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BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap karyawan pada 

sektor perbankan, perawat dan guru. Karyawan pada tiga sektor tersebut 

merupakan karyawan dengan masa kerja minimal tiga tahun ke atas. Karakteristik 

responden pada penelitian ini cukup beragam dan berdasar pada; jenis kelamin, 

tingkat pendidikan, masa kerja, status perkawinan dan jenis pekerjaannya. Uraian 

demografi responden dapat dilihat dari tabel-tabel di bawah ini: 

Tabel 4.01. Data Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Total Prosentase 

Laki-Laki 58 32,22% 

Perempuan 122 67,78% 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa lebih dari setengah dari total 

responden berjenis kelamin perempuan, yakni sebanyak 67,78%. Hal ini 

menandakan bahwa karyawan yang bekerja di sektor perbankan, guru, dan 

perawat mayoritas ialah perempuan. 

Tabel 4.02. Data Pendidikan Responden 

 

Berdasarkan tabel di atas tertera bahwa pendidikan responden tersebar 

dari SLTA hingga S2. Pada penelitian ini, responden terbanyak ialah lulusan S1 

yakni sebanyak 142 responden, dan responden dengan jumlah paling sedikit ialah 

responden lulusan S2 yakni hanya sebanyak 2 responden saja.

Pendidikan Total Prosentase 

SLTA 3 1,67% 

Diploma 33 18,33% 

S1 142 78,89% 

S2 2 1,11% 

S3 - - 
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Tabel 4.03. Data Masa Kerja Responden 

 

Berdasarkan uraian tabel tersebut, terlihat bahwa responden terbanyak 

berasal dari responden dengan masa kerja 5-10 Tahun yakni sebesar 49,44%, lalu 

responden dengan masa kerja <4 Tahun sebanyak 28,89%. Dari data tersebut 

didapati bahwa mayoritas pekerja telah bekerja minimal selama tiga tahun melalui 

penyaringan yang dilakukan peneliti saat pengambilan data di lapangan. 

Tabel 4.04. Data Status Responden 

Status Total Prosentase 

Single 75 41,67% 

Menikah 105 58,33% 

 

Sesuai uraian tabel tersebut, maka dapat dilihat bahwa lebih dari 50% 

responden telah menikah, dan sisanya belum menikah. Hal ini menunjukkan 

bahwa responden penelitian memiliki latar belakang keseharian yang cukup 

beragam ditinjau dari status pernikahannya. 

Tabel 4.05. Data Usia Responden 

 

Responden pada penelitian ini tersebar dari usia <30  Tahun hingga >50 

Tahun. Sebanyak 93 responden berusia dibawah 30 Tahun, dan hanya dua 

responden (1,11%) berada di usia lebih dari 50 Tahun. Sementara sisanya berada 

di rentang usia 31-50 Tahun. 

Masa Kerja Total Prosentase 

<4 Tahun 52 28,89% 

5-10 Tahun 89 49,44% 

11-20 Tahun 31 17,22% 

21-30 Tahun 7 3,89% 

>30 Tahun 1 0,56% 

Usia Total Prosentase 

<30 Tahun 93 51,67% 

31-40 Tahun 64 35,55% 

41-50 Tahun 21 11,67% 

>50 Tahun 2 1,11% 
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Maka, berdasarkan uraian demografi responden di atas, sebelum 

melaksanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan pendekatan personal 

pada tiap responden penelitian untuk dapat melakukan observasi pada beberapa 

lokasi yang akan dituju. Hal ini dilakukan karena sulitnya perizinan secara formal 

terhadap instansi-instansi yang bersangkutan. Oleh sebab itu, peneliti lebih 

memilih melakukan pendekatan personal pada para responden penelitian. 

1. Perbankan 

Dunia perbankan merupakan suatu bidang pekerjaan yang tidak lepas dari 

perekonomian dan perdagangan di dunia. Bank berasal dari kata banque atau 

banca  (Italia) yang berarti bangku. Perbankan di Indonesia sendiri juga terus 

berkembang dan semakin banyak jumlahnya. Hingga kini ada empat kategori 

utama Bank di Indonesia, yakni Bank Sentral, Bank Umum Konvensional, Bank 

Syariah, dan Bank Perkreditan Rakyat (Ginting, 2014). 

Pada September 2015, Tribun Jateng mempublikasikan bahwa Bank yang 

ada di Kota Semarang tercatat ada 64 Bank Umum yang beroperasi di Jawa 

Tengah, 54 Bank Konvensional dan 10 Bank Syariah. Sedangkan jumlah BPR 

sebanyak 278, terdiri atas 253 BPR Konvensional dan 25 BPR Syariah. 

Pada penelitian ini peneliti telah memilih tiga Bank yang cukup terkenal dan 

memiliki banyak nasabah di Kota Semarang, yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI), 

Bank Central Asia (BCA), dan Bank Danamon. Pada Bank BRI, peneliti. BRI yang 

dipilih oleh peneliti adalah BRI Kantor Wilayah yang terletak di Jalan Jatingaleh. 

Sementara untuk BCA, peneliti memilih BCA Kantor Cabang Pembantu (KCP) 

Grajen dan Kranggan. Kemudian untuk Bank Danamon peneliti memilih Kantor 

Cabang Pembantu (KCP) MT. Haryono. 

http://jateng.tribunnews.com/tag/jawa-tengah
http://jateng.tribunnews.com/tag/jawa-tengah
http://jateng.tribunnews.com/tag/bpr
http://jateng.tribunnews.com/tag/bpr
http://jateng.tribunnews.com/tag/bpr
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Berdasarkan beberapa bank yang telah dipilih, peneliti menyebarkan skala 

kepada beberapa karyawan yang terdiri dari beberapa bagian. Pada BRI Kanwil 

Semarang misalnya, responden yang dipilih ialah karyawan dari bagian On The 

Job Learning (OJL) and Performance Management. Pada bagian OJL and 

Performance Management tersebut terdapat empat sub-bagian yakni, bagian 

layanan, bagian Akuntansi Manajemen Keuangan (AMK), bagian operasional, dan 

bagian jaringan. Selain itu peneliti juga berkesempatan menyebarkan skala pada 

bagian Mikro. 

Berbeda dengan BRI Kanwil Semarang, di Bank Central Asia (BCA) dan Bank 

Danamon peneliti berkesempatan untuk melakukan penelitian di bagian Front 

Office dan Back Office. Berdasarkan hasil observasi, terdapat sedikit perbedaan 

pada sub-bagian Front Office dan Back Office dari BCA dan Danamon. Front Office 

BCA terdiri atas Teller, Customer Service Officer (CSO) dan Kepala Bagian CSO. 

Sementara untuk di Danamon, Front Office terdiri atas Teller, Customer Service 

Officer (CSO), dan Satpam. Pada penelitian ini bagian Front Office yang diteliti 

hanya pada bagian Teller dan CSO saja.Teller dan CSO di BCA maupun Danamon 

sama-sama bertugas untuk melayani nasabah dalam bidang operasional. 

Lalu untuk Back Office-nya, BCA terdiri atas bagian Khasanah yang bertugas 

untuk menghitung uang dari Teller, dan bagian khusus Back Office (tidak ada 

nama khusus) yang bertugas untuk clearing dan pinjaman. Sementara di 

Danamon sendiri Back Office hanya terdiri atas Branch Service Manager yang 

bertugas untuk mengelola dan mengawasi semua kegiatan yang dilakukan oleh 

para karyawan dalam lingkup operasional pada kantor cabang tersebut. 
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2. Perawat 

Menurut UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keprawatan, dijelaskan bahwa 

keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, 

kelompok baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sedangkan perawat itu sendiri 

merupakan seseorang yang lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam 

maupun di luar negeri dan diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan 

ketentuan yang ada. Karena perawat merupakan sebuah profesi, maka setelah 

lulus dari pendidikan tinggi keperawatan, perawat wajib memiliki Surat Tanda 

Registrasi (STR) yang dikeluarkan secara resmi oleh Majelis Tenaga Kesehatan 

Indonesia (MTKI). 

Menurut UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keprawatan pula, perawat di 

Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yakni Perawat Vokasi (lulusan D3 

Keperawatan) dan Perawat Profesi (lulusan S1 Keperawatan) yang terdiri atas 

Ners dan Ners Specialist. Selain itu, menurut Pusat Data dan Informasi Pusat 

Kesehatan RI (2017) perawat memiliki lima peran secara umum, yakni: 

a. Care provider (Pemberi asuhan) 

Perawat dituntut menerapkan keterampilannya dalam berpikir kritis dan 

pendekatan sistem untuk menyelesaikan suatu permasalahan serta membuat 

keputusan dalam konteks pemberian asuhan. 

b. Manager and Community leader (Pemimpin komunitas) 

Perawat dapat menjalankan peran sebagai pemimpin dalam komunitas, baik 

komunitas profesi maupun komunitas sosial, serta dapat mengimplementasikan 

kepemimpinannya dalam pengasuhan pasien. 
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c. Educator (Pendidik) 

Perawat harus mampu berperan sebagai pendidik pasien dan keluarga yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

d. Advocate (Pembela) 

Perawat diharapkan mampu membela dan melindungi pasien atau 

komunitasnya sesuai dengan wewenangnya. 

e. Researcher (Peneliti) 

Perawat juga diharapkan mampu melakukan penelitian-penelitian terkait dunia 

keperawatan sesuai dengan pekerjaannya. 

Selain itu, Pusat Data dan Informasi Pusat Kesehatan RI (2017) juga 

mengungkapkan besarnya perkembangan jumlah perawat di Indonesia. Pada 

tahun 2014 rasio perawat di Indonesia mencapai 94.07 per 100.000 penduduk 

(29,66%). Angka ini meningkat pada tahun 2016 dimana prosentasenya menjadi 

49% dari total sumber daya kesehatan di Indonesia, yang berarti per Desember 

2016 terdapat sekitar 296.876 perawat di Indonesia. Selain itu, berdasarkan hasil 

rekapitulasi Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan (BPPSDMK) per Desember 2016 dari total 298.876 perawat di 

Indonesia, jumlah perawat terbanyak berada di Jawa Tengah dengan jumlah 

35.773 orang perawat. 

Berdasarkan rekapitulasi di tahun 2017, prosentase perawat berdasarkan 

jenis pelayanan kesehatannya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.01. Diagram Prosentase Perawat 

Sumber: Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan 
(BPPSDMK), Kemenkes RI (2017). 

 

Jika dilihat dari diagram di atas, maka prosentase perawat yang bekerja di Rumah 

Sakit adalah yang terbanyak yakni 58,26%, sementara perawat yang bekerja di 

Puskesmas 29,46%, dan yang terendah ialah perawat yang bekerja di wilayah 3T 

(tertinggal, terdepan, dan terluar) yakni 12,22% (Pusat Data dan Informasi Pusat 

Kesehatan RI, 2017). 

Melalui penjabaran singkat di atas, pada penelitian ini, peneliti melakukan 

penelitiannya pada beberapa perawat dari beberapa Rumah Sakit Swasta yang 

ada di kota Semarang. Dalam melakukan penelitian ini, responden dipilih secara 

langsung oleh peneliti melalui pendekatan personal. Berdasarkan hasil 

pendekatan personal dan wawancara dengan seorang perawat didapati bahwa 

pada Rumah Sakit dimana ia bekerja, untuk pelayanan keperawatannya, perawat 

di bagi menjadi dua yakni Perawat Medior dan Perawat Senior. Perawat Medior 

memiliki tugas untuk melakukan pengkajian, perencanaan, intervensi, serta 

58,26%
29,46%

12,22%

PERAWAT

RS PUSKESMAS 3T
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monitoring dan evaluasi asuhan keperawatan. Sementara, Perawat Senior 

bertugas untuk melaksanakan  assesmen/pengkajian, menentukan diagnosis  

yang sesuai dengan masalah keperawatan, melaksanakan intervensi/tindakan, 

melakukan  monitoring dan evaluasi, serta melakukan dokumentasi asuhan 

keperawatan. 

 

3. Guru 

Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang pekerjaannya 

(mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Pada UU R.I. Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen pada Bab I Pasal 1 menyatakan bahwa guru ialah 

pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan 

menengah. Sebagai pengajar atau pendidik, guru merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan di dunia. Selain itu guru juga 

merupakan kunci mutu pendidikan. Guru sebagai pendidik juga memiliki tugas dan 

tanggung jawab, yaitu mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi 

muda sehingga terjadi proses pelestarian dan penerusan nilai. Bahkan melalui 

proses pendidikan, diusahakan terciptanya nilai-nilai baru (Shabir, 2016). 

Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, khususnya di Semarang per 

tahun 2016 terdapat sekitar 511 sekolah dengan jumlah guru sebanyak 5.381 

orang. Sebanyak 511 sekolah tersebut terdiri atas sekolah swasta dan sekolah 

negeri. Berdasarkan data tersebut, dari sdekian banyaknya Guru di Kota 

Semarang, peneliti melakukan beberapa pendekatan personal pada beberapa 

Guru yang pernah menjadi Guru peneliti sendiri semasa SD hingga SMK, dan 
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beberapa Guru dari SMP X yang merupakan lokasi bekerja salah seorang 

keluarga peneliti. Peneliti melakukan wawancara singkat dengan beberapa Guru 

dan melakukan penyebaran skala kepada 60 Guru yang bekerja di Instansi 

Sekolah Swasta di kota Semarang.  

 

4.02. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Persiapan pengumpulan data penelitian pertama kali ialah melakukan 

pendekatan personal non formal. Peneliti pertama-tama menghubungi beberapa 

kerabat atau kolega yang memang berprofesi sebagai karyawan bank, perawat 

maupun guru. Hal ini dilakukan untuk memperoleh beberapa informasi terkait 

dengan perizinan penelitian di beberapa lokasi. Setelah mendapat informasi, 

selanjutnya peneliti mengusahakan perizinan secara formal ke beberapa instansi. 

Namun, dikarenakan adanya sistem yang cukup panjang dan rumit terkait 

perizinan di beberapa isntansi, akhirnya peneliti memilih untuk melakukan 

penyebaran skala dengan metode pendekatan personal tiap-tiap calon responden 

dengan menggunakan surat persetujuan personal (Informed Consent). 

Setelah memiliki cukup respon positif dari beberapa calon responden 

utama, selanjutnya peneliti meminta beberapa calon responden tersebut untuk 

mengenalkan peneliti dengan beberapa rekannya yang sesuai dengan kriteria 

penelitian ini. Kemudian peneliti menyiapkan alat ukur berupa skala burnout dan 

depresi untuk kemudian disebarkan dan peneliti juga menyiapkan beberapa 

pertanyaan untuk wawancara singkat guna melengkapi data penelitian. 
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4.02.01. Pemilihan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian atau dalam penelitian ini disebut sebagai responden, 

dipilih berdasarkan referensi-referensi yang telah dibaca oleh peneliti dan 

dikembangkan. Berdasarkan beberapa referensi, responden yang sesuai dengan 

judul penelitian ini kebanyakan ialah perawat. Maka, peneliti melakukan 

pengembangan dengan memilih dua sektor pekerjaan lain selain perawat yakni, 

karyawan bank dan guru. Kedua sektor ini dipilih pula berdasarkan beberapa 

referensi yang ada dan memenuhi syarat kesesuaian dengan judul penelitian ini. 

Berdasarkan uraian di atas, maka pada penelitian ini partisipan yang dipilih 

ialah karyawan dari tiga sektor pekerjaan yakni perbankan, perawat, dan guru 

dengan masa kerja minimal tiga tahun. Masa kerja minimal tiga tahun ini dipilih 

karena guna memenuhi asumsi bahwa setelah bekerja selama tiga tahun telah 

muncul beberapa konflik dalam pekerjaan yang dapat memicu timbulnya stres 

kerja hingga burnout, serta memicu munculnya gejala-gejala depresi yang ada. 

 

4.02.02. Permohonan Izin Penelitian 

Permohonan izin penelitian dilakukan sebelum peneliti melakukan 

penyebaran skala. Tahap permohonan izin dilakukan dua kali oleh peneliti. 

Pertama, peneliti melakukan permohonan izin penelitian secara tidak resmi 

terlebih dahulu. Hal ini dilakukan guna memastikan bahwa pihak-pihak yang telah 

ditetapkan peneliti telah menyatakan kesediaannya. 

Kemudian tahap kedua, peneliti mengajukan permohonan izin secara 

resmi dengan surat izin penelitian yang diterbitkan oleh Tata Usaha (TU) Fakultas 

Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dan telah disetujui oleh 

Dosen Pembimbing Skripsi yakni Ibu Lucia Trisni Wiidhianingtanti, S.Psi., M.Si. 
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Surat tersebut kemudian akan diserahkan kepada beberapa instansi yang 

bersangkutan. 

Namun, ternyata permohonan izin penelitian yang telah dilakukan peneliti 

di atas, tidak mendapatkan tanggapan yang positif. Misalnya saja untuk melakukan 

penelitian di bank, sistem perizinannya cukup rumit dan memakan waktu yang 

cukup lama. Selain itu, perizinan pada sebuah Rumah Sakit swasta yang awalnya 

mendapat respon positif dari pihak HRD juga akhirnya mengalami penolakan dari 

pihak Direktur. Lalu beberapa instansi sekolah swasta juga memiliki sistem 

perizinan yang cukup rumit, sehingga peneliti memilih melakukan penyebaran 

skala guna pengambilan data dengan sistem perizinan personal menggunakan 

Informed Consent. 

 

4.03. Pengumpulan Data Penelitian 

Pengumpulan data dilakukan dengan metode penyebaran skala, dan 

dilakukan secara berkala pada beberapa responden di beberapa lokasi penelitian 

yang berbeda. Lokasi penelitian tersebut meliputi tiga instansi Bank, dua Rumah 

Sakit dan empat Sekolah. Semua pengumpulan data dilakukan secara personal 

antara peneliti dengan responden, dikarenakan alasan-alasan yang telah 

disebutkan sebelumnya, yakni meliputi sulit, rumit, dan lamanya sistem perizinan, 

hingga adanya penolakan. Kegiatan pengumpulan data dilakukan sejak tanggal 

14 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 24 Februari 2019. Pengambilan 

data dimulai dari sektor Perbankan, kemudian Guru dan terakhir Perawat. Pada 

sektor Perbankan, peneliti mengambil data dari empat bank, sedangkan untuk 

sektor Guru data diambil dari empat sekolah berjenjang SD-SMK. Lalu, untuk 

sektor perawat data diambil dari tiga Rumah Sakit Swasta.


