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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu harus 

memahami kancah penelitian dan mempersiapkan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan proses penelitian. Tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mengetahui hubungan antara employee engagement 

dengan burnout. 

Penelitian ini dilaksanakan di perusahaan PT. PLN (Persero) 

Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan yang memiliki 150 

karyawan, PT. PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian Selatan yang 

memiliki 115 karyawan dan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera 

Selatan, Jambi, dan Bengkulu yang memiliki 300 karyawan. 

Perusahaan ini bertempat di Kota Palembang. Perusahaan memiliki 

motto seperti “Listrik untuk Kehidupan yang Lebih Baik”. Adapun 

Visi dari PT. PLN (Persero) adalah “Diakui sebagai Perusahaan 

Kelas Dunia yang Bertumbuh  kembang, Unggul dan terpercaya 

dengan bertumpu pada Potensi Insani”. Sedangkan Misi dari PT. 

PLN (Persero) adalah : 

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, 

berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan 

pemegang saham. 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan 

kualitas kehidupan masyarakat. 
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3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 

ekonomi. 

4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. 

PT. PLN (Persero) ini juga memfasilitasi perusahaannya 

dengan bermacam fasilitas yang mendukung karyawannya. Fasilitas 

tersebut diantaranya ada kantin, dimana para karyawan bisa makan 

siang disana tidak perlu mencari-cari keluar lagi, ada masjid bagi 

karyawan muslim yang ingin sholat, ada koperasi karyawan dan 

masih banyak lagi. 

 

B. Persiapan penelitian 

1. Perijinan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus meminta 

ijin terlebih dahulu kepada pihak-pihak yang terkait, dengan 

begitu peneliti meminta surat permohonan ijin dari Fakultas 

Psikologi Unika Soegijapranata Semarang dengan No : 

2556/B.7.3/FP/V/2018 pada tanggal 3 Mei 2018, surat ditujukan 

kepada Human Resource  PT. PLN. Setelah mendapat ijin dari 

pihak perusahaan, peneliti langsung melakukan penelitian pada 

perusahaan tersebut.  

 

2. Format Alat Ukur 

Terdapat dua skala sebagai alat pengumpulan data, yang 

terdiri dari skala burnout dan skala employee engagement. 
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Dalam penyusunan skala ini disusun berdasarkan aspek-aspek 

dari variabel-variabel diatas. 

 

a. Skala Burnout pada Middle Manager 

Skala burnout ini diukur dengan menggunakan Skala 

dari Maslach yang berdasarkan dari aspek-aspek sebagai 

berikut: Aspek Kelelahan emosional, depersonalisasi, dan 

penurunan prestasi diri. Skala penelitian ini berjumlah 22 item 

yang terdiri dari 14 item favourable dan delapan item 

unfavourable dengan enam pilihan jawaban, yaitu Tidak 

Pernah, Beberapa Kali Setahun, Sebulan Sekali, Beberapa 

Kali Sebulan, Seminggu Sekali, Beberapa Kali Seminggu, 

Setiap Hari. 

Tabel 3 

Sebaran Item Skala Burnout pada Middle Manager 

No Dimensi 
Nomor Item 

Total 
Favourable Unfavourable 

1 Kelelahan 

emosional 
1,2,3,4,5,6,7 - 7 

2 Depersonalisasi 8,9,10,11,12

,13,14 
- 7 

3 Penurunan prestasi 

diri 
- 

15,16,17,18,19,

20,21,22 
8 

Total 14 8 22 

 

b. Skala Employee Engagement 

Dalam mengukur employee engagament ini 

menggunakan skala employee engagement yang biasa disebut 

dengan Utrecht Work Engagement Scale (UWES-17), 
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terdapat tiga aspek yaitu, vigor, dedication, dan absorption. 

Jumlah item skala employee engagement adalah 17 item yang 

semua pernyataannya favorable dengan enam pilihan 

jawaban yaitu : Selalu (SLL), Sangat Sering (SS), Sering (S), 

Kadang-kadang (KK), Jarang (J), dan Hampir Tidak Pernah 

(HTP). 

Tabel 4 

Sebaran Item Skala Employee Engagement 

No Dimensi 
Nomor Item 

Total 
Favourable 

1 Vigor 1,2,3,4,5,6 6 

2 Dedication 7,8,9,10,11 5 

3 Absorption 12,13,14,15,16,17 6 

Total 17 17 

 

C. Pelaksanaan Pengambilan Data 

Proses pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode tryout terpakai, dimana proses pengambilan data hanya 

dilakukan dalam satu kali dan akan digunakan untuk uji validitas, uji 

reliabilitas, uji asumsi, dan uji analisis data. Hal ini dilakukan karena 

keterbatasan waktu dan jumlah populasi subyek penelitian. 

Pengambilan data untuk penelitian ini dilakukan pada tanggal 

25 Juni 2018, 26 Juni 2018, dan 28 Juni 2018 dari ketiga tempat 

yang dikunjungi oleh peneliti yaitu PT. PLN (Persero) Pembangkitan 

Sumatera Bagian Selatan, PT. PLN (Persero) UIP Sumatera Bagian 

Selatan dan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi, 

dan Bengkulu yang berada di Kota Palembang. Pada penelitian 
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peneliti mengambil semua populasi middle manager yang ada di PT. 

PLN (Persero) di Kota Palembang yang berjumlah 35 orang, dalam 

proses pengambilan data Human Resource memberi waktu pada jam 

istirahat agar tidak menganggu jam kerja subjek. Skala yang 

digunakan untuk diisi oleh subyek adalah skala burnout yang 

berjumlah 22 item pernyataan dan skala employee engagement yang 

berjumlah 17 item pernyataan. Setelah skala terisi semua, maka 

peneliti memberi skor pada tiap soalnya, kemudian di tabulasi dan 

diberi kepada jasa analisis data untuk dianalisis menggunakan 

program SPSS. 

 

D. Uji  Validitas dan Reliabilitas 

Proses penghitungan validitas dan reliabilitas menggunakan 

bantuan program komputer Statistical Packages for Social Sciences 

(SPSS) 16.0 for Windows. Pada uji validitas dilakukan dengan teknik 

Product Moment dan akan dikoreksi menggunakan teknik Part-

Whole Correlation., sedangkan untuk uji reliabilitas dilakukan 

dengan teknik Alpha Cronbach. 

a. Skala Burnout pada Middle Manager 

Hasil uji validitas terhadap skala burnout pada middle 

manager PT. PLN (Persero) yang terdiri dari 22 item diperoleh 

21 item yang valid dengan taraf signifikansi 5% sehingga ada 

satu item yang dinyatakan gugur. Hasil uji reliabilitas diperoleh 

alpha sebesar 0,942. Hasil perhitungan selengkapnya bisa dilihat 
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pada lampiran C. Sebaran item valid dan gugur untuk skala 

burnout dapat dilihat pada tabel 5. 

 

           Tabel 5 

Sebaran Item Valid Skala Burnout 

No Dimensi 
Item Total 

Valid Favourable Unfavourable 

1 Kelelahan 

emosional 
1,(2),3,4,5,6,7 - 6 

2 Depersonalisasi 8,9,10,11,12,13,

14 
- 7 

3 Penurunan 

prestasi diri  
15,16,17,18,19, 

20,21,22 
8 

Total 14 8 21 

Keterangan : pada angka yang bertanda () dan bercetak tebal 

adalah item yang gugur. 

 

b. Skala Employee Engagement 

Hasil uji validitas terhadap skala employee engagement pada 

middle manager PT. PLN (Persero) yang terdiri dari 17 item 

diperoleh 15 item yang valid dengan taraf signifikansi 5% 

sehingga ada dua item yang dinyatakan gugur. Hasil uji 

reliabilitas diperoleh alpha sebesar 0,947 selengkapnya dapat 

dilihat pada lampiran C. Sebaran item valid dan gugur skala 

employee engagement dapat dilihat pada table 6. 

 

  



40 
 

 
 

Tabel 6 

Sebaran Item Valid pada Skala Employee Engagement 

No Dimensi 
Item Total 

Valid Favourable 

1 Vigor 1,2,3,(4),5,6 5 

2 Dedication 7,8,9,10,11 5 

3 Absorption 12,13,14,15,(16),1

7 
5 

Total 17 15 

 Keterangan : pada angka yang bertanda () dan bercetak tebal 

adalah item yang gugur. 

  


