pengambilan data agar subjek 

bersedia menjadi subjek penelitian ini. Penjelasan penelitian dan 

proses pengambilan data ini dibutuhkan untuk mempertimbangkan 

kebersediaan subjek mengingat proses pengambilan data yang cukup 

lama yaitu berkisar 2 – 2.5 jam yang sebaiknya tidak terpotong. Ketika 

subjek sudah menyatakan kebersediaannya, maka peneliti dan subjek 
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mengagendakan proses pengambilan datanya yang disesuaikan 

dengan waktu kosong subjek.  

Pada saat hari pengambilan data, hal pertama yang dilakukan 

yaitu subjek diminta untuk mengisi informed consent yang telah 

disediakan kemudian dilanjutkan dengan pengisian skala burnout 

yang diawali dengan penjelasan pengisian skala. Subjek juga bisa 

sekaligus langsung bertanya apabila menemui kesulitan dalam 

mengisi skala tersebut. Skala yang telah terisi kemudian diperiksa 

kelengkapan jawabannya dari setiap item yang ada oleh peneliti. 

Sebelum memulai tes neuropsikologi, peneliti mempersilakan subjek 

untuk ke kamar mandi atau mempersiapkan diri terlebih dulu karena 

proses tes yang cukup lama. Sembari menunggu kesiapan subjek, 

peneliti dapat mempersiapkan air minum untuk subjek, alat-alat serta 

lembar jawab tes tersebut. Setelah pelaksanaan tes selesai, peneliti 

mengucapkan terima kasih dan memberikan snack kepada subjek.  

Kesulitan yang dihadapi peneliti yang paling besar yaitu 

mencari subjek dengan kriteria yang sesuai namun bersedia untuk 

melaksanakan tes selama 2 – 2.5 jam. Tidak semua calon subjek yang 

sesuai kriteria akhirnya menjadi subjek penelitian karena proses 

pengambilan data yang cukup lama. Ketika hari kerja mereka sibuk 

bekerja dari pagi sampai sore, malamnya adalah waktu istirahat bagi 

mereka. Selain itu saat malam kondisi badan juga sudah mulai lelah 

setelah beraktifitas di siang hari sehingga tentunya proses tes menjadi 

tidak optimal. Jika penelitian dilaksanakan saat akhir pekan, banyak 

subjek yang keberatan karena hari tersebut merupakan hari untuk 
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keluarga. Hal ini menyebabkan subjek dan peneliti kesulitan dalam 

menentukan waktu yang sesuai untuk melakukan proses pengambilan 

data.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


