
28

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Orientasi Kancah Penelitian

Sebelum melaksanakan penelitian, persiapan awal yang

dilakukan peneliti adalah menentukan tempat atau kancah penelitian

serta mempersiapkan segala hal yang berhubungan dengan

penelitian. Penelitian dilakukan untuk mengetahuti hubungan antara

self efficacy dengan burnout pada perawat rumah sakit. Berdasarkan

hasil observasi yang telah dilakukan maka peneliti memutuskan

untuk melakukan penelitian di RS. Banyumanik Semarang yang

terletak di Jalan Bina Remaja No. 61, Srondol Wetan, Banyumanik,

Semarang.

Peneliti terlebih dahulu berbicara dengan HRD rumah sakit

Banyumanik untuk meminta ijin menjadikan perawat di rumah sakit

Banyumanik sebagai subjek penelitian. Rumah sakit Banyumanik

terbagi menjadi tiga ruang yaitu: 1. Ruang Inap yang terdiri dari

Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas Utama; 2. Ruang Kondisi Darurat

yang terdiri dari IGD dan HCU; 3. Ruangan lain yang terdiri dari

Ruang Operasi, Kamar Bersalin, dan Kamar Bayi. Pada setiap

ruangan tersebut terdapat satu orang yang menjadi kepala staf

perawat. Sebagai perawat mereka harus bekerjasama dan menjadi

satu tim yang solid dalam bekerja sehingga mampu memberikan

pelayanan pada pasien secara maksimal.
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Subjek dalam penelitian ini adalah semua perawat di rumah

sakit Banyumanik Semarang. Pertimbangan yang menjadi dasar

bahwa penelitian dilakukan di rumah sakit Banyumanik adalah :

1. Berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan,

peneliti menemukan adanya kasus burnout pada rumah sakit

tersebut.

2. Rumah sakit tersebut belum pernah diadakan penelitian

mengenai self efficacy dan burnout.

3. Rumah sakit tersebut terjangkau dan mudah didatangi.

B. Persiapan Penelitian

1. Perijinan Penelitian

Persiapan proses pengambilan data dalam penelitian ini

diawali dengan mengurus permohonan ijin yang dibutuhkan

dalam penelitian. Peneliti datang ke rumah sakit Banyumanik

untuk meminta ijin ke pimpinan rumah sakit Banyumanik

dengan membawa surat pengantar dari Fakultas Psikologi

Universitas Katolik Soegijapranata dengan nomor

2532/b.7.3/FP/IV/2018. Setelah mendapatkan ijin penelitian,

selanjutnya peneliti menyusun jadwal pelaksanaan dan

mempersiapkan skala yang akan digunakan.

2. Penyusunan Alat Ukur

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam alat

ukur berupa skala yaitu skala self efficacy dan skala burnout.

a. Skala Burnout



30

Skala ini dibuat berdasarkan tiga aspek burnout menurut

Maslach, yang meliputi kejenuhan fisik, depersonalisasi,

dan pencapaian personal. Skala tersebut terdiri dari 18

item berupa pernyataan-pernyataan dengan perincian 9

item favorable dan 9 item unfavorable dengan sebaran

nomor item sebagai berikut :

Tabel 3
Sebaran Item Skala Burnout

Aspek Jumlah Item Total
Favourable Unfavourable

Kejenuhan Fisik 1, 7, 13 4, 10, 16 6

Depersonalisasi 2, 8, 14 5, 11, 17 6

Pencapaian Diri 3, 9, 15 6, 12, 18 6

Total 9 9 18

b. Skala Self Efficacy

Skala ini dibuat berdasarkan tiga aspek self efficacy

menurut Bandura, yang meliputi level/magnitude,

strenght/kekuatan, dan generality/keadaan umum. Skala

tersebut terdiri dari 18 item berupa pernyataan-pernyataan

dengan perincian 9 item favorable dan 9 item unfavorable

dengan sebaran nomor item sebagai berikut :
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Tabel 4
Sebaran Item Skala Self Efficacy

Aspek Jumlah Item Total
Favourable Unfavourable

Level/magnitude 1, 7, 13 4, 10, 16 6
Kekuatan/strength 2, 8, 14 5, 11, 17 6

Keadaan umum/generality 3, 9, 15 6, 12, 18 6
Total 9 9 18

C. Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Rumah Sakit Banyumanik

Semarang Jl. Bina Remaja No. 61, Semarang pada tanggal 23 Mei

2018 sampai 29 Mei 2011. Peneliti menitipkan skala penelitian

kepada HRD rumah sakit Banyumanik yang membantu

membagikan kepada perawat rumah sakit tersebut. Selanjutnya

peneliti memantau dan mengambil skala yang telah selesai terisi.

Peneliti mengambil data dengan menggunakan metode try out

terpakai, artinya peneliti hanya melakukan satu kali pengambilan

data dan data tersebut sekaligus digunakan untuk uji validitas,

reliabilitas, uji asumsi dan analisis data. Hal tersebut dilakukan

karena adanya keterbatasan jumlah anggota populasi (50 orang),

maka peneliti melakukan studi terhadap populasi serta tidak

melakukan pengambilan sampel.

Setelah penelitian dilakukan, selanjutnya peneliti melakukan

pencatatan hasil dan membuat tabulasi data skala penelitian, dan

hasil tabulasi tersebut menjadi data uji coba sekaligus data

penelitian. Setelah uji coba dilakukan dan dihitung item yang valid
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dan gugur, selanjutnya skor item yang gugur dihilangkan dan skor

item yang valid ditabulasi ulang. Hasil tabulasi yang baru akan

digunakan sebagai data penelitian.

D. Uji Validitas dan Reliabilitas

Pada penelitian ini uji validitas menggunakan analisis Product

Moment, kemudian hasilnya dikoreksi dengan menggunakan

Korelasi Part Whole. Uji reliabilitas terhadap kedua alat ukur

menggunakan teknik Alpha Cronbach.

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Burnout

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas skala

burnout diperoleh hasil bahwa dari 18 item terdapat 5 item

yang dinyatakan gugur dan 13 item yang dinyatakan valid.

Item yang valid memiliki koefisien validitas antara 0,256

sampai dengan 0,794.

Hasil perhitungan uji reliabilitas menggunakan teknik

Alpha Cronbach diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,860

Tabel 5
Sebaran item Valid dan Gugur Skala Burnout

Aspek
Jumlah Item

Total
Favourable Unfavourable

Kejenuhan Fisik 1, 7, 13* 4, 10, 16* 6
Depersonalisasi 2, 8, 14 5, 11*, 17* 6
Pencapaian Diri 3*, 9, 15 6, 12, 18 6

Total 9 9 18
Keterangan : Tanda * = item yang gugur
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2. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Self Efficacy

Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas skala self

efficacy diperoleh hasil bahwa dari 18 item tidak terdapat item

yang gugur. Item yang valid memiliki koefisien validitas

antara 0,237 sampai dengan 0,839.

Hasil perhitungan uji reliabilitas menggunakan teknik

Alpha Cronbach diperoleh koefisien reliabilitas sebesar 0,881

Tabel 6
Sebaran Item Valid Skala Self Efficacy

Aspek Jumlah Item Total
Favourable Unfavourable

Level/magnitude 1, 7, 13 4, 10, 16 6
Kekuatan/strength 2, 8, 14 5, 11, 17 6

Keadaan umum/generality 3, 9, 15 6, 12, 18 6
Total 9 9 18


