
31 
 

18

32

Pendidikan

S1 D3

BAB 4 

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

 

4.1. Orientasi Kancah 

Sebelum melaksanakan penelitian lebih lanjut, terlebih dahulu peneliti 

menentukan kancah atau lokasi penelitian dan persiapan segala sesuatu yang 

berkenaan dengan jalannya penelitian. Tempat yang digunakan untuk penelitian 

ini adalah RS X Kota Semarang yang merupakan salah satu rumah sakit swasta 

di kota Semarang. Rumah sakit ini memiliki banyak fasilitas dan pelayanan seperti 

layanan unggulan laktasi, unit stoke dan rehabilitasi medik, IGD, poliklinik umum 

dan poliklinik spesialis, layanan penunjang hemodialisa, high nursing dependancy, 

medial checkup, instalasi bedah sentral dan CSSD, intensive care unit, instalasi 

laboratorium, farmasi dan radiologi, rawat inap angela, anna, vincentius, xaverius, 

yosep, fransiskus, lukas, maria, magdalena daemen dan theresia. Fasilitas rumah 

sakit seperti customer service, taman bermain, area olahraga, askes center, 

foodcourd, catering gizi dan parkir. 

Subjek dalam penelitian ini adalah perawat rumah sakit X kota semarang 

berjumlah 50 responden dengan karakteristik sebagai berikut : 

Grafik 4.1 Grafik Responden berdasarkan Pendidikan 
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30
20

Masa Kerja

<4 tahun 5 - 10 tahun

9

41

Usia

<30 tahun 31 - 41 tahun

Responden dengan tingkat pendidikan D3 sebanyak 32 sedangkan S1 

sebanyak 18 orang. 

 

Grafik 4.2 Grafik Responden berdasarkan Masa Kerja 
 
 

 

 

 

 

 

 

Responden dengan masa kerja <4 tahun sebanyak 30 orang sedangkan 5-

10 tahun sebanyak 20 orang. 

 

Grafik 4.3 Grafik Responden berdasarkan Usia 

 

 

 

 

 

 

 

Responden dengan usia <30 tahun sebanyak 9 orang sedangkan 31-40 

tahun sebanyak 41 orang 
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Grafik 4.4 Grafik Responden berdasarkan Jenis Kelamin 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 45 orang 

sedangkan laki-laki hanya 5 orang. 

 

Grafik 4.5 Grafik Responden berdasarkan Status Menikah 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Responden dengan staus menikah sebanyak 17 orang sedangkan single 

sebanyak 33 orang. 

 

4.2. Persiapan pengumpulan data penelitian 

4.2.1. Penyusunan alat ukur 

 Penelitian ini merupakan penelitian payung yang diketuai oleh L. T. 

Widhianingtanti. Dalam penelitian payung tersebut menggunakan dua alat ukur 

yaitu skala MBI (Masclah Burnout Iventory) dan skala psychological well-being. 
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Penyusunan skala MBI dan skala psychological well-being menggunakan skala 

yang telah diadaptasi oleh L. T. Widhianingtanti.  

1. Skala MBI 

Skala MBI ini digunakan untuk mengukur tingkat burnout pada perawat. 

Skala disusun berdasarkan tiga aspek pada burnout yang disebar 

dalam 22 item pernyataan. Sebaran nomor item dapat dilihat pada 

tabel: 

Tabel 4.1. Tabel Sebaran Item Burnout 

Aspek-aspek 
Item Jumlah 

Item Favorable Unfavorable 

Exhaustion 1,2,3,4,5,6,7,8,9  9 
Cynicism 10,11,12,13,14  5 
Proffesional 
Accomplishment 

 15,16,17,18,19,20,21,22 8 

Total 14 8 22 

 

2. Skala psychological well-being 

Skala psychological well-being digunakan untuk mengukur tingkat 

psychological well-being pada perawat. Skala disusun berdasarkan 

enam aspek pada psychological well-being yang disebar dalam 29 item 

pernyataan. Sebaran nomor item dapat dilihat pada tabel : 

Tabel 4.2 Tabel Sebaran Item Psychological Well-Being 

 

 

 

 

Psychological Well-Being 
Nomor Item Jumlah  

Item Unfavorable Favorable 

Autonomy 4,5 1,2,3 5 
Self-acceptance 9,10 6,7,8 5 
Purpose in life 14,15 11,12,13 5 
Personal relation with other 19,20 16,17,18 5 
Personal growth 24,25 21,22,23 5 
Environmental mastery 29 26,27,28 4 

Total 12 18 29 
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4.2.2. Permohonan izin penelitian 

 Permohonan izin penelitian dilakukan sebelum peneliti melakukan 

penyebaran skala. Peneliti menjalani proses yang cukup panjang untuk mencari 

kancah penelitian karena sulit mencari perawat dengan kondisi burnout. Awalnya 

peneliti melakukan permohonan izin secara resmi dengan surat izin penelitian 

yang diterbitkan oleh bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dengan nomor surat No: 0304 / B.7.3 / FP / X / 2018 

dan telah disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi, surat tersebut kemudian 

diserahkan kepada rumah sakit yang bersangkutan. 

 Rumah sakit yang bersangkutan memberikan respon berupa surat yang 

dikirimkan ke bagian Tata Usaha Fakultas Psikologi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang berisi penolakan dari rumah sakit. Kemudian 

peneliti melakukan hal serupa hingga enam kali mendapat penolakan dari rumah 

sakit yang berbeda dengan alasan bahwa rumah sakit tersebut tidak menerima 

penelitian dari mahasiswa sehingga peneliti memilih melakukan penyebaran skala 

dengan prosedur informal yaitu pendekatan personal face to face.  

Melalui pendekatan personal peneliti menggunakan Informed Consent 

untuk melakukan persetujuan dengan perawat yang bersangkutan sebelum 

mengisi skala. Informed Consent tersebut sebagai bukti bahwa perawat setuju 

untuk mengisi skala peneliti.  
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4.3. Pengumpulan data penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dimana sudah 

ditujukan kriteria mana saja yang boleh mengisi skala penelitian ini. Penyebaran 

skala dilakukan pada tanggal 9-14 Mei 2019.  

Tabel 4.3 Tabel Waktu Pengambilan Data 
Tanggal Kegiatan Keterangan 

9 Mei 2019 Menitipkan skala  Peneliti menitipkan skala 
kepada saudara yang 
bekerja pada rumah sakit 
tersebut.  

11 Mei 2019 Pengambilan skala Pada hari itu peneliti 
mengambil skala yang 
sudah diisi oleh perawat 42 
skala yang sudah diisi 

14 Mei 2019 Peneliti melakukan pengambilan data 
sendiri tanpa perantara kepada 
perawat yang bersangkutan sebanyak 
8 skala 

 

 

4.4. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

4.4.1. Validitas dan Reliabilitas Skala Burnout pada perawat 

Skala MBI yang digunakan dalam penelitian ini telah melewati proses 

adaptasi dan modifikasi serta telah melalui proses uji coba dan validasi pada 

subjek Perawat, Guru/dosen, Pegawai/karyawan, Psikolog, My own bussines, 

Instruktur yoga dan Wiraswasta oleh L. T. Widhianingtanti. Hasil uji coba skala 

tersebut memunculkan skor reliabilitas 0,82. Sementara untuk koefisien 

validitas item berada pada angka 0,538 sampai 0,818 dengan signifikansi 

sebesar 0,05. Dimana 0,687-0,818 untuk dimensi exhaustion (9 item), 0,536-

0,800 untuk dimensi cynicism (5 item) dan 0,604-0,0,809 untuk dimensi 

personal accomplishment (8 item). 
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4.4.2. Validitas dan Reliabilitas Skala Psychological Well-being pada perawat 

 Skala psychological well-being yang digunakan dalam penelitian ini telah 

diuji validitas dan reliabilitas oleh L. T. Widhianingtanti. Hasil uji skala tersebut 

validitas item berada pada angka 0,683 sampai 0,791 sedangkan skor reliabilitas 

0,869 dengan signifikansi sebesar 0,05.  


