
  
 

  
 
 

BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Langkah awal sebelum melaksanakan penelitian adalah 

menentukan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Bank 

Mandiri Semarang. Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wanita yang bekerja di Bank Mandiri yang telah berkeluarga dan 

mempunyai anak berusia 0 – 6 tahun.  

Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai 

bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh 

Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik 

pemerintah yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Ekspor 

Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi 

Bank Mandiri. Keempat bank tersebut telah turut membentuk riwayat 

perkembangan perbankan di Indonesia dimana sejarahnya berawal pada 

lebih dari 140 tahun yang lalu. Visi dan Misi yang dimiliki adalah : 

Visi :  

Bank terpercaya pilihan anda 

Misi  : 

1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar  

2. Mengembangkan sumber daya manusia professional  

3. Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder  

4. Melaksanakan manajemen terbuka  

5. Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan  

   

  



  
 

  
 
 

Penelitian ini di Bank Mandiri Semarang ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara orientasi peran jenis tradisional dan 

kompetisi kerja dengan ketakutan akan sukses pada Ibu Bekerja. 

Populasi dalam penelitian ini adalah Karyawati Bank Mandiri yang telah 

berkeluarga dan memiliki anak berusia 0 – 6 tahun karena seorang anak 

berusia 0 – 6 tahun belum memiliki kemandirian yang cukup untuk 

melakukan berbagai aktivitas sendiri sehingga membutuhkan seorang 

ibu untuk berada di sampingnya, kriteria lain yaitu masa kerja lebih dari 

satu tahun dan berstatus sebagai karyawan tetap, serta tingkat 

pendidikan minimal strata 1. 

Penelitian ini mengambil lokasi di Bank Mandiri Semarang 

dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Bank Mandiri sebagai bank yang besar sehingga memiliki kompetisi 

kerja yang tinggi. 

2. Jumlah subjek memadai dan sesuai dengan ciri – ciri populasi 

sehingga memenuhi syarat sebagai subjek penelitian. 

3. Lokasi penelitian mudah dijangkau. 

4. Pihak Bank Mandiri Semarang bersedia dijadikan tempat penelitian. 

  

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan penelitian diawali dengan melakukan penyusunan alat 

ukur atau skala, persiapan administrasi atau perijinan tempat dan 

pelaksanaan penelitian, uji coba alat ukur serta uji validitas dan 

reliabilitas alat ukur.   

 

   

  



  
 

  
 
 

1. Penyusunan Alat ukur (Skala) 

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa skala yang 

terdiri dari skala ketakutan akan sukses, skala orientasi peran jenis 

tradisional, dan skala kompetisi kerja. Skala ketakutan akan sukses pada 

ibu bekerja dibuat berdasarkan aspek – aspek ketakutan akan sukses. 

Skala orientasi peran jenis tradisional dibuat berdasarkan sterotip peran 

jenis tradisional, sementara skala kompetisi kerja dibuat berdasarkan 

aspek kompetisi kerja. Uraian lebih lanjut dari ketiga skala tersebut 

adalah sebagai berikut :  

a. Skala Ketakutan Akan Sukses Pada Ibu Bekerja 

Skala ketakutan akan sukses pada Ibu bekerja disusun 

berdasarkan 5 (lima) aspek ketakutan akan sukses yaitu : sikap 

negatif terhadap kesuksesan, kurangnya kepercayaan diri, 

ketidakmampuan menghadapi kompetisi, ketakutan mengalami 

penolakan sosial atau reaksi orang lain dan ketakutan akan 

kehilangan feminitas. 

Jumlah item skala ketakutan akan sukses pada ibu bekerja 

adalah 30 item. Itam – item tersebut terdiri dari dua kelompok item 

yang berupa pernyataan yang mendukung teori atau favorable dan 

pernyataan yang tidak mendukung teori atau unfavorable. Setiap 

item mempunyai empat alternatif jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), 

Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak sesuai (STS). 

Pernyataan yang bersifat mendukung teori atau favorable 

untuk jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 4 (empat), jawaban 

Sesuai (S) diberi nilai 3 (tiga), jawaban Tidak Sesuai diberi nilai 2 

   

  



  
 

  
 
 

(dua), dan jawaban Sangat Tidak sesuai (STS) diberi nilai 1 (satu). 

Pernyataan yang bersifat tidak mendukung teori atau unfavorable 

untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi nilai 4 (empat), 

jawaban Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 3 (tiga), jawaban Sesuai (S) 

diberi nilai 2 (dua), dan jawaban Sangat Sesuai diberi nilai 1 (satu). 

Sebaran item skala ketakutan akan sukses pada ibu bekerja dapat 

dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4 
Sebaran Item Uji Coba 

Skala Ketakutan akan Sukses pada Ibu bekerja 
Jenis Item dan Nomor 

Item Aspek Ketakutan akan 
Sukses Favorable Unfavorable 

Jumlah Item

Sikap negatif terhadap 
kesuksesan 1, 11, 21 2, 12, 22 6 

Kurang kepercayaan diri 3, 13, 23 4, 14, 24 6 
Ketidakmampuan 
menghadapi kompetisi 5, 15, 25 6, 16, 26 6 

Ketakutan mengalami 
penolakan sosial atau reaksi 
orang lain 

7, 17, 27 8, 18, 28 6 

Ketakutan akan kehilangan 
feminitas. 9, 19, 29 10, 20, 30 6 

Jumlah 15 15 30 
 

b. Skala Orientasi Peran Jenis Tradisional 

Skala orientasi peran jenis tradisional disusun berdasarkan 

stereotipe peran jenis tradisional, yaitu :   

1) Patuh pada segala situasi seperti terlihat dari kesediaan menuruti 

keinginan pria dan melayani pria. 

2) Puas dengan tidak langsung melalui prestasi anggota keluarga 

pria. 

   

  



  
 

  
 
 

3) Mengekspresikan emosi, jadi memberi kehangatan dalam 

hubungan di rumah dan di luar rumah. 

4) Berorientasi kepada orang lain, mempertimbangkan orang lain 

sebelum dirinya. 

5) Peran utama adalah mengatur rumah tangga dan mengasuh anak. 

6) Membiarkan pria mengambil semua keputusan penting. 

7) Bekerja di luar rumah hanya bila perlu dan hanya mencari 

pekerjaan yang dianggap ”pekerjaan wanita”. 

8) Menyerahkan pengaturan uang, baik penghasilan maupun 

warisan kepada pria. 

9) Pekerjaan di dalam dan di luar rumah yang kurang menuntut dan 

sulit, dan karenanya kurang berprestise dan dibayar lebih sedikit. 

10) Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dengan peran yang 

lebih inferior daripada pria. 

11) Mobilitas sosial yang naik karena perkawinan dengan pria yang 

berstatus lebih tinggi.  

Jumlah item skala orientasi peran jenis tradisional yang akan 

digunakan sebnyak 44 item. Itam – item tersebut terdiri dari dua 

kelompok item yang yang berupa pernyataan mendukung teori atau 

favorable dan pernyataan yang tidak mendukung teori atau 

unfavorable. Setiap item mempunyai empat alternatif jawaban yaitu 

Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat Tidak 

sesuai (STS). 

Pernyataan yang bersifat mendukung teori atau favorable 

untuk jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 4 (empat), jawaban 

   

  



  
 

  
 
 

Sesuai (S) diberi nilai 3 (tiga), jawaban Tidak Sesuai diberi nilai 2 

(dua), dan jawaban Sangat Tidak sesuai (STS) diberi nilai 1 (satu). 

Pernyataan yang bersifat tidak mendukung teori atau unfavorable 

untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi nilai 4 (empat), 

jawaban Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 3 (tiga), jawaban Sesuai (S) 

diberi nilai 2 (dua), dan jawaban Sangat Sesuai diberi nilai 1 (satu). 

Sebaran item skala orientasi peran jenis tradisional dapat dilihat pada 

tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  



  
 

  
 
 

Tabel 5 
Sebaran Item Uji coba 

Skala Orientasi Peran Jenis Tradisional 
Jenis Item dan Nomor 

Item Unsur Stereotipe Peran Jenis 
Tradisional Favorable Unfavorable 

Jumlah 
Item 

Patuh pada segala situasi seperti 
terlihat dari kesediaan menuruti 
keinginan pria dan melayani pria. 

1, 23 2, 24 4 

Puas dengan tidak langsung melalui 
prestasi anggota keluarga pria. 3, 25 4, 26 4 

Mengekspresikan emosi, jadi 
memberi kehangatan dalam 
hubungan sosial di rumah dan di luar 
rumah. 

5, 27 6, 28 4 

Berorientasi kepada orang lain, 
mempertimbangkan orang lain 
sebelum dirinya. 

7, 29 8, 30 4 

Peran utama adalah mengatur rumah 
tangga dan mengasuh anak. 9, 31 10, 32 4 

Membiarkan pria mengambil semua 
keputusan penting. 11, 33 12, 34 4 

Bekerja di luar rumah hanya bila 
perlu dan hanya mencari pekerjaan 
yang dianggap ”pekerjaan wanita”. 

13, 35 14, 36 4 

Menyerahkan pengaturan uang, baik 
penghasilan maupun warisan kepada 
pria. 

15, 37 16, 38 4 

Pekerjaan di dalam dan di luar 
rumah yang kurang menuntut dan 
sulit, dan karenanya kurang 
berprestise dan dibayar lebih sedikit. 

17, 39 18, 40 4 

Berpartisipasi dalam kegiatan 
masyarakat dengan peran yang lebih 
inferior daripada pria. 

19, 41 20, 42 4 

Mobilitas sosial yang naik karena 
perkawinan dengan pria yang 
berstatus lebih tinggi.  

21, 43 22, 44 4 

Jumlah 22 22 44 
 

 

   

  



  
 

  
 
 

c. Skala Situasi Kompetisi Kerja 

Skala situasi kompetisi kerja disusun berdasarkan aspek 

kompetisi kerja yaitu: adanya situasi untuk saling menyamai dengan 

cara membandingkan dengan prestasi yang telah dicapai orang lain, 

ada keadaan untuk mengungguli atau melebihi prestasi orang lain, 

dan setiap orang berusaha untuk mendahulukan kepentingan diri 

sendiri atau mengutamakan kepentingan diri sendiri. 

Jumlah item skala situasi kompetisi kerja adalah 18 item. Item 

– item tersebut terdiri dari dua kelompok item yang berupa 

pernyataan mendukung teori atau favorable dan pernyataan yang 

tidak mendukung teori atau unfavorable. Setiap item mempunyai 

empat alternatif jawaban yaitu Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S), Tidak 

Sesuai (TS), dan Sangat Tidak sesuai (STS). 

Pernyataan yang bersifat mendukung teori atau favorable 

untuk jawaban Sangat Sesuai (SS) diberi nilai 4 (empat), jawaban 

Sesuai (S) diberi nilai 3 (tiga), jawaban Tidak Sesuai diberi nilai 2 

(dua), dan jawaban Sangat Tidak sesuai (STS) diberi nilai 1 (satu). 

Pernyataan yang bersifat tidak mendukung teori atau unfavorable 

untuk jawaban Sangat Tidak Sesuai (STS) diberi nilai 4 (empat), 

jawaban Tidak Sesuai (TS) diberi nilai 3 (tiga), jawaban Sesuai (S) 

diberi nilai 2 (dua), dan jawaban Sangat Sesuai diberi nilai 1 (satu). 

Sebaran item skala kompetisi kerja dapat dilihat pada tabel berikut : 

 

 

 

   

  



  
 

  
 
 

Table 6 
Sebaran Item Uji coba 

Skala Situasi Kompetisi Kerja 
Jenis Item dan Nomor 

Item Aspek Kompetisi kerja 
Favorable Unfavorable 

Jumlah 
Item 

Situasi saling menyamai dengan 
cara membandingkan dengan 
prestasi yang telah dicapai 
orang lain 

1, 7, 13 2, 8, 14 6 

Adanya keadaan dimana 
seseorang akan berusaha 
mengungguli atau melebihi 
prestasi orang lain 

3, 9, 15 4, 10, 16 6 

Setiap orang berusaha untuk 
mendahulukan kepentingan diri 
sendiri atau mengutamakan 
kepentingan diri sendiri. 

5, 11, 17 6, 12, 18 6 

Jumlah 9 9 18 
 
 

2. Persiapan Perizinan 

Untuk melakukan penelitian di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

Semarang, langkah awal yang dilakukan adalah mengajukan surat ijin 

penelitian dari Fakultas Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang No. 872/B.7.3/FP/VIII/2007 pada tanggal 9 Agustus 2007 

kepada HRD PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Kanwil VII Semarang 

dan diterima langsung oleh Bapak Ridwan selaku HRD PT. Bank 

mandiri (Persero) Tbk Kanwil VII Semarang.  

Peneliti telah melakukan uji coba pada tanggal 10 – 13 Agustus 

2007. Uji coba dilakukan dengan menanyakan perihal isi skala kepada 

beberapa karyawati secara acak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

tingkat kepahaman subjek penelitian terhadap skala yang akan 

disebarkan.  

   

  



  
 

  
 
 

3. Uji Coba Alat Ukur 

Guna memenuhi persyaratan alat ukur harus memiliki validitas 

dan reliabilitas yang baik, skala tersebut harus diuji cobakan kepada 

subjek yang telah ditentukan sehingga dapat diperoleh hasil yang dapat 

dipercaya dan dipertanggung jawabkan. Karena menggunakan try out 

terpakai, maka pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan pada subjek 

penelitian yaitu sebanyak 68 orang. Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan metode korelasi product moment yang dikoreksi dengan 

korelasi part whole. Nilai korelasi yang sudah dikoreksi yang lebih besar 

dari 0,195 (r untuk n = 68 satu arah) maka disimpulkan bahwa suatu 

item adalah valid. 

Pelaksanaan uji coba dilaksanakan pada tanggal 10 – 13 Agustus 

2007. Peneliti datang ke beberapa cabang PT. Bank Mandiri (Persero) 

Tbk pada sore hari sekitar pukul 15.30 karena pada jam tersebut 

karyawati sudah tidak terlalu sibuk. Setelah sampai di lokasi penelitian, 

peneliti terlebih dahulu menemui kepala unit kerja atau kepala cabang 

kemudian menyampaikan maksud kedatangan bahwa peneliti akan 

mengadakan penelitian di Bank Mandiri setelah itu peneliti menitipkan 

beberapa lembar skala yang akan disebarkan kepada kepala unit kerja 

atau kepala cabang dan kepala unit kerja atau kepala cabang yang akan 

memberikan skala tersebut kepada subjek penelitian. Adapun jumlah 

skala yang disebarkan sesuai dengan jumlah karyawati yang memenuhi 

kriteria dalam penelitian ini yang ada di masing – masing cabang 

tersebut. 

   

  



  
 

  
 
 

Pada saat menitipkan skala yang akan disebarkan, peneliti juga 

mengamati dan mencari karyawati yang sedang tidak sibuk kemudian 

menghampiri dan menanyakan mengenai isi skala yang akan disebarkan 

dan karyawati tersebut mengatakan paham dengan pernyataan – 

pernyataan dalam skala yang akan disebarkan.  

 

4. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

a. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Ketakutan akan Sukses  

Pengujian validitas dan reliabilitas terhadap skala ketakutan 

akan sukses menggunakan program SPSS (Statistical Packages For 

Social Sciences) For Window Release 13.0. Berdasarkan uji validitas 

alat ukur tersebut diperoleh hasil dari 30 item, 28 item yang 

dinyatakan valid, sedangkan 2 item dinyatakan gugur. Item valid 

mempunyai koefisien validitas antara 0,310 sampai dengan 0,613 

dengan taraf signifikan 0,05. Adapun rincian item valid dan gugur 

pada skala ketakutan akan kesuksesan dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

  



  
 

  
 
 

Tabel 7   
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Katakutan akan Sukses  

No. Aspek-aspek Favourable Unfavourable Jumlah 
Valid 

1 Sikap negatif terhadap 
kesuksesan 1, 11, 21 2, 12, 22 6 

2 Kurangnya 
kepercayaan diri 3, 13*, 23 4, 14, 24 5 

3 Ketidakpampuan 
menghadapi kompetisi 5, 15, 25 6, 16, 26 6 

4 Ketakutan mengalami 
penolakan sosial 7, 17, 27 8, 18, 28* 5 

5 Ketakutan akan 
kehilangan feminitas 9, 19, 29 10, 20, 30 6 

 Jumlah  14 14 28 
 
Keterangan : 
Dengan tanda * artinya nomor item yang gugur 
Tanpa tanda * artinya nomor item yang valid 

 

Untuk melakukan uji reliabilitas dari alat ukur, digunakan 

teknik Alpha yang dikembangkan oleh Cronbach. Perhitungan 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Packages 

For Social Sciences) For Window Release 13.0 dan dilakukan 

terhadap item yang valid saja. Hasil uji reliabilitas skala ketakutan 

akan kesuksesan adalah 0,886.  

 

b. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Orientasi Peran Jenis 

Tradisional 

Pengujian validitas dan reliabilitas terhadap skala orientasi 

peran jenis tradisional menggunakan program SPSS (Statistical 

Packages For Social Sciences) For Window Release 13.0. 

Berdasarkan uji validitas alat ukur tersebut diperoleh hasil dari 44 

   

  



  
 

  
 
 

item, 34 item yang dinyatakan valid, sedangkan 10 item lainnya 

dinyatakan gugur. Item valid mempunyai koefisien validitas antara 

0,270 sampai dengan 0,523 dengan taraf signifikan 0,05. Adapun 

rincian item valid dan gugur pada skala orientasi peran jenis 

tradisional dapat dilihat pada tabel berikut . 

Tabel 8  
Sebaran Item Valid dan Gugur  

Skala Orientasi Peran Jenis Tradisional  
No. Unsur Stereotipe 

Peran Jenis 
Tradisional 

Favourable Unfavourable Jumlah 
Valid 

1 1 1, 23 2, 24 4 
2. 2 3, 25 4, 26 4 
3. 3 5*, 27 6*, 28* 1 
4. 4 7, 29 8*, 30* 2 
5. 5 9, 31 10, 32 4 
6. 6 11, 33 12, 34 4 
7. 7 13, 35 14, 36* 3 
8. 8 15*, 37 16*, 38* 1 
9. 9 17, 39 18, 40 4 

10. 10 19, 41 20, 42 4 
11. 11 21*, 43 22, 44 3 

 Jumlah  19 15 34 
 
Keterangan : 
Dengan tanda * artinya nomor item yang gugur 
Tanpa tanda * artinya nomor item yang valid 
1) Patuh pada segala situasi seperti terlihat dari kesediaan menuruti keinginan 

pria dan melayani pria. 
2) Puas dengan tidak langsung melalui prestasi anggota keluarga pria. 
3) Mengekspresikan emosi, jadi memberi kehangatan dalam hubungan social di 

rumah dan di luar rumah. 
4) Berorientasi kepada orang lain, mempertimbangkan orang lain sebelum 

dirinya. 
5) Peran utama adalah mengatur rumah tangga dan mengasuh anak. 
6) Membiarkan pria mengambil semua keputusan penting. 
7) Bekerja di luar rumah hanya bila perlu dan hanya mencari pekerjaan yang 

dianggap ”pekerjaan wanita”. 

   

  



  
 

  
 
 

8) Menyerahkan pengaturan uang, baik penghasilan maupun warisan kepada 
pria. 

9) Pekerjaan di dalam dan di luar rumah yang kurang menuntut dan sulit, dan 
karenanya kurang berprestise dan dibayar lebih sedikit. 

10) Berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dengan peran yang lebih inferior 
daripada pria. 

11) Mobilitas sosial yang naik karena perkawinan dengan pria yang berstatus lebih 
tinggi. 

 

Untuk melakukan uji reliabilitas dari alat ukur, digunakan 

teknik Alpha yang dikembangkan oleh Cronbach. Perhitungan 

dilakukan ddengan menggunakan program SPSS (Statistical 

Packages For Social Sciences) For Window Release 13.0 dan 

dilakukan terhadap item yang valid saja. Hasil uji reliabilitas skala 

orientasi peran jenis tradisional adalah 0,879.  

 

c. Uji Validitas dan Reliabilitas Skala Situasi Kompetisi Kerja 

Pengujian validitas dan reliabilitas terhadap skala 

situasikompetisi kerja menggunakan program SPSS (Statistical 

Packages For Social Sciences) For Window Release 13.0. 

Berdasarkan uji validitas alat ukur tersebut diperoleh hasil dari 18 

item, 14 item yang dinyatakan valid, sedangkan 4 item dinyatakan 

gugur. Item valid mempunyai koefisien validitas antara 0,257 sampai 

dengan 0,709 dengan taraf signifikan 0,05. Adapun rincian item 

valid dan gugur pada skala kompetisi kerja dapat dilihat pada table 

berikut ini. 

 

 

 

   

  



  
 

  
 
 

Tabel  9 
Sebaran Item Valid dan Gugur Skala Situasi Kompetisi Kerja  

No. Aspek-aspek Favourable Unfavourable Jumlah 
1. Adanya situasi saling 

menyamai dengan cara 
membandingkan degan 
prestasi yang telah dicapai 
orang lain 

1, 7, 13 2, 8*, 14 5 

2. Adanya keadaan dimana 
seseorang akan berusaha 
mengungguli atau mlebihi 
prestasi orang lain 

3, 9, 15 4, 10, 16 6 

3. Setiap orang berusaha 
untuk mendahulukan 
kepentingan diri sendiri 
atau mengutamakan 
kependingan diri sendiri 

5*, 11, 17 6*, 12, 18* 3 

 Jumlah 8 6 14 
Keterangan : 
Dengan tanda * artinya nomor item yang gugur 
Tanpa tanda * artinya nomor item yang valid 

 

Untuk melakukan uji reliabilitas dari alat ukur, digunakan 

teknik Alpha yang dikembangkan oleh Cronbach. Perhitungan 

dilakukan dengan menggunakan program SPSS (Statistical Packages 

For Social Sciences) For Window Release 13.0 dan dilakukan 

terhadap item yang valid saja. Hasil uji reliabilitas skala situasi 

kompetisi kerja adalah 0,823.  

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan try out terpakai. Try 

out terpakai adalah peneliti menggunakan data dari sampel yang sama 

dengan sampel peneliti pada pengujian alat ukur dan uji hipotesis 

sampel. Dalam try out terpakai subjek yang digunakan pada uji coba 

   

  



  
 

  
 
 

sekaligus juga digunakan sebagai subjek penelitian. Alasan penggunaan 

try out terpakai adalah kesibukan karyawati PT. Bank mandiri (Persero) 

Tbk. sehingga hanya diperkenankan untuk melakukan penelitian satu 

kali saja. Kelemahan try out terpakai adalah adanya item – item tidak 

valid yang ikut tersajikan sehingga jumlah item yang disajikan banyak. 

Kelebihannya, try out terpakai ini digunakan dengan pertimbangan 

waktu, dan biaya. 
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