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BAB 4 

PENGUMPULAN DATA PENELITIAN 

4.01. Orientasi Kancah Penelitian 

Penelitian yang berjudul “Hubungan antara Burnout dengan Working 

Memory pada Perawat” ini diawali dengan menentukan tempat dan kancah 

pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Tempat yang dipilih dalam 

melaksanakan penelitian ini adalah Rumah Sakit Tentara Bhakti Wira Tamtama 

yang berada di Jalan Dr. Sutomo no. 17, Kalisari, Semarang. Rumah Sakit ini 

merupakan rumah sakit negeri (militer) tipe unit C yang merupakan rujukan 

utama/PPK I untuk fasilitas BPJS di Semarang. 

Rumah Sakit Tentara Bhakti Wira Tamtama memiliki kurang lebih 50 

dokter dan 141 perawat yang bekerja, di mana waktu kerja perawat dibagi dalam 

tiga shift. Rumah Sakit ini juga menyediakan 144 tempat tidur rawat inap, di 

mana sebagian diantaranya adalah kelas VIP dan VVIP. Subjek yang diteliti 

dalam penelitian ini adalah perawat yang bertugas di bagian rawat inap. Peneliti 

mengambil subjek secara insidental sampling dengan kriteria perawat yang telah 

memiliki masa kerja minimal tiga tahun. 

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam memilih Rumah Sakit 

Tentara Bhakti Wira Tamtama sebagai tempat penelitian, antara lain: 

1. Belum pernah dilakukan penelitian dengan judul yang sama di Rumah Sakit 

Tentara Bhakti Wira Tamtama 

2. Kesediaan Rumah Sakit Tentara Bhakti Wira Tamtama untuk menjadi 

tempat penelitian 

3. Tempat penelitian memiliki lokasi yang mudah untuk dijangkau dalam segi 

waktu, tenaga, dan biaya 
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4.02. Persiapan Pengumpulan Data Penelitian 

Beberapa hal perlu dipersiapkan dalam penelitian ini untuk menghindari 

terjadinya kesalahan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Maka persiapan 

hendaknya perlu dilakukan dengan baik dan matang, Persiapan penelitian 

meliputi persiapan alat ukur dan persiapan permohonan perijinan. 

4.02.01. Persiapan alat ukur 

Alat ukur yang dipersiapkan dalam penelitian ini terdiri dari skala burnout dan alat 

tes Symbol Span. 

1. Skala burnout 

Skala burnout yang digunakan merupakan adaptasi dan modifikasi dari 

Maslach Burnout Inventory (MBI). Skala tersebut merupakan alat ukur yang 

dapat melihat skor burnout pada seseorang di tempat kerja. Skala disusun 

berdasarkan dimensi burnout menurut Maslach (2003) yaitu: exhaustion, 

cynicism, dan personal accomplishment. Skala burnout terdiri dari 22 item (14 

item favourable dan 8 item unfavourable). Setiap item dijawab dengan rentang 

angka 0 sampai 6, di mana 0 berarti tidak pernah dan 6 sangat sering. Adapun 

sebaran item skala burnout dapat dilihat pada tabel 4.01. sebagai berikut: 

Tabel 4.01.Sebaran Item Skala Burnout  

Dimensi Burnout 
Nomor Item 

Jumlah 
Favourable Unfavourable 

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

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

Total 14 8 22 

 
2. Symbol Span 

Symbol Span merupakan sub-tes kedua dari Memory and Learning yang 

digunakan untuk mengukur Visual Working Memory pada individu. Alat 

tes yang digunakan adalah milik Laboratorium Psikologi Unika 
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Soegijapranata Semarang. Alat tes symbol span terdiri dari satu kertas 

soal, dua buku pilihan jawaban (forward dan backward), dan kertas kunci 

jawaban yang telah diberi cap oleh laboratorium. Peminjaman alat tes 

dilakukan selama delapan hari yaitu dari tanggal 15-23 April 2019. 

Selama pelaksanaan tes ini, peneliti juga dibantu oleh satu mahasiswa 

semester delapan. 

4.02.02. Perijinan penelitian 

Permohonan perijinan untuk penelitian dilakukan peneliti setelah 

mempersiapkan alat ukur. Pada awalnya peneliti terlebih dahulu mengajukan ijin 

pada bagian instaldik yang berada di rumah sakit secara lisan untuk mengetahui 

kesediaan yang bersangkutan menjadi tempat penelitian. Setelah rumah sakit 

memberikan ijin secara informal kemudian peneliti mengajukan permohonan 

surat ijin penelitian dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soeijapranata 

Semarang. Berdasarkan permohonan tersebut, kemudian peneliti mangajukan 

permohonan kepada Kepala Rumah Sakit Tentara Bhakti Wira Tamtama 

Semarang pada tanggal 27 Maret 2019 dengan nomor surat 

1403/B.7.3/FP/III/2019. Pihak Rumah Sakit kemudian memberikan ijin yang 

disampaikan melalui surat dengan nomor B/227/III/2019 dan peneliti dapat 

melakukan penyebaran skala dan tes disana.  

4.03. Pengumpulan Data Penelitian 

Pelaksanaan pengumpulan data penelitian dilakukan pada tanggal 18 

sampai 23 April 2019 dengan waktu menyesuaikan kesediaan perawat yang 

menjadi subjek penelitian. Tempat penelitan berada di rumah sakit dan peneliti 

mendapatkan ijin untuk memasuki 3 bangsal, yaitu Flamboyan, Anggrek, dan 

Cempaka. Pada setiap bangsal, peneliti terlebih dahulu menunjukkan surat 



29 
 

 
 

pengantar dari Instaldik dan menjelaskan pelaksanaan pengambilan data yang 

akan dilakukan kepada setiap kepala ruangan. Kepala ruangan kemudian 

menunjuk perawat yang sesuai dengan kriteria subjek penelitian. Pengisian skala 

dan tes dilakukan di sebuah ruangan yang tersedia pada setiap bangsalnya. 

Pengambilan data ini juga di bantu oleh seorang mahasiswa semester delapan.  

Pada setiap subjeknya peneliti terlebih dahulu menjelaskan mengenai 

pengisian skala dan prosedur tes. Jumlah keseluruhan skala yang kembali 

adalah 34 eksemplar yang terisi lengkap. Pengambilan data menggunakan skala 

Maslach Burnout Inventory (MBI) dan alat tes symbol span yang telah telah valid 

dan reliabel. Berdasarkan data penelitian yang telah diperoleh, kemudian skala 

tersebut diskor dan ditabulasi (Lampiran B). 

 

 

 


