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MOTTO 

“Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 

setelah kesulitan itu ada kemudahan.”  

(QS. Al-Insyirah: 5-6) 

 

“Bekerja keras, berdo’a dan bersikap baiklah, maka hal luar biasa akan terjadi” 

(Lutfia Davin) 
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ABSTRAK  

 

Stres kerja adalah suatu ketegangan yang dirasakan oleh individu di tempat kerja 

karena tekanan yang bersumber dari dirinya sendiri ataupun dari luar dirinya 

sehingga berpengaruh terhadap kondisi emosi, kemampuan berpikir, dan tingkah 

laku. Salah satu faktor yang mempengaruhi stres kerja adalah persepsi beban kerja 

dan psychological well-being. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara persepsi beban kerja dan psychological well-being dengan stres 

kerja pada anggota Reskrim. Penelitian ini menggunakan desain kuantitatif 

korelasional, dengan subjek anggota Polisi Reskrim Polda Riau sebanyak 145 

orang. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan skala persepsi beban kerja 

(Walgito 2003 dan Gawron 2008), skala psychological well-being (Ryff dan 

Singer 2008), dan skala stres kerja (Robbins 2002). Teknik analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi berganda, diperolah hasil sig. 0,001 (p<0,05) 

dan nilai koefisien korelasi sebesar 0,298, dengan sumbangan efektif sebesar 

7,6%. Artinya terdapat hubungan antara persepsi beban kerja dan psychological 

well-being dengan stres kerja. Dengan demikian, persepsi yang positif terhadap 

beban kerja pada polisi dan tingginya tingkat psychological well-being, akan dapat 

mencegah terjadinya stres kerja pada polisi. 

 

Kata kunci: persepsi beban kerja, psychological well-being, stres kerja. 
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ABSTRACT 

 

Job stress is a tension that is felt by individuals in the workplace because of the 

pressure that comes from themselves or from outside themselves so that it affects 

the emotional condition, thinking ability, and behavior. One of the factors that 

affect occupational stress is a perceptions of workload and psychological well-

being. This study aims to determine the relationship between workload 

perceptions and psychological well-being with work stress on criminal policeman. 

This research considered as correlational quantitative design, with the subject 

consists of 145 members of Polda Riau Criminal Police. The research data is 

measured using the scale of perceptions of workload (Walgito 2003 and Gawron 

2008), scale of psychological well-being (Ryff and Singer 2008), and work stress 

(Robbins 2002) scale. The data analysis technique used is multiple regression 

analysis, and got the results of sig. 0.001 (p <0.05) and the correlation coefficient 

value is 0.298, with an effective contribution of 7.6%. This means that there is a 

relationship between workload perception and psychological well-being and work 

stress. Therefore, a positive perception of the workload on the police and the high 

level of psychological well-being, will be able to prevent work stress on the 

police. 

 

Key words: perception of workload, psychological well-being, job stress. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan suatu lembaga 

negara yang memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. POLRI memiliki 

tujuan mewujudkan keamanan dalam negeri dan terciptanya ketentraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia (Pasal 13 Undang-

undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia).  

Polisi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penegak 

hukum diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, salah satu di antaranya adalah 

Direktorat Reserse Kriminal (Reskrim). Anggota Reskrim terbagi menjadi dua, 

yaitu Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) dan Reserse Kriminal Khusus 

(Reskrimsus). Kedua direktorat tersebut merupakan unsur pelaksana utama 

Kepolisian Daerah (Polda) yang bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum maupun 

khusus, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan 

dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan 

administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan hukum serta peraturan yang 

berlaku. 

Direktorat Reskrim memiliki tugas untuk menindak segala jenis perilaku 

kriminal. Kriminal menurut Lectric Law Library (2008) adalah suatu bentuk 

perilaku yang melanggar hukum. Kriminalitas merupakan suatu tindakan yang 
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dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. 

Jorgensen & Rottman (2008) menyatakan bahwa setiap anggota polisi kriminal 

dituntut untuk menguasai berbagai cabang ilmu agar mampu memberikan solusi 

atas masalah yang belum terpecahkan, jika dibandingkan dengan bidang 

kepolisian lainnya, polisi kriminal dianggap sebagai “urat nadi” kepolisian. 

Pusvitasari (2016) menjelaskan bahwa ada banyak tantangan dan tekanan 

yang dihadapi seorang polisi reskrim dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaannya, seperti penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, fungsi 

identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan 

operasional dan administrasi penyidikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) 

dapat memicu timbulnya stres kerja. Hal ini senada dengan pernyataan yang 

diungkapkan oleh Dodik dan Astuti (2012) bahwa stres dapat muncul di 

lingkungan kerja polisi karena polisi mendapat tekanan saat melaksanakan tugas, 

mereka dituntut agar selalu disiplin, patuh pada peraturan yang berlaku dan 

tunduk pada perintah atasan, serta cepat dan tanggap mengatasi segala 

permasalahan yang ada.  

Stres kerja menurut Robbins (2002) adalah kondisi dinamis di tempat kerja 

di mana seorang individu dihadapkan dengan kesempatan, keterbatasan, atau 

tuntutan sesuai dengan harapan dan hasil yang ingin dia capai dalam kondisi 

penting dan tidak menentu. Zakir dan Murat (2011) berpendapat bahwa profesi 

polisi dianggap sebagai pekerjaan dengan tingkat stres tinggi karena jam kerja 

yang panjang dan kekhawatiran akan keselamatan atau dalam artian memiliki 

resiko kerja yang cukup tinggi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Cooper 
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(2009) yang menunjukkan  bahwa stres kerja banyak terjadi pada individu dengan 

latar belakang di bidang pelayanan, yaitu orang-orang yang bekerja pada bidang 

pelayanan kemanusiaan serta berkaitan erat dengan masyarakat, misalnya 

perawat, polisi, pekerja sosial, guru, konselor, dan dokter. 

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Kabag Reskrim 

Polda Riau pada tanggal 13 Desember 2018 terdapat beberapa gejala-gelaja stres 

kerja yang terjadi pada anggotanya seperti mudah sakit kepala, mudah marah, 

sensitif, mudah lupa, cepat bosan terhadap pekerjaan, meningkatnya penggunaan 

rokok, dan kurangnya konsentrasi pada saat bekerja. Gejala-gejala stres kerja ini 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Robbins (2002), bahwa gejala-gejala 

stres kerja meliputi aspek fisiologis seperti penurunan metabolisme dalam tubuh, 

sasak nafas, mudah sakit kepala, dan serangan jantung; aspek psikologis seperti 

merasa tidak puas, gelisah, mudah marah, dan cepat bosan; dan aspek perilaku 

seperti sering lupa, perubahan pola makan, dan meningkatnya penggunaan rokok. 

Gejala-gejala stres kerja yang dialami anggota Polisi Reskrim terjadi 

karena banyaknya tuntutan kerja, tuntutan kerja dapat berasal dari luar (eksternal) 

dan dalam (internal) diri polisi tersebut. Tuntutan eksternal seperti kesediaan 

untuk bekerja 24 jam demi menindak segala jenis perilaku kriminal, sedangkan 

tuntutan internal berasal dari dalam diri individu yang mengacu kepada 

kesejahteraan psikologis seperti kurangnya penguasaan lingkungan, interaksi 

sosial dan pemenuhan kebutuhan hidup, terutama bagi anggota polisi yang sudah 

berkeluarga. 
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Hasil wawancara di atas sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh 

Robbins (2006) yaitu penyebab stres kerja berasal dari luar (eksternal) dan dalam 

(internal) diri individu. Cooper (2009) menyatakan bahwa salah satu penyebab 

stres kerja yang berasal dari eksternal yaitu beban kerja yang dirasakan individu. 

Robbins (2007) menyatakan bahwa pandangan positif atau negatif terhadap beban 

kerja merupakan masalah persepsi. Persepsi adalah proses pengorganisasian atau 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima organisme atau individu 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang 

terintegrasi dalam diri individu (Walgito, 2003). Menurut Gawron (2008) beban 

kerja adalah sejumlah tuntutan tugas atau kegiatan yang membutuhkan aktivitas 

mental dan fisik yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sakti (2016) menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan antara beban kerja dengan stres kerja. Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Puspitasari (2018) menunjukkan bahwa adanya korelasi negatif 

antara persepsi beban kerja dengan stres kerja, artinya individu yang memiliki 

persepsi negatif terhadap beban kerja, maka stres kerjanya akan meningkat. 

Gibson (2005) menjelaskan bahwa beban kerja yang berlebihan dapat 

menimbulkan kelelahan, tidak hanya pada fisik namun juga pada emosi yang 

kemudian menjadi sumber stres. 

Penyebab stres kerja lainnya berasal dari dalam (internal) diri individu 

yaitu psychological well-being (Robbins, 2002). Menurut Ryff dan Singer (2008) 

pscychological well-being adalah kemampuan individu dalam menerima keadaan 

dirinya, membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, mampu 
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mengendalikan dirinya dan mandiri terhadap tekanan sosial, serta mampu untuk 

merealisasikan potensi yang dimilikinya sehingga memiliki arti dalam hidupnya. 

Psychological well-being melibatkan berbagai aspek kehidupan, salah 

satunya adalah aspek pekerjaan. Menurut Harter, Schmidt, dan Keyes (2003), 

rata-rata orang dewasa mengisi sepertiga waktu hidupnya dengan bekerja. 

Individu yang sering bekerja rentan terhadap stres. Stres kerja yang dialami 

individu dapat dipengaruhi oleh psychological well-being (Anggraeni dan 

Miftakhul Jannah, 2014).  

Penelitian Anggraeni dan Miftakhul Jannah (2014) menunjukkan bahwa 

tinggi rendahnya tingkat stres kerja dipengaruhi oleh psychological well-being 

yang dicapai oleh individu. Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Goldstein 

(2007) menunjukkan bahwa seseorang yang memiliki psychological well-being 

yang tinggi dapat menurunkan stres. Penelitian Charles (2007) juga menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan antara psychological well-being dengan 

stres kerja. Setiap individu memiliki psychological well-being yang berbeda. 

Semakin terpenuhi atau tingginya psychological well-being individu, maka 

semakin mampu individu tersebut mengembangkan potensi dirinya dan siap 

menghadapi kondisi seperti apapu, termasuk stres kerja (Charles, 2007). 

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk meneliti “Hubungan antara Persepsi Beban Kerja dan Pscychological Well-

Being dengan Stres Kerja pada Anggota Reskrim Polda Riau”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas 

maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah terdapat 

hubungan antara persepsi beban kerja dan psychological well-being dengan stres 

kerja pada anggota Reskrim Polda Riau?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 

antara persepsi beban kerja dan psychological well-being dengan stres kerja pada 

anggota Reskrim Polda Riau. 

D. Keaslian Penelitian 

Stres kerja telah banyak diteliti, baik di luar negeri ataupun di dalam 

negeri, namun masih jarang yang menghubungkan antara variabel stres kerja 

dengan variabel persepsi beban kerja dan pscychological well-being terutama pada 

polisi di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa penelitian yang terkait dengan 

variabel-variabel yang akan diteliti oleh peneliti: 

1. Penelitian Anggraeni dan Miftakhul Jannah (2014) dengan judul 

“Hubungan antara Psychological Well-Being dan Kepribadian 

Hardiness  dengan Stres pada Petugas Port Security.” Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

psychological well-being dan kepribadian hardiness dengan stres pada 

petugas port security. 

2. Penelitian Triana dkk (2015) dengan judul “Kontribusi Persepsi pada 

Beban Kerja dan Kecerdasan Emosi terhadap Stres Kerja Guru SMP 
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yang Tersertifikasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan persepsi beban kerja guru dan kecerdasan emosi terhadap 

tingkat stres kerja guru. 

3. Penelitian Puspitasari dan Erin Ratna Kustanti (2018) dengan judul 

“Hubungan antara Persepsi Beban Kerja dengan Stres Kerja pada Air 

Traffic Controller di Perum Lppnpi Airnav Indonesia Cabang Madya 

Surabaya”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya korelasi 

negatif yang signifikan antara persepsi beban kerja dengan stres kerja, 

artinya semakin negatif persepsi beban kerja, maka semakin tinggi 

stres kerja, dan sebaliknya. 

4. Penelitian Charles (2007) dengan judul “Hubungan Antara 

Psychological Well-Being dengan Stres Kerja pada Petugas Pemadam 

Kebakaran Di Jakarta”. Hasil analisis korelasi pearson yang diperoleh 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara 

psychological well-being dengan stres kerja pada petugas pemadam 

kebakaran di jakarta. 

5. Penelitian Goldstein (2007) dengan judul “Sacred Moments: 

Implications on Well-Being and Stress”. Ada efek yang signifikan 

antara waktu ke waktu di beberapa penelitian terkait SWB, PWB, 

stres, dan pengalaman spiritual setelah intervensi 3 minggu dan 6 

minggu kemudian. Analisis kualitatif melengkapi dan memperkaya 

hasil temuan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PWB, SWB, 
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dan stres saling berhubungan secara signifikan, yang mana peran dari 

PWB dan SWB dapat mempengaruhi stres. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam 

memberikan informasi dan perluasan teori dibidang psikologi khususnya pada 

bidang psikologi industri, psikologi klinis dan psikologis kesehatan mengenai 

hubungan antara persepsi beban kerja dan psychological well-being dengan stres 

kerja pada anggota Reskrim Polda Riau. Selain itu juga, penelitian ini diharapkan 

dapat memperkaya sumber kepustakaan di bidang psikologi sehingga hasil 

penelitian ini dapat dijadikan sebagai penunjang untuk bahan penelitian lebih 

lanjut. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan 

bagi polisi khususnya di bidang Reskrim tentang persepsi beban kerja dan 

psychological well-being dengan stres kerja. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. STRES KERJA 

1. Pengertian Stres Kerja 

Santrock (2007) mengemukakan bahwa stres adalah respon individu 

terhadap stressor, yaitu situasi dan peristiwa yang mengancam mereka dan 

menuntut kemampuan coping. Stres kerja menurut Robbins (2002) adalah kondisi 

dinamis di tempat kerja di mana seorang individu dihadapkan dengan kesempatan, 

keterbatasan, atau tuntutan sesuai dengan harapan dan hasil yang ingin dia capai 

dalam kondisi penting dan tidak menentu. 

Menurut Rivai (2006) stres kerja adalah suatu kondisi ketegangan yang 

menciptakan adanya ketidakseimbangan fisik dan psikis yang mempengaruhi 

emosi, proses berpikir dan kondisi seorang karyawan. Luthans (2006) 

mendefinisikan stres kerja sebagai suatu respon adaptif terhadap situasi eksternal 

yang menyebabkan timbulnya penyimpangan fungsi psikologis, fisiologis dan 

tingkah laku pekerja.  

Menurut Anoraga (2009) stres kerja adalah suatu bentuk tanggapan 

seseorang, baik secara fisik maupun mental, terhadap suatu perubahan di 

lingkungannya yang dirasakan mengganggu dan mengakibatkan dirinya terancam. 

Wijono (2010) mendefinisikan stres kerja sebagai suatu kondisi dari hasil 

penghayatan subjektif karyawan yang berupa interaksi antara individu dan 

lingkungan kerja yang dapat mengancam dan memberi tekanan secara psikologis, 

fisiologis dan sikap karyawan. 
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Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa 

stres kerja adalah suatu ketegangan yang dirasakan oleh individu di tempat kerja 

karena tekanan yang bersumber dari dirinya sendiri ataupun dari luar dirinya 

sehingga berpengaruh terhadap kondisi emosi, kemampuan berpikir, dan tingkah 

laku.  

2. Aspek-aspek Stres Kerja 

Aspek-aspek stres kerja dirumuskan oleh Robbins (2002) sebagai berikut: 

a. Aspek Fisiologis 

Beberapa hal yang teridentifikasi sebagai gejala-gejala fisiologis yaitu 

penurunan metabolisme dalam tubuh, mempercepat detak jantung dan 

sesak nafas, menaikkan tekanan darah, mudah sakit kepala, dan 

serangan jantung. 

b. Aspek Psikologis 

Beberapa hal yang teridentifikasi sebagai gejala-gejala psikologis yaitu 

merasa tidak puas, merasa tegang, gelisah, mudah marah, cepat bosan, 

dan suka menunda sesuatu hal. 

c. Aspek Perilaku 

Beberapa hal yang teridentifikasi sebagai gejala-gejala perilaku yaitu 

sering lupa, perubahan pola makan, menjadi perokok atau 

mengonsumsi alkohol, berbicara dengan cepat, perasaan gelisah, tidur 

tidak teratur, dan menarik diri dari lingkungan sosial. 
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3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Stres Kerja  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya stres kerja, yaitu:  

a. Faktor Lingkungan 

Ketidakpastian lingkungan memengaruhi perancangan struktur 

organisasi dan memengaruhi tingkat stres. Beberapa hal yang 

memengaruhi faktor lingkungan adalah seperti ketidakpastian 

ekonomi, ketidakpastian politik, serta ketidakpastian teknologi 

(Robbins, 2006). 

b. Faktor Organisasi 

Faktor di dalam organisasi yang dapat memunculkan stres di antaranya 

adalah tekanan untuk menghindari kesalahan atau menyelesaikan tugas 

dalam waktu yang telah ditentukan, beban kerja yang berlebihan, 

atasan yang selalu menuntut dan tidak peka, dan rekan kerja yang 

membuat suasana tidak nyaman. Beberapa faktor tersebut dapat 

dikelompokkan seperti tuntunan tugas, tuntutan peran, tuntutan 

antarpribadi, struktur organisasi, dan kepemimpinan organisasi 

(Robbins, 2006). 

c. Faktor Individu 

Terdiri atas keluarga, ekonomi, kepribadian, dan kesejahteraan 

psikologis. Masalah dalam keluarga misalnya tidak harmonisnya 

hubungan antara suami istri serta anak yang tidak disiplin dapat 

mengakibatkan kondisi stres individu terbawa sampai ke tempat kerja.  

Begitu pula seberapa besar tingkat penghasilan seseorang dan 
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bagaimana cara mengelola keuangan dapat menjadi faktor munculnya 

stres. Stres yang terjadi bisa berasal dari kepribadian dan daya tahan 

psikologis, bagaimana seseorang bisa menerima segala perubahan dan 

tuntutan yang terjadi (Robbins, 2006). 

d. Persepsi Beban Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triana (2015) di 

Padang, menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara 

persepsi beban kerja dengan stres kerja, dimana 34% dari stres kerja 

dipengaruhi oleh persepsi beban kerja. 

e. Psychological Well-Being 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni (2014) di 

Surabaya, menemukan bahwa terdapat hubungan signifikan antara 

stres, dimana 49,7% dari stres di pengaruhi oleh psychological well-

being. 

B. PERSEPSI BEBAN KERJA 

1. Pengertian Persepsi Beban Kerja 

Secara etimologis persepsi atau dalam Bahasa Inggris perception berasal 

dari bahasa Latin perceptio; dari percipere, yang artinya menerima atau 

mengambil.Persepsi (perception) dalam arti sempit ialah penglihatan, bagaimana 

cara seseorang melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau 

pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu 

(Sobur, 2011). 
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Persepsi menurut Walgito (2003) adalah proses pengorganisasian atau 

penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima organisme atau individu 

sehingga merupakan sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang 

terintegrasi dalam diri individu. Rivai (2008) mendefinisikan persepsi sebagai 

suatu proses yang ditempuh individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan 

kesan-kesan indera mereka agar memberikan makna bagi lingkungan mereka.  

Menurut Robbins (2002) persepsi adalah suatu proses individu 

mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensori mereka untuk memberi 

arti pada lingkungan mereka. Dengan demikian setiap orang mempunyai persepsi 

sendiri-sendiri karena perbedaan kemampuan inderanya dalam menangkap stimuli 

(objek). 

Persepsi dapat dibedakan berdasarkan objek yang dipersepsi.Objek 

persepsi yang nonmanusia disebut things perception atau disebut juga persepsi 

nonsosial, sedangkan objek persepsi yang berupa manusia disebut person 

perception atau disebut juga persepsi sosial (Walgito, 2003). Persepsi yang 

dimaksud dalam penelitian ini termasuk jenis persepsi nonsosial. Jadi persepsi 

adalah suatu proses penginterpretasian stimulus atau rangsangan dan 

penginderaan yang dialami individu, dimana individu menafsirkan suatu 

pengalaman atau peristiwa yang bersifat positif atau negatif. 

Selanjutnya Gawron (2008) mendefinisikan beban kerja sebagai berikut: 

”Workload has been defined as a set of task demands, as effort, and as activity or 

accomplishment”, yang berarti bahwa beban kerja merupakan serangkaian 

tuntutan tugas, sebagai upaya, dan sebagai aktivitas atau pencapaian. Tarwaka 
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dkk., (2004) mendefinisikan beban kerja sebagai suatu perbedaan antara kapasitas 

atau kemampuan pekerja dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. 

Menurut Menpan (1997, dalam Dhania, 2010) beban kerja adalah 

sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit 

organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu. Beban kerja dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu beban kerja yang berlebih (overload) dan beban 

kerja yang sedikit (underload). Beban kerja timbul karena tugas-tugas terlalu 

banyak atau sedikit yang diberikan kepada tenaga kerja untuk diselesaikan dalam 

waktu tertentu (Munandar, 2001). Jadi beban kerja adalah sejumlah tuntutan tugas 

yang membutuhkan beban mental dan beban fisik yang harus diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu. 

Robbins (2006) menyatakan bahwa positif atau negatif beban kerja 

merupakan masalah persepsi. Apabila individu tersebut memiliki persepsi yang 

positif maka mereka akan menganggap beban kerja sebagai tantangan dalam 

bekerja dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan instansi 

tempat bekerja. Sebaliknya jika persepsi negatif yang muncul maka beban kerja 

dianggap sebagai tekanan kerja sehingga memiliki dampak negatif bagi dirinya 

dan instansi tempat bekerja. 

Tugas atau pekerjaan yang diterimanya membutuhkan beban mental 

misalnya untuk mengingat hal-hal yang diperlukan, konsentrasi, mendeteksi 

permasalahan, mengatasi kejadian yang tak terduga, dan membuat keputusan yang 

berkaitan dengan pekerjaan, membutuhkan beban fisik seperti melindungi dan 

melayani masyarakat, dan mampu menyelesaikan tugas dalam jangka waktu 
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tertentu. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan 

bahwa persepsi beban kerja adalah pemikiran dan perasaan individu mengenai 

beban mental, beban fisik, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas 

atau pekerjaan. 

2. Aspek-aspek Persepsi Beban Kerja 

a. Aspek-aspek Persepsi 

Aspek-aspek persepsi yang dirumuskan oleh Walgito (2003) sebagai 

berikut: 

1) Kognisi 

Aspek kognisi menyangkut komponen pengetahuan, pandangan, 

pengharapan, cara berpikir atau mendapatkan pengetahuan, dan 

pengalaman masa lalu, serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil 

pemikiran individu. 

2) Afeksi 

Aspek ini menyangkut komponen perasaan dan keadaan emosi 

individu terhadap objek tertentu serta segala sesuatu yang menyangkut 

evaluasi baik buruk berdasarkan faktor emosional seseorang. 

b. Aspek-aspek Beban Kerja 

Aspek-aspek beban kerja yang dirumuskan oleh Gawron (2008) sebagai 

berikut: 

1) Aspek Beban Mental 

Beban mental merupakan beban yang dirasakan melalui aktivitas 

mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Beban 
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kerja mental dapat dilihat dari seberapa besar aktivitas mental yang 

dibutuhkan untuk mengingat hal-hal yang diperlukan, konsentrasi, 

mendeteksi permasalahan, mengatasi kejadian yang tak terduga dan 

membuat keputusan dengan cepat yang berkaitan dengan pekerjaan 

dan sejauhmana tingkat keahlian dan prestasi kerja yang dimiliki oleh 

individu. 

2) Aspek Beban Fisik 

Beban fisik merupakan beban yang dirasakan melalui kekuatan fisik 

yang dimiliki individu. Beban fisik dapat dilihat dari banyaknya 

kekuatan fisik yang mereka gunakan seperti menjahit, mengangkut, 

mengangkat, menggunting dan  mendorong. 

3) Aspek Waktu 

Waktu merupakan aspek dalam terbentuknya beban kerja yaitu target 

hasil yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. 

c. Aspek-aspek Persepsi Beban Kerja 

Berdasarkan aspek-aspek persepsi yang telah dijelaskan 

sebelumnya, selanjutnya akan dikaitkan dengan aspek beban kerja. 

Makadapat disimpulkan bahwa aspek persepsi beban kerja adalah sebagai 

berikut: 

1) Aspek kognisi, mencakup tentang  pandangan dan penilaian yang 

dimiliki oleh individu mengenai: 

a) Beban mental, pandangan individu mengenai besarnya beban 

mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya 
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misalnya perlunya konsentrasi untuk mengingat, mengatasi 

permasalahan atau kejadian yang tak terduga dan menggambil 

keputusan dengan cepat.  

b) Beban fisik, pandangan individu mengenai besarnya kekuatan fisik 

yang mereka gunakan untuk melindungi dan melayani masyarakat. 

c) Waktu, pandangan individu mengenai jumlah pekerjaan yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.  

2) Aspek afeksi, mencakup tentang perasaan yang dirasakan oleh 

individu mengenai: 

a) Beban mental, perasaan yang dimiliki individu akibat dari besarnya 

beban mental yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaannya 

misalnya perlunya konsentrasi untuk mengingat, mengatasi 

permasalahan atau kejadian yang tak terduga dan menggambil 

keputusan dengan cepat.  

b) Beban fisik, perasaan yang timbul akibat besarnya kekuatan fisik 

yang mereka gunakan untuk melindungi dan melayani masyarakat. 

c) Waktu, perasaan yang timbul mengenai hasil kerja yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu.  

C. PSYCHOLOGICAL WELL-BEING 

1. Pengertian Psychological Well-Being 

Kesejahteraan psikologis atau yang lebih dikenal dengan istilah 

psychological well-being ini menurut Ryff dan Singer (2008) merupakan 

kemampuan individu dalam menerima keadaan dirinya, membentuk hubungan 
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yang hangat dengan orang lain, mampu mengendalikan dirinya dan mandiri 

terhadap tekanan sosial, serta mampu untuk merealisasikan potensi yang 

dimilikinya sehingga memiliki arti dalam hidupnya. Ryff (1989) menggunakan 

istilah psychological well-being untuk menggambarkan kesehatan psikologis 

individu berdasarkan pemenuhan kriteria keberfungsian psikologis positif. 

Menurut Aspinwall (2002) kesejahteraan psikologis menggambarkan 

bagaimana psikologis berfungsi dengan baik dan positif. Menurut Schultz (1991, 

dalam Ramadhani, dkk., 2016) mendefinisikan kesejahteraan psikologis 

(psychological well-being) sebagai fungsi positif individu, dimana fungsi positif 

individu merupakan arah atau tujuan yang diusahakan untuk dicapai oleh individu 

yang sehat. Sedangkan menurut Snyder (2002, dalam Ramadhani, dkk., 2016) 

kesejahteraan psikologis bukan hanya merupakan ketiadaan penderitaan, namun 

kesejahteraan psikologis meliputi keterikatan aktif dalam dunia, memahami arti 

dan tujuan hidup, dan hubungan seseorang dalam objek ataupun orang lain. 

Individu yang memiliki psychological well-being tinggi berarti tidak hanya 

terbebas dari perasaan negatif, tetapi juga dapat mengetahui potensi yang ada 

dalam dirinya. Penilaian terhadap pengalaman-pengalaman yang akan 

mengakibatkan individu dapat menerima keadaan dirinya yang akan 

termanifestasikan dalam bentuk psychological well-being (Ryff dan Keyes, 1995). 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa 

psychological well-being adalah suatu kondisi terwujudnya potensi-potensi positif 

dalam diri individu, sehingga berfungsi secara optimal. Orang yang memiliki 

psychological well-being tinggi, mampu menerima kelebihan dan kekurangannya, 
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mampu memahami dan menguasai lingkungan, mandiri, terbuka terhadap 

pengalaman baru, memiliki tujuan hidup, dan memiliki hubungan positif dengan 

orang lain. 

2. Aspek-aspek Psychological Well-Being 

Aspek-aspek psychological well-being dirumuskan oleh Ryff dan 

Singer (2008) sebagai berikut: 

a. Penerimaan Diri (Self Acceptance) 

Individu memiliki sikap positif terhadap diri sendiri, mengakui dan 

menerima berbagai aspek positif dan negatif dalam dirinya, dan 

perasaan positif tentang kehidupan masa lalu.  

b. Hubungan Positif dengan Orang Lain (Positive Relations With Others) 

Banyak teori yang menekankan pentingnya hubungan interpersonal 

yang hangat dan saling mempercayai dengan orang lain. Kemampuan 

untuk mencintai dipandang sebagai komponen utama kesehatan 

mental. 

c. Kemandirian (Autonomy) 

Kemampuan individu dalam mengambil keputusan sendiri dan 

mandiri, mampu melawan tekanan sosial untuk berpikir dan bersikap 

dengan cara yang benar, berperilaku sesuai dengan standar nilai 

individu itu sendiri, dan mengevaluasi diri sendiri dengan standar 

personal.  
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d. Penguasaan Lingkungan (Environmental Mastery) 

Mampu dan berkompetensi mengatur lingkungan, menyusun kontrol 

yang kompleks terhadap aktivitas eksternal, menggunakan secara 

efektif kesempatan dalam lingkungan, mampu memilih dan 

menciptakan konteks yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai individu 

itu sendiri.    

e. Tujuan Hidup (Purpose in Life) 

Kesehatan mental didefinisikan mencakup kepercayaan‐kepercayaan 

yang memberikan individu suatu perasaan bahwa hidup ini memiliki 

tujuan dan makna.Individu yang berfungsi secara positif memiliki 

tujuan, misi, dan arah yang membuatnya merasa hidup ini memiliki 

makna. 

f. Pengembangan Pribadi (Personal Growth) 

Merupakan perasaan mampu dalam melalui tahap‐tahap 

perkembangan, terbuka pada pengalaman baru, menyadari potensi 

yang ada dalam dirinya, melakukan perbaikan dalam hidupnya setiap 

waktu. 

D. POLISI RESKRIM 

Polisi dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum 

diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, salah satu diantaranya adalah 

Direktorat Reserse Kriminal (Reskrim). Anggota polisi Reskrim 

merupakan unsur pelaksana utama Kepolisian Daerah (Polda) yang 

bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan 
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tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium 

forensik lapangan dalam rangka penegak hukum, koordinasi dan 

pengawasan operasional dan administrasi penyidikan sesuai dengan 

ketentuan hukum serta peraturan yang berlaku 

(Reskrimum.metro.polri.go.id/ akses 2019). Anggota polisi Reskrim 

terbagi menjadi beberapa divisi, yaitu: 

a. Renmin (Perencanaan dan Administrasi) 

Bagian Renmin adalah unsur pembantu pimpinan dan pelayanan staf 

yang bertugas untuk menyusun perencanaan program kerja, mengelola 

keuangan, dan pelayanan ketatausahaan. 

b. Wasidik (Pengawasan Penyelidikan dan Penyidikan) 

Bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan 

tindak pidana, mengevaluasi setiap perkara, dan memberi saran kepada 

Direktur terkait dengan hasil pengawasan penyidikan. 

c. Binopsal (Biro Pembinaan dan Operasional) 

Bertugas untuk mempelajari dan mengkaji efektifitas pelaksanaan 

tugas penyelidikan dan penyidikan dan pengumpulan dan pengolahan 

data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan 

Reskrim. 

d. Ident (Identifikasi) 

Bertugas untuk membina dan menyelenggarakan kegiatan identifikasi 

kepolisian, meliputi menggambar sketsa wajah, mengambil sidik jari, 
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untuk mendukung proses penyidikan yang diemban oleh fungsi reserse 

kriminal di lingkungan Polda. 

e. Subdit I (Keamanan Negara) 

Bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang 

terkait dengan keamanan negara, bahan peledak, senjata api, dan tindak 

pidana yang dilakukan oleh pejabat. 

f. Subdit II (Harda) 

Bertugas melaksanakan kegiatan penyidikan dan penyelidikan tindak 

pidana yang berkaitan dengan penipuan, penggelapan, pemalsuan, 

penyerobotan tanah, keterangan palsu, perbuatan tidak menyenangkan, 

pengrusakan, perbuatan curang, memasuki pekarangan tanpa ijin, 

fitnah, pencemaran nama baik serta tindak pidana dan pelanggaran 

lainnya yang berkaitan dengan harta benda. 

g. Subdit III (Jatanras) 

Bertugas melakukan kegiatan-kegiatan penyelidikan, penyidikan 

tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan  kesopanan, 

penghinaan dan penistaan, membuka rahasia, penganiayaan, pencurian, 

perampokan, pemerasan, ancaman, usaha pelacuran, perjudian, 

pornografi, kejahatan jalanan (street crime) meniadakan rasa takut dan 

kekhawatiran bagi semua orang (fare of crime). 
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h. Subdit IV (Renakta) 

Bertugas melakukan tindak pidana yang spesifik pelaku atau 

korbannya adalah anak, remaja, wanita dan oleh karena kondisi dan 

sifatnya membutuhkan proses penanganan secara khusus. 

i. BKO (Bantuan Kendali Operasi) 

Bertugas untuk melakukan operasi-operasi khusus seperti demo besar-

besaran, terorisme, yang membantu polisi dalam jangka waktu tertentu. 

E. KERANGKA BERPIKIR 

Profesi polisi rentan terhadap stres karena harus siap siaga dalam 

melayani dan mengayomi masyarakat, salah satu nya Direktorat Reserse 

Kriminal (Reskrim). Menjalankan tugas sebagai polisi reskrim tidak hanya 

berhubungan dengan pelaku tindak kriminal, namun juga dengan korban, 

keluarga korban, rekan sesama polisi, kejaksaan, atasan, dan peraturan 

ditempat kerja. Tugas-tugas yang dijalankan oleh pihak kepolisian dapat 

menimbulkan ketegangan sehingga dapat memicu potensi stres kerja 

(Jorgensen dan Rottman, 2008). 

Banyaknya tugas dan kasus yang harus ditangani membuat polisi 

Reskrim harus bekerja selama 24 jam. Seharusnya polisi Reskrim bekerja 

selama 8 jam, sehingga waktu kerja polisi Reskrim 16 jam lebih banyak 

dibandingkan dengan pekerjaan biasanya (Dodik dan Astuti, 2012). Individu 

yang sering bekerja rentan terhadap stres. Stres kerja akan berpengaruh 

terhadap kondisi emosi, kemampuan berpikir, dan tingkah laku individu. 

Gejala-gejala stres kerja yang terjadi pada anggota Reskrim seperti mudah 
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sakit kepala, mudah marah, sensitif, mudah lupa, cepat bosan terhadap 

pekerjaan, meningkatnya penggunaan rokok, dan kurangnya konsentrasi saat 

bekerja. 

Salah satu penyebab stres kerja yaitu beban kerja, kapasitas beban kerja 

pada masing-masing polisi tidak bisa disamakan. Beban kerja yang berlebih 

dari kemampuan polisi dapat menyebabkan stres kerja. Robbins (2006) 

menyatakan bahwa pandangan positif atau negatif terhadap beban kerja 

merupakan masalah persepsi individu. Penelitian Triana(2015) dan Puspitasari 

(2018) menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara persepsi beban kerja 

dengan stres kerja. Setiap polisi merasakan beban kerja yang berbeda, karena 

polisi memiliki pemikiran dan perasaan yang berbeda mengenai pekerjaannya. 

Apabila polisi memiliki persepsi yang positif terhadap beban kerja, maka 

mereka akan menganggap beban kerja sebagai tantangan dalam bekeja 

sehingga mereka akan bersungguh-sungguh dan menghasilkan sesuatu yang 

bermanfaat bagi dirinya dan tempat kerjanya, cenderung berperilaku positif 

saat bekerja sehingga memiliki stres kerja yang rendah. Sebaliknya, jika 

persepsi negatif yang muncul maka beban kerja dianggap sebagai tekanan 

kerja, hal ini dapat memicu timbulnya stres kerja. 

Sementara itu, penyebab stres kerja lainnya berasal psychological well-

being. Psychological well-being merupakan suatu konsep yang berkaitan 

dengan aktivitas individu dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pekerjaan 

(Warr, 1978 dalam Charles, 2007). Pemenuhan psychological well-being 

polisi berbeda-beda. Polisi Reskrim memiliki beberapa stressor yang 
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mempengaruhi timbulnya stres kerja, seperti jam kerja lebih dari standard 

(lebih dari 8 jam perhari), kurangnya waktu bersama keluarga, serta tuntutan 

tugas yang banyak. Beberapa hal tersebut memiliki dampak yang negatif jika 

anggota polisi Reskrim tidak memiliki psychological well-being yang baik.  

Penelitian Goldstein (2007) menunjukkan bahwa psychological well-

being dan stres saling berhubungan secara siginifikan, yang berarti 

meningkatkan psychological well-being dapat mengurangi stres individu. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Anggrerni dan Miftakhul Jannah (2014) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara psychological well-being 

dengan stres kerja. Hasil penelitian Charles (2007) terdapat korelasi negatif 

antara psychological well-being dengan stres kerja, artinya semakin rendah 

psychological well-being individu maka semakin tinggi tingkat stres kerja, dan 

sebaliknya. Jika polisi memiliki psychological well-being yang tinggi, maka 

semakin rendah stres kerja yang dirasakannya, dan sebaliknya. Pentingnya 

kondisi psychological well-being yang baik, dapat mengurangi hal-hal yang 

menyebabkan stres dalam situasi kerja (Issom, 2017). 

Berdasarkan beberapa hal yang telah dijelaskan, terlihat bahwa persepsi 

beban kerja dan psychological well-being berkontribusi terhadap timbulnya 

stres kerja pada anggota Reskrim. Persepsi beban kerja dengan stres kerja 

memiliki korelasi negatif, artinya semakin negatif persepsi beban kerja, maka 

semakin tinggi stres kerja, dan sebaliknya (Puspitasari dan Erin Ratna 

Kustanti, 2018; Triana, 2015). Stres kerja juga dihubungkan dengan 

psychological well-being. Stres kerja dengan psychological well-being 
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memiliki korelasi negatif, artinya semakin rendah psychological well-being 

individu, maka semakin tinggi stres kerja, dan sebaliknya (Anggrerni dan 

Miftakhul Jannah, 2014; Charles, 2007; Goldstein, 2007). Apabila polisi 

memiliki persepsi yang negatif terhadap beban kerja, maka stres kerja akan 

meningkat dan polisi yang memiliki psychological well-being yang rendah 

akan mengalami stres kerja, begitupun sebaliknya. Polisi yang memiliki stres 

kerja yang tinggi akan merasakan ketegangan di tempat kerja yang akan 

berpengaruh terhadap kondisi emosi, kemampuan berpikir dan tingkah laku. 

F. HIPOTESIS 

Berdasarkan uraian di atas dapat diajukan hipotesis “Terdapat Hubungan 

Antara Persepsi Beban Kerja dan Psychological Well-Being dengan Stres 

Kerja pada Anggota Reskrim Polda Riau”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menekankan analisis 

pada data-data numerikal (angka) dan diolah dengan metoda statistika dengan 

menggunakan pendekatan korelasional yang bertujuan menyelidiki sejauh mana 

variasi pada suatu variabel berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel 

lain berdasarkan koefisien korelasi (Azwar, 2015). Dalam penelitian ini 

menghubungkan antara persepsi beban kerja (X1) dan psychological well-being 

(X2) dengan stres kerja (Y). 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel bebas (X) dan 

variabel terikat (Y). Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau 

yang menjadi sebab timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya 

variabel bebas (Sugiyono, 2016). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Variabel Bebas (X1) : Persepsi Beban Kerja 

(X2) : Psychological Well-Being 

2. Variabel Terikat (Y) : Stres Kerja 
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C. Definisi Operasional 

1. Persepsi Beban Kerja 

Persepsi beban kerja adalah pemikiran dan perasaan polisi mengenai 

beban mental, beban fisik, dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

tugas atau pekerjaan. Persepsi beban kerja diukur menggunakan konsep dari 

Walgito (2003) dan Gawron (2008) yang terdiri dari aspek kognisi dan aspek 

afeksi yang mencakup beban mental, beban fisik, dan waktu. 

2. Psychological Well-Being 

Psychological well-being adalah kondisi yang dirasakan polisi ketika 

mampu menerima keadaan dirinya, mampu menjalin hubungan yang hangat 

dengan orang lain, hidup mandiri, mampu mengontrol lingkungan, memiliki 

tujuan hidup, dan mampu mengembangkan bakat serta keinginan untuk 

menambah pengalaman baru. Psychological well-being diukur menggunakan 

konsep dari Ryff dan Singer (2008) yang terdiri dari aspek penerimaan diri, 

hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, 

tujuan hidup dan pengembangan pribadi. 

3. Stres Kerja 

Stres kerja adalah ketegangan emosi yang dirasakan oleh polisi di 

tempat kerja karena tekanan yang bersumber dari dirinya sendiri ataupun dari 

luar dirinya. Stres kerja diukur menggunakan konsep dari Robbins (2002) 

yang terdiri dari aspek fisiologis, psikologis, dan perilaku. 
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D. Subjek Penelitian 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono,2016). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota polisi Reskrim 

Polda Riau yang berjumlah 145 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti (Martono, 2012). Teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling, yaitu dengan 

teknik sampel jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah lain sampel jenuh 

adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 

2016). Roscoe (dalam Sugiyono, 2016) mengatakan bahwa ukuran sampel 

yang layak dalam penelitian ini adalah antara 30 sampai dengan 500. 

Berdasarkan konsep di atas, sampel dalam penelitian ini berjumlah 145 orang. 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat dilakukan peneliti 

untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2010). Pengumpulan data didapatkan dari 

instrumen penelitian yang peneliti gunakan sebagai alat bantu dalam 

mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini alat pengumpulan data yang 

digunakan yaitu skala psikologi. Menurut Azwar (2015) skala merupakan 
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stimulus berupa pertanyaan atau pernyataan yang mengungkapkan indikator 

perilaku dari suatu atribut tertentu yang diterjemahkan dalam bentuk aitem-aitem. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala persepsi beban kerja, 

skala psychological well-being dan skala stres kerja. 

1. Skala Persepsi Beban Kerja 

Skala persepsi beban kerja disusun berdasarkan teori Walgito 

(2003) dan Gawron (2008). Skala ini merupakan modifikasi dari skala 

persepsi beban kerja Dewi (2013) dengan jumlah aitem sebanyak 36 

aitem yang kemudian dimodifikasi oleh peneliti dengan merubah 

beberapa bahasa yang ada di aitem untuk menyesuaikan kebutuhan 

penelitian. Peneliti juga memodifikasi alternatif pilihan dengan 

menghilangkan pilihan netral. Jika pilihan netral disediakan maka 

responden akan cenderung memilihnya sehingga data mengenai 

perbedaan diantara responden menjadi kurang informatif (Azwar, 

2015). Skala ini di turunkan dari dua aspek yaitu kognisi dan afeksi. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah model likert, 

yaitu skala yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai objek sikap. 

Pernyataan sikap terdiri dari dua macam, yaitu pernyataan mendukung 

(favorable) dan pernyataan tidak mendukung (unfavorable). Skala ini 

menggunakan empat alternatif jawaban yaitu, Sangat Sesuai (SS), 

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

pernyataan favorable akan diberikan skor mulai 4 (empat) sampai 
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dengan 1 (satu)  dan untuk pernyataan unfavorable diberi skor mulai 1 

(satu) sampai dengan 4 (empat). 

Tabel 3.1 

Blue Print Skala Persepsi Beban Kerja 

 

No Aspek F UF Total 

1. Kognisi 

(pandangan dan 

penilaian 

mengenai beban 

kerja) 

Beban mental 1, 8, 15 10, 13, 16 6 

Beban fisik 2, 7, 19 17, 22, 25 6 

Waktu 3, 11, 20 18, 23, 33 6 

2. Afeksi (perasaan 

dan kesan 

mengenai beban 

kerja) 

Beban mental 4, 12, 21 24, 29, 32 6 

Beban fisik 5, 9, 28 27, 30, 34  6 

Waktu  6, 14, 35 26, 31, 36 6 

 Jumlah     36 

 

2. Skala Psychological Well-Being 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini yaitu skala 

Psychological Well-Being (PWB) yang dikembangkan oleh Ryff 

(1995). Skala ini hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa 

Indonesia yang terdiri dari 42 aitem yang kemudian dimodifikasi oleh 

peneliti menjadi 36 aitem untuk menyesuaikan kebutuhan penelitian. 

Skala ini di turunkan dari enam aspek yaitu penerimaan diri, hubungan 

positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan 

hidup, dan pertumbuhan pribadi.  

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah model likert, 

yaitu skala yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai objek sikap. 

Pernyataan sikap terdiri dari dua macam, yaitu pernyataan mendukung 

(favorable) dan pernyataan tidak mendukung (unfavorable). Skala ini 
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menggunakan empat alternatif jawaban yaitu, Sangat Sesuai (SS), 

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

pernyataan favorable akan diberikan skor mulai 4 (empat) sampai 

dengan 1 (satu)  dan untuk pernyataan unfavorable diberi skor mulai 1 

(satu) sampai dengan 4 (empat). 

Tabel 3.2 

Blue Print Skala Psychological Well-Being 

 

No Aspek F UF Total 

1. Penerimaan diri 1, 8, 15 10, 13, 16 6 

2. Hubungan positif 

dengan orang lain 

2, 7, 19 17, 22, 25 6 

3. Kemandirian  3, 11, 23 18, 20, 33 6 

4. Penguasaan lingkungan 4, 12, 21 24, 29, 32 6 

5. Tujuan hidup 5, 9, 28 27, 30, 34 6 

6. Pertumbuhan pribadi 6, 14, 35 26, 31, 36 6 

 Jumlah    36 

 

3. Skala Stres Kerja 

Skala stres kerja disusun berdasarkan teori Robbins (2002). 

Skala ini merupakan modifikasi dari skala stres kerja Arianti (2016) 

dengan jumlah aitem sebanyak 42 aitem yang kemudian dimodifikasi 

oleh peneliti menjadi 30 aitem untuk menyesuaikan kebutuhan 

penelitian. Skala ini di turunkan dari tiga aspek yaitu fisiologis, 

psikologis, dan perilaku. 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah model likert, 

yaitu skala yang berisi pernyataan-pernyataan mengenai objek sikap. 

Pernyataan sikap terdiri dari dua macam, yaitu pernyataan mendukung 

(favorable) dan pernyataan tidak mendukung (unfavorable). Skala ini 
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menggunakan empat alternatif jawaban yaitu, Sangat Sesuai (SS), 

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

pernyataan favorable akan diberikan skor mulai 4 (empat) sampai 

dengan 1 (satu)  dan untuk pernyataan unfavorable diberi skor mulai 1 

(satu) sampai dengan 4 (empat). 

Tabel 3.3 

Blue Print Skala Stres Kerja 

No Aspek F UF Total  

1. Fisiologis 1, 7, 15, 25, 30 4, 12, 18, 23, 26 10 

2. Psikologis 2, 8, 14, 22, 27 5, 10, 16, 24, 28 10 

3. Perilaku  3, 9, 13, 19, 21 6, 11, 17, 20, 29 10 

 Jumlah   30 

 

F. Uji Coba Alat Ukur 

Sebelum penelitian ini dilaksanakan, alat ukur yang digunakan harus diuji 

coba terlebih dahulu. Pelaksanaan uji coba dilakukan untuk mengetahui validitas 

dan reliabilitas dari alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian. Uji coba alat 

ukur dilakukan dengan cara memberikan skala penelitian kepada subjek. Uji coba 

alat ukur dilakukan kepada anggota Reskrim Polresta Pekanbaru. 

Pelaksanaan uji coba alat ukur dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2019 dan 

28 Mei 2019, dengan menyebarkan skala penelitian kepada 60 orang anggota 

Reskrim di Polresta Pekanbaru. Alat ukur yang diuji coba adalah skala persepsi 

beban kerja, skala psychological well-being dan skala stres kerja. 
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1. Validitas 

Validitas menurut Sugiyono (2016) adalah derajat ketetapan antara 

data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan 

oleh penelitian. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak 

berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang 

sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Validitas juga seringkali 

dikonsepkan sebagai sejauhmana tes mampu mengukur atribut yang 

seharusnya diukur (Azwar, 2015). Azwar (2015) menjelaskan skala yang 

memiliki validitas yang tinggi akan menghasilkan eror pengukuran yang 

kecil, artinya skor setiap subjek yang diperoleh oleh alat ukur tersebut tidak 

jauh berbeda dari skor sesungguhnya. Dengan demikian secara keseluruhan 

skala yang bersangkutan akan menghasilkan varians eror yang kecil pula. 

Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas isi. 

Validitas isi adalah validitas yang diestimasi lewat pengujian terhadap isi tes 

dengan analisis rasional atau lewat professional judgement (Azwar, 

2015).Validitas isi dalam penelitian ini diukur menggunakan professional 

judgement yang dilakukan oleh dosen pembimbing dan narasumber. 

2. Indeks Daya Beda Aitem 

Daya beda atau daya diskriminasi aitem adalah sejauh mana aitem 

mampu membedakan antara individu atau kelompok individu yang memiliki 

dan yang tidak memiliki atribut yang diukur. Indeks daya diskriminasi aitem 

merupakan pula indikator keselarasan atau konsisten antara fungsi aitem 

dengan fungsi skala secara keseluruhan yang dikenal dengan istilah 
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konsistensi aitem total. Pengujian daya diskriminasi aitem dilakukan dengan 

cara menghitung koefisien antara distribusi skor aitem dengan distribusi skor 

skala itu sendiri. Komputasi ini akan menghasilkan koefisien korelasi aitem-

total (rix) (Azwar, 2015).  

Besarnya koefisien kolerasi aitem-total bergerak dari 0 sampai dengan 

1,00 dengan tanda positif atau negatif. Kriteria pemilihan aitem berdasarkan 

kolerasi aitem-total, yang biasa digunakan adalah batasan rix ≥ 0,30. Semua 

aitem yang mencapai koefisien kolerasi minimal 0,30 daya bedanya dianggap 

memuaskan dan aitem dapat dipilih untuk dijadikan skala. Aitem yang 

memiliki nilai rix atau ri(X-i) kurang dari 0,30 dapat diinterpretasikan sebagai 

aitem yang memiliki daya beda rendah.  

Apabila jumlah aitem yang lolos masih tidak mencukupi jumlah yang 

dinginkan, dapat dipertimbangkan untuk menurunkan sedikit batas kriteria 

misalnya menjadi 0,25 sehingga jumlah aitem yang diinginkan dapat tercapai. 

Jika aitem memiliki nilai rix dibawah 0,20 sangat tidak disarankan untuk 

digunakan karena untuk menurunkan batas kriteria rix maka aitem digugurkan 

atau diganti (Azwar, 2015).  

Pada penelitian ini peneliti menentukan daya beda diatas atau sama 

dengan 0,30. Jadi aitem dengan koefisien < 0,30 dinyatakan tidak valid, 

sedangkan aitem yang dianggap valid adalah aitem dengan koefisien korelasi 

≥ 0,30. Untuk indeks daya beda aitem dilihat menggunakan bantuan program 

komputer statistical product and service solution (SPSS) 25for Windows. 
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Berdasarkan hasil perhitungan pada skala persepsi beban kerja dari 

36 aitem, diperoleh 27 yang valid dengan koefisien korelasi daya butir 

aitem ≥ 0,30 berkisar dari 0,305 sampai 0,878. Sedangkan 9 aitem 

dinyatakan gugur. Aitem yang tidak valid adalah 10, 13, 14, 19, 20, 21, 28, 

34, dan 35. 

Tabel 3.4 

Blueprint Skala Persepsi Beban Kerja (Try Out) 

 

No Aspek 
F UF 

Total 
Valid Gugur Valid Gugur 

1. 

Kognisi 

(pandangan 

dan penilaian 

mengenai 

beban kerja) 

Beban 

mental 
1, 8, 15 - 16 10, 13 6 

Beban 

fisik 
2, 7 19 

17, 22, 

25 
- 6 

Waktu 3, 11 20 
18, 23, 

33 
- 6 

2. 

Afeksi 

(perasaan dan 

kesan 

mengenai 

beban kerja) 

Beban 

mental 
4, 12 21 

24, 29, 

32 
- 6 

Beban 

fisik 
5, 9 28 27, 30 34 6 

Waktu  6 14, 35 
26, 31, 

36 
- 6 

Jumlah 12 6 15 3 36 

 

Berdasarkan hasil uji daya beda aitem yang memenuhi kiriteria dan 

gugur, maka disusun kembali blueprint skala stres kerja yang akan digunakan 

untuk penelitian. Uraiannya secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.5 : 
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Tabel 3.5 

Blueprint Skala Persepsi Beban Kerja (Penelitian) 

 

No Aspek 
Valid  

Total 
F UF 

1. 

Kognisi 

(pandangan 

dan penilaian 

mengenai 

beban kerja) 

Beban 

mental 
1, 8, 12 13 4 

Beban 

fisik 
2, 7 14, 16, 19 5 

Waktu 3, 10 15, 17, 26 5 

2. 

Afeksi 

(perasaan dan 

kesan 

mengenai 

beban kerja) 

Beban 

mental 
4, 11 18, 22, 25 5 

Beban 

fisik 
5, 9 21, 23 4 

Waktu  6 20, 24, 27 4 

Jumlah 12 15 27 

  

Pada skala psychological well-being dari 36 aitem, diperoleh 24 yang 

valid dengan koefisien korelasi daya butir aitem ≥ 0,30 berkisar dari 0,391 

sampai 0,736. Sedangkan 12 aitem dinyatakan gugur.Aitem yang tidak valid 

adalah 2, 4, 5, 10, 11, 19, 20, 23, 28, 29, 32, dan 35. 

Tabel 3.6 

Blueprint Skala Psychological Well-Being (Try Out) 

 

No Aspek 
F UF 

Total 
Valid  Gugur  Valid Gugur 

1. Penerimaan diri 1, 8, 15 - 13, 16 10 6 

2. Hubungan positif 

dengan orang lain 

7 2, 19 17, 22, 

25 
- 6 

3. Kemandirian  3 11, 23 18, 33 20 6 

4. Penguasaan 

lingkungan 

12, 21 4 24 29, 32 6 

5. Tujuan hidup 9 5, 28 27, 30, 

34 
- 6 

6. Pertumbuhan 

pribadi 

6, 14 35 26, 31, 

36 
- 6 

 Jumlah  10 8 14 4 36 
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Berdasarkan hasil uji daya beda aitem yang memenuhi kiriteria dan 

gugur, maka disusun kembali blueprint skala psychological well-being 

yang akan digunakan untuk penelitian. Uraiannya secara rinci dapat dilihat 

pada tabel 3.7 : 

Tabel 3.7 

Blueprint Skala Psychological Well-Being (Penelitian) 

 

No Aspek 
Valid 

Total 
F  UF 

1. Penerimaan diri 1, 5, 10 8, 11 5 

2. Hubungan positif 

dengan orang lain 

4 12, 15, 17 4 

3. Kemandirian  2 13, 22 4 

4. Penguasaan 

lingkungan 

7, 14 16 3 

5. Tujuan hidup 6, 19, 20, 23 4 

6. Pertumbuhan 

pribadi 

3, 9 18, 21, 24 5 

 Jumlah 10 14 24 

 

Pada skala stres kerja dari 30 aitem, diperoleh 23 yang valid dengan 

koefisien korelasi daya butir aitem ≥ 0,30 berkisar dari 0,329 sampai 0,792. 

Sedangkan 7 aitem dinyatakan gugur. Aitem yang tidak valid adalah 9, 10, 

11, 13, 17, 20, dan 26. 

Tabel 3.8 

Blueprint Skala Stres Krja (Try Out) 

 

No Aspek 
F UF 

Total 
Valid Gugur Valid Gugur 

1. Fisiologis 
1,7, 15, 25, 

30 
- 

4, 12, 18, 

23 
26 10 

2. Psikologis 
2, 8, 14, 22, 

27 
- 

5, 16, 24, 

28 
10 10 

3. Perilaku 3, 19, 21 9, 13 6, 29 
11, 17, 

20 
10 

Jumlah 13 2 10 5 30 
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Berdasarkan hasil uji daya beda aitem yang memenuhi kiriteria dan 

gugur, maka disusun kembali blueprint skala stres kerja yang akan digunakan 

untuk penelitian. Uraiannya secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.9 : 

Tabel 3.9 

Blueprint Skala Stres Kerja (Penelitian) 

 

No Aspek 
Valid 

Total 
F UF 

1. Fisiologis  1, 7, 11, 19, 23 4, 9, 13, 17 9 

2. Psikologis  2, 8, 10, 16, 20 5, 12, 18, 21 9 

3. Perilaku  3, 14, 15 6, 22 5 

Jumlah  13 10 23 

 

3. Reliabilias 

Reliabilitas mengacu pada kepercayaan atau konsistensi hasil 

ukur, yang mengandung makna seberapa kecermatan pengukuran 

(Azwar, 2015). Reliabilitas merupakan suatu usaha untuk mengetahui 

sejauh mana hasil pengukuran tetap koefisien, apabila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap suatu gejala yang sama 

dengan alat ukur  yang sama pula. Uji reliabilitas menggunakan teknik 

alpha dengan rumus sebagai berikut: 

Koefisien reliabilitas (rxx’) berada dalam rentang angka dari 0 sampai 

dengan 1,00. Sekalipun bila koefisien reliabilitas semakin tinggi 

mendekati angka 1,00 berarti pengukuran semakin reliabel, namun 

dalam kenyataan pengukuran psikologi koefisien sempurna yang 

mencapai angka rxx’=1,00 belum pernah dijumpai (Azwar, 2015).   

Teknik yang digunakan untuk mengukur reliabilitas alat ukur 

penelitian ini, menggunakan distribusi nilai perbandingan alpha 
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cronbach dengan bantuan SPSS (statistic of package for social 

science) 25 for windows. Apabila nilai  alpha cronbach semakin 

mendekati nilai 1 maka dapat dikatakan bahwa alat ukur yang dipakai 

semakin terpercaya. 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas terhadap data uji coba, 

diperoleh koefisien reliabilitas dari setiap variabel penelitian adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.10 

Hasil Uji Reliabilitas 

Alat Ukur Jumlah Aitem Cronbach’s Alpha 

Persepsi Beban Kerja 27 0, 945 

Psychological Well-Being 24 0, 918 

Stres Kerja 23 0, 923 

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Data dari hasil penelitian berupa kuantitatif dan dianalisis meggunakan 

metode statistik dengan teknik analisis regresi ganda untuk menganalisa hubungan 

antara persepsi beban kerja, psychological well-being dengan stres kerja. Dalam 

perhitungannya dilakukan dengan bantuan analisis statistik melalui perhitungan 

Statistical Packages for Social Science version 25 (SPSS 25) for Windows. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa persepsi beban kerja pada 

anggota polisi Reskrim Polda Riau didominasi persepsi negatif terhadap beban 

kerja, kemudian didukung dengan psychological well-being yang sedang, 

sehingga stres kerja pada anggota polisi tergolong sedang. Hal ini menunjukan 

bahwa terdapat hubungan negatif antara persepsi beban kerja dan psychological 

well-being dengan stres kerja pada anggota polisi Reskrim Polda Riau, artinya 

semakin positif persepsi beban kerja dan semakin tinggi psychological well-being, 

maka semakin rendah stres kerja. Sebaliknya, semakin negatif persepsi beban 

kerja dan semakin rendah psychological well-being, maka semakin tinggi stres 

kerja. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, berikut ini beberapa saran 

dari peneliti untuk kepada pihak-pihak terkait dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Bagi Anggota Polisi Reskrim 

Bagi anggota polisi Reskrim disarankan untuk mampu meningkatkan 

persepsi yang positif terhadap beban kerja dan mampu mengelola 

psychological well-being agar menjadi lebih baik lagi dengan cara mengikuti 

pelatihan berfikir positif, menumbuhkan rasa cinta terhadap profesi yang 
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dijalani, bekerja dengan ikhlas dan tidak menunda pekerjaan, sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya stres kerja pada polisi Reskrim. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini hanya menekankan pada variabel persepsi beban kerja 

dan psychological well-being yang berpengaruh pada stres kerja. Peneliti 

selanjutnya yang berminat untuk melakukan penelitian dengan topik yang 

sama, disarankan untuk mempelajari lebih dalam mengenai faktor-faktor lain 

yang dapat membantu mengurangi stres kerja pada anggota polisi Reskrim atau 

pada individu lainnya. Adapun faktor lainnya seperti regulasi emosi, kelelahan, 

gaya kepemimpinan, dan lainnya.  
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DAFTAR LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN A 

Guide Wawancara 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

Guide Wawancara 

1. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai anggota reskrim? 

2. Apa saja tugas anggota reskrim? 

3. Apa bedanya reskrimum dan reskrimsus? 

4. Apa saja pekerjaan bapak akhir-akhir ini? 

5. Apakah tugas-tugas anggota reskrim membuat bapak stres? 

6. Apa yang bapak rasakan ketika merasa stres? 

7. Jika sedang bekerja, apakah bapak sering merasakan sakit kepala, sesak 

nafas? 

8. Apakah emosi bapak mudah berubah-ubah?  

9. Pekerjaan seperti apa yang biasanya bapak tunda? 

10. Berapa putung rokok yang bapak habiskan setiap hari nya? 

11. Apakah bapak terkena penyakit maagh? 

12. Pekerjaan seperti apa yang biasanya membuat bapak begadang? 

13. Setiap hari nya sudah di tentukan waktu bekerja bapak pada pukul 08.00-

15.00 WIB, setelah itu ada jam bekerja tambahan pak? 

14. Biasanya pekerjaan seperti apa yang membutuhkan jam tambahan pak? 

15. Jika sedang menyelidiki kasus, apakah itu di luar jam kerja? 

16. Biasanya apa yang bapak lakukan ketika merasa stres? 

17. Hal-hal apa saja yang mempengaruhi bapak stres dalam bekerja? 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN B 

Lembar Validasi Alat Ukur 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 

SKALA PERSEPSI BEBAN KERJA 

1. Definisi Oprasional 

Persepsi beban kerja adalah pemikiran dan perasaan polisi 

mengenai beban mental, beban fisik, dan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Skala persepsi beban kerja disusun 

berdasarkan teori Walgito (2003) dan Gawron (2008). Skala ini 

merupakan modifikasi dari skala persepsi beban kerja Dewi (2013).  

2. Skala yang digunakan   : Skala Persepsi Beban Kerja 

  [    ] Buat Sendiri 

  [    ] Terjemahan 

  [ √ ] Modifikasi 

3. Jumlah Aitem    : 36 

4. Jenis Format dan Respon  : Persetujuan (Rating) 

5. Penilaian Setiap Butir Aitem  : SS =  Sangat Sesuai 

  S =  Sesuai 

  TS =  Tidak Sesuai 

  STS =  Sangat Tidak Sesuai 

6. Petunjuk  

Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan 

penilaian pada setiap pernyataan di dalam skala ini. Skala ini bertujuan 

untuk mengetahui komponen persepsi terhadap beban kerja yang meliputi 

aspek kognitif dan aspek afektif. 



 

 

Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian 

pernyataan (aitem) dengan komponen yang diajukan. Penilaian dilakukan 

dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu; 

Relevan (R), Kurang Relevan (KR), atau Tidak Relevan (TR). Untuk 

jawaban yang dipilih, mohon Bapak/Ibu memberikan tanda checklist (√) 

pada kolom yang disediakan. 

Contoh cara menjawab : 

Aitem : Saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu  

  R  KR  TR  

 (  )  (  )  (  )   

Jika Bapak/Ibu menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, 

maka Bapak/Ibu memberi checklist (√) pada R. Demikian seterusnya 

untuk aitem yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 

SKALA PSYCHOLOGICAL WELL BEING 

1. Definisi Oprasional 

Psychological well being adalah kondisi yang dirasakan polisi 

ketika mampu menerima keadaan dirinya, mampu menjalin hubungan 

yang hangat dengan orang lain, hidup mandiri, mampu mengontrol 

lingkungan, memiliki tujuan hidup, dan mampu mengembangkan bakat 

serta keinginan untuk menambah pengalaman baru. Variabel 

psychological well being akan diukur dengan menggunakan skala yang 

dibuat oleh Ryff (1995). 

2. Skala yang digunakan   : Skala Psychological Well Being 

  [    ] Buat Sendiri 

  [ √ ] Terjemahan 

  [ √ ] Modifikasi Jumlah Aitem 

3. Jumlah Aitem    : 36 

4. Jenis Format dan Respon  : Persetujuan (Rating) 

5. Penilaian Setiap Butir Aitem  : SS = Sangat Sesuai 

  S = Sesuai 

  TS = Tidak Sesuai 

  STS = Sangat Tidak Sesuai 

6. Petunjuk  

Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan 

penilaian pada setiap pernyataan di dalam skala ini. Skala ini bertujuan 



 

 

untuk mengetahui komponen psychological well being yang meliputi 

aspek penerimaan diri (self acceptance), hubungan positif dengan orang 

lain (positive relations with others), kemandirian (autonomy), penguasaan 

lingkungan (environmental mastery), tujuan hidup (purpose in life), dan 

pengembangan pribadi (personal growth). 

Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian 

pernyataan (aitem) dengan komponen yang diajukan. Penilaian dilakukan 

dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu; 

Relevan (R), Kurang Relevan (KR), atau Tidak Relevan (TR). Untuk 

jawaban yang dipilih, mohon Bapak/Ibu memberikan tanda checklist (√) 

pada kolom yang disediakan. 

Contoh cara menjawab : 

Aitem : Saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu  

 R  KR  TR   

 (  )  (  )  (  )   

Jika Bapak/Ibu menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, 

maka Bapak/Ibu memberi checklist (√) pada R. Demikian seterusnya 

untuk aitem yang tersedia. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 

SKALA STRES KERJA 

1. Definisi Oprasional 

Stres kerja adalah ketegangan emosi yang dirasakan oleh polisi di 

tempat kerja karena tekanan yang bersumber dari dirinya sendiri ataupun 

dari luar dirinya. Skala stres kerja disusun berdasarkan teori Robbins 

(2002). Skala ini  merupakan modifikasi dari skala stres kerja Arianti 

(2016). 

2. Skala yang digunakan   : Skala Stres Kerja 

  [    ] Buat Sendiri 

  [    ] Terjemahan 

  [ √ ] Modifikasi 

3. Jumlah Aitem    : 30 

4. Jenis Format dan Respon  : Persetujuan (Rating) 

5. Penilaian Setiap Butir Aitem  : SS =  Sangat Sesuai 

  S =  Sesuai 

  TS =  Tidak Sesuai 

  STS =  Sangat Tidak Sesuai 

6. Petunjuk  

Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan 

penilaian pada setiap pernyataan di dalam skala ini. Skala ini bertujuan 

untuk mengetahui komponen stres kerja yang meliputi aspek fisiologis, 

psikologis, dan perilaku. 



 

 

Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian 

pernyataan (aitem) dengan komponen yang diajukan. Penilaian dilakukan 

dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu; 

Relevan (R), Kurang Relevan (KR), atau Tidak Relevan (TR). Untuk 

jawaban yang dipilih, mohon Bapak/Ibu memberikan tanda checklist (√) 

pada kolom yang disediakan. 

Contoh cara menjawab : 

Aitem : Saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu  

 R  KR  TR   

 (  )  (  )  (  )   

Jika Bapak/Ibu menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, 

maka Bapak/Ibu memberi checklist (√) pada R. demikian seterusnya untuk 

aitem yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 

SKALA PERSEPSI BEBAN KERJA 

1. Definisi Oprasional 

Persepsi beban kerja adalah pemikiran dan perasaan polisi 

mengenai beban mental, beban fisik, dan waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Skala persepsi beban kerja disusun 

berdasarkan teori Walgito (2003) dan Gawron (2008). Skala ini 

merupakan modifikasi dari skala persepsi beban kerja Dewi (2013).  

2. Skala yang digunakan   : Skala Persepsi Beban Kerja 

  [    ] Buat Sendiri 

  [    ] Terjemahan 

  [ √ ] Modifikasi 

3. Jumlah Aitem    : 36 

4. Jenis Format dan Respon  : Persetujuan (Rating) 

5. Penilaian Setiap Butir Aitem  : SS =  Sangat Sesuai 

  S =  Sesuai 

  TS =  Tidak Sesuai 

  STS =  Sangat Tidak Sesuai 

6. Petunjuk  

Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan 

penilaian pada setiap pernyataan di dalam skala ini. Skala ini bertujuan 

untuk mengetahui komponen persepsi terhadap beban kerja yang meliputi 

aspek kognitif dan aspek afektif. 



 

 

Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian 

pernyataan (aitem) dengan komponen yang diajukan. Penilaian dilakukan 

dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu; 

Relevan (R), Kurang Relevan (KR), atau Tidak Relevan (TR). Untuk 

jawaban yang dipilih, mohon Bapak/Ibu memberikan tanda checklist (√) 

pada kolom yang disediakan. 

Contoh cara menjawab : 

Aitem : Saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu  

  R  KR  TR  

 (  )  (  )  (  )   

Jika Bapak/Ibu menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, 

maka Bapak/Ibu memberi checklist (√) pada R. Demikian seterusnya 

untuk aitem yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 

SKALA PSYCHOLOGICAL WELL BEING 

1. Definisi Oprasional 

Psychological well being adalah kondisi yang dirasakan polisi 

ketika mampu menerima keadaan dirinya, mampu menjalin hubungan 

yang hangat dengan orang lain, hidup mandiri, mampu mengontrol 

lingkungan, memiliki tujuan hidup, dan mampu mengembangkan bakat 

serta keinginan untuk menambah pengalaman baru. Variabel 

psychological well being akan diukur dengan menggunakan skala yang 

dibuat oleh Ryff (1995). 

2. Skala yang digunakan   : Skala Psychological Well Being 

  [    ] Buat Sendiri 

  [ √ ] Terjemahan 

  [ √ ] Modifikasi Jumlah Aitem 

3. Jumlah Aitem    : 36 

4. Jenis Format dan Respon  : Persetujuan (Rating) 

5. Penilaian Setiap Butir Aitem  : SS = Sangat Sesuai 

  S = Sesuai 

  TS = Tidak Sesuai 

  STS = Sangat Tidak Sesuai 

6. Petunjuk  

Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan 

penilaian pada setiap pernyataan di dalam skala ini. Skala ini bertujuan 



 

 

untuk mengetahui komponen psychological well being yang meliputi 

aspek penerimaan diri (self acceptance), hubungan positif dengan orang 

lain (positive relations with others), kemandirian (autonomy), penguasaan 

lingkungan (environmental mastery), tujuan hidup (purpose in life), dan 

pengembangan pribadi (personal growth). 

Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian 

pernyataan (aitem) dengan komponen yang diajukan. Penilaian dilakukan 

dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu; 

Relevan (R), Kurang Relevan (KR), atau Tidak Relevan (TR). Untuk 

jawaban yang dipilih, mohon Bapak/Ibu memberikan tanda checklist (√) 

pada kolom yang disediakan. 

Contoh cara menjawab : 

Aitem : Saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu  

 R  KR  TR   

 (  )  (  )  (  )   

Jika Bapak/Ibu menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, 

maka Bapak/Ibu memberi checklist (√) pada R. Demikian seterusnya 

untuk aitem yang tersedia. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

LEMBAR VALIDASI ALAT UKUR 

SKALA STRES KERJA 

1. Definisi Oprasional 

Stres kerja adalah ketegangan emosi yang dirasakan oleh polisi di 

tempat kerja karena tekanan yang bersumber dari dirinya sendiri ataupun 

dari luar dirinya. Skala stres kerja disusun berdasarkan teori Robbins 

(2002). Skala ini  merupakan modifikasi dari skala stres kerja Arianti 

(2016). 

2. Skala yang digunakan   : Skala Stres Kerja 

  [    ] Buat Sendiri 

  [    ] Terjemahan 

  [ √ ] Modifikasi 

3. Jumlah Aitem    : 30 

4. Jenis Format dan Respon  : Persetujuan (Rating) 

5. Penilaian Setiap Butir Aitem  : SS =  Sangat Sesuai 

  S =  Sesuai 

  TS =  Tidak Sesuai 

  STS =  Sangat Tidak Sesuai 

6. Petunjuk  

Pada bagian ini saya memohon pada Bapak/Ibu untuk memberikan 

penilaian pada setiap pernyataan di dalam skala ini. Skala ini bertujuan 

untuk mengetahui komponen stres kerja yang meliputi aspek fisiologis, 

psikologis, dan perilaku. 



 

 

Bapak/Ibu dimohon untuk menilai berdasarkan kesesuaian 

pernyataan (aitem) dengan komponen yang diajukan. Penilaian dilakukan 

dengan memilih salah satu dari alternatif jawaban yang disediakan, yaitu; 

Relevan (R), Kurang Relevan (KR), atau Tidak Relevan (TR). Untuk 

jawaban yang dipilih, mohon Bapak/Ibu memberikan tanda checklist (√) 

pada kolom yang disediakan. 

Contoh cara menjawab : 

Aitem : Saya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu  

 R  KR  TR   

 (  )  (  )  (  )   

Jika Bapak/Ibu menilai aitem tersebut relevan dengan indikator, 

maka Bapak/Ibu memberi checklist (√) pada R. demikian seterusnya untuk 

aitem yang tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN C 

Skala Try Out 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Kepada Responden 

Di Tempat 

 

Assalamualaikum, wr. wb 

Perkenalkan saya Lutfia Davin, Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini saya sedang melakukan 

penelitian, saya meminta kesediaan dari bapak/ibu untuk dapat berpartisipasi 

dalam penelitian ini.  

Skala ini diberikan petunjuk pengisian, untuk itu bapak/ibu diminta untuk 

membaca petunjuk pengisian terlebih dahulu agar dapat membantu dalam 

menjawab setiap pernyataan yang ada. Jawaban yang diberikan adalah jawaban 

yang benar-benar menggambarkan diri bapak/ibu.  

Identitas dan jawaban yang bapak/ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya, 

sehingga tidak akan diketahui oleh orang lain atau dipublikasikan, serta tidak 

digunakan untuk kepentingan lain selain penelitian ini. Atas perhatian dan 

kesediaan bapak/ibu, saya ucapkan terimakasih.  

 

Hormat Saya, 

 

Lutfia Davin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IDENTITAS RESPONDEN  

Nama (Inisial) : .............................................................  

Usia : .............................................................  

Jenis Kelamin : .............................................................  

Divisi : .............................................................  

Pendidikan Terakhir : .............................................................  

Masa Kerja : a) 1 – 5 Tahun 

   b) 6 – 10 Tahun 

   c) > 10 Tahun 
 

PETUNJUK PENGISIAN 

Berikut ini akan disajikan beberapa pernyataan kepada Anda. Baca dan 

pahami baik-baik setiap pernyataan berikut sesuai dengan keadaan diri Anda. 

Pilihlah salah satu jawaban dari empat pilihan jawaban dengan cara memberikan 

tanda checklist () pada kolom yang telah disediakan.  

Masing-masing pernyataan terdiri dari empat pilihan jawaban yaitu: 

SS : Sangat Sesuai  

S : Sesuai  

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai  
 

Contoh: 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya yakin pada diri saya sendiri     

 

SELAMAT MENGERJAKAN �  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SKALA I 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan tepat 

waktu membuat saya sakit kepala 

    

2 Saya merasa cepat bosan melakukan aktivitas 

pekerjaan 

    

3 Saya mudah lupa dengan tugas yang diberikan 

atasan 

    

4 Saya tetap tenang meskipun dimarahi atasan       

5 Saya senang ketika mendapatkan tugas tambahan 

dari atasan 

    

6 Pola tidur saya terjaga meskipun banyak 

deadline pekerjaan 

    

7 Dada saya terasa nyeri saat mengerjakan tugas 

yang berat 

    

8 Saya merasa kurang semangat mengerjakan 

pekerjaan yang telah diperintahkan 

    

9 Saya malas untuk datang ke acara keluarga     

10 Saya mengerjakan tugas-tugas yang menumpuk 

dengan senang hati 

    

11 Saya memiliki hubungan yang dekat dengan 

rekan kerja 

    

12 Saya kuat bekerja bahkan saat lembur     

13 Saya merokok saat lelah bekerja     

14 Saya mudah marah ketika lelah bekerja     

15 Bekerja terlalu lama membuat leher dan 

punggung saya terasa kaku 

    

16 Gaji yang saya terima sesuai dengan pekerjaan 

yang saya lakukan 

    

17 Saya dapat mengingat tugas yang diberikan 

atasan berapapun banyaknya 

    



 

 

18 Detak jantung saya normal saat melakukan 

penyidikan 

    

19 Saya sering begadang mengerjakan tugas kantor     

20 Penyakit maagh saya jarang kambuh, meski 

sedang lembur 

    

21 Nafsu makan saya berkurang karena lelah 

bekerja 

    

22 Saya merasa tegang saat atasan memeriksa hasil 

kerja saya 

    

23 Pernafasan saya terasa normal meskipun banyak 

pekerjaan 

    

24 Saya bisa mengambil keputusan dengan tenang 

dalam bekerja 

    

25 Jantung saya berdebar-debar setiap kali 

dipanggil untuk menghadap atasan 

    

26 Konsentrasi saya terjaga meskipun banyak 

pekerjaan yang harus diselesaikan 

    

27 Saya membiarkan pekerjaan menumpuk     

28 Saya dapat mengontrol emosi dengan baik saat 

sedang bekerja 

    

29 Nafsu makan saya tetap terjaga meskipun banyak 

pekerjaan yang belum selesai 

    

30 Saya sering merasa lelah saat bekerja     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SKALA II 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya dapat berkonsentrasi ketika bekerja     

2 
Daya tahan tubuh saya kuat walaupun banyak 

pekerjaan yang harus dikerjakan 

    

3 
Saya mampu menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu 

    

4 
Meskipun ada kesalahan dalam pekerjaan, saya 

dapat mengatasinya dengan tenang 

    

5 
Saya melakukan semua pekerjaan dengan 

semangat 

    

6 
Saya merasa puas dengan waktu kerja yang 

diberikan 

    

7 
Saya tetap menyelesaikan pekerjaan meskipun 

diberi tugas tambahan 

    

8 
Saya dapat mengatasi berbagai masalah yang ada 

dalam pekerjaan 

    

9 
Saya dapat menikmati pekerjaan yang saya 

lakukan 

    

10 
Banyaknya kasus yang harus saya selesaikan, 

membuat konsentrasi saya terganggu 

    

11 Jam kerja saya sudah sesuai ketentuan     

12 Ketika mendapat banyak kasus yang harus 

diselidiki, saya menerimanya dengan senang hati 

    

13 Dalam bekerja saya sering lupa terhadap apa 

yang saya kerjakan 

    

14 Walaupun banyak pekerjaan yang harus 

diselesaikan dalam waktu kerja yang singkat, 

saya tetap senang melakukannya 

    

15 Saya dapat mengambil keputusan dalam bekerja 

 

 

    



 

 

16 Banyaknya daftar pekerjaan yang harus saya 

pikirkan sangat mengganggu hasil kerja saya 

nantinya 

    

17 Menurut saya pekerjaan yang diberikan 

menguras tenaga 

    

18 Waktu kerja yang diberikan belum sesuai dengan 

jumlah pekerjaan yang harus saya kerjakan 

    

19 Saya mampu mengerjakan pekerjaan yang 

menumpuk 

    

20 Meskipun pekerjaan saya menumpuk, saya bisa 

menyelesaikannya 

    

21 Setelah menyelesaikan tugas yang rumit, saya 

merasa lega ketika orang lain memuji hasil kerja 

saya 

    

22 Banyak kasus-kasus yang harus diselesaikan 

membuat saya merasa terbebani 

    

23 Pekerjaan saya belum optimal karena durasi 

kerja yang terasa singkat 

    

24 Saya takut terdapat kesalahan dalam pekerjaan 

saya 

    

25 Saya merasa banyak pekerjaan yang memerlukan 

kekuatan fisik membuat tubuh saya mudah lelah 

    

26 Saya merasa waktu kerja yang diberikan kepada 

saya kurang sesuai 

    

27 Saya merasa gelisah ketika pekerjaan belum 

selesai sesuai target organisasi 

    

28 Meskipun lelah bekerja, saya dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan senang hati 

    

29 Saya kecewa ketika pekerjaan saya kurang 

mendapat penghargaan dari atasan 

    

30 Saya merasa lelah saat pekerjaan menumpuk     

31 Saya merasa waktu kerja yang diberikan pada 

saya kurang adil dengan rekan lainnya 

    



 

 

32 Saya merasa risau ketika salah mengambil 

keputusan dalam bekerja 

    

33 Saya sering lembur saat bekerja, sehingga 

memiliki sedikit waktu untuk keluarga 

    

34 Saya mudah putus asa menghadapi masalah yang 

sulit diselesaikan saat bekerja 

    

35 Saat bekerja saya memiliki waktu luang untuk 

bersantai 

    

36 Jumlah pekerjaan yang harus saya 

selesaikan dengan waktu kerja yang 

pendek membuat saya gelisah 

    

 

SKALA III 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Secara umum, saya merasa percaya diri     

2 Saya menikmati percakapan pribadi dengan 

anggota keluarga 

    

3 Saya berani untuk menyuarakan pendapat saya, 

bahkan ketika pendapat saya bertentangan 

dengan orang lain 

    

4 Secara umum, saya merasa bertanggung jawab 

terhadap situasi hidup 

    

5 Saya memiliki tujuan hidup     

6 Bagi saya hidup adalah proses pembelajaran, 

perubahan, dan pertumbuhan 

    

7 Orang-orang menganggap saya sebagai 

pendengar yang baik dan bersedia meluangkan 

waktu untuk orang lain 

    

8 Saya menyukai sebagian besar aspek kepribadian 

saya 

 

    



 

 

9 Sebagian orang tidak memiliki tujuan hidup, tapi 

saya bukan salah satu dari mereka 

    

10 Sikap saya tentang diri sendiri mungkin tidak 

sepositif yang kebanyakan orang rasakan tentang 

diri mereka 

    

11 Saya menilai diri berdasarkan prinsip hidup yang 

saya anggap penting, bukan berdasarkan prinsip 

hidup yang penting bagi orang lain 

    

12 Saya cukup pandai mengelola tanggung jawab 

dalam kehidupan sehari-hari 

    

13 Dalam banyak hal, saya merasa kecewa dengan 

prestasi saya dalam hidup 

    

14 Saya merasa bahwa saya mengalami 

perkembangan yang pesat dibandingkan dari 

waktu ke waktu 

    

15 Ketika saya melihat kisah hidup saya, saya 

senang dengan hal-hal yang telah berubah 

    

16 Saya merasa banyak orang yang saya kenal telah 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik 

daripada saya 

    

17 Saya merasa kesulitan dalam membina hubungan 

yang dekat dengan orang lain 

    

18 Saya khawatir tentang pemikiran orang lain 

terhadap saya 

    

19 Saya tahu bahwa saya bisa mempercayai teman-

teman dan mereka tahu bahwa mereka dapat 

mempercayai saya 

    

20 Sulit bagi saya menyuarakan pendapat tentang 

hal-hal kontroversial 

    

21 Saya sudah menemukan kehidupan yang nyaman 

sesuai keinginan saya 

    

22 Saya tidak memiliki banyak hubungan yang 

hangat dengan orang lain 

 

    



 

 

23 Keputusan saya biasanya tidak dipengaruhi oleh 

orang lain 

    

24 Tuntutan hidup sehari-hari membuat saya 

tertekan 

    

25 Saya sering merasa kesepian karena hanya 

memiliki beberapa teman dekat untuk berkeluh 

kesah 

    

26 Ketika saya mengingat apa yang telah terjadi 

dalam hidup saya selama setahun ini, saya 

merasa belum benar-benar ada perkembangan 

seperti orang lain 

    

27 Saya hanya memikirkan hari ini dan kurang 

memikirkan tentang masa depan 

    

28 Saya suka membuat rencana untuk masa depan 

dan berusaha mewujudkannya 

    

29 Saya tidak mampu menyesuaikan diri dengan 

masyarakat di sekitar 

    

30 Saya tidak memiliki pengalaman baik tentang 

apa yang ingin saya capai dalam hidup 

    

31 Saya sulit mengubah kebiasaan-kebiasaan lama 

dengan sesuatu yang baru 

    

32 Saya sulit mengatur hidup dengan cara yang 

memuaskan bagi saya 

    

33 Saya mudah terpengaruh orang lain yang 

memiliki pendapat lebih meyakinkan 

    

34 Terkadang saya merasa sudah melakukan semua 

yang harus dilakukan dalam hidup 

    

35 Saya merasa perlu mencoba hal baru yang lebih 

menantang 

    

36 Saya tidak tertarik dengan kegiatan yang 

memperluas wawasan 

    

 

TERIMAKASIH ATAS KERJASAMANYA �  



 

 

 

  

 

 

LAMPIRAN D 

Skala Penelitian 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Kepada Responden 

Di Tempat 

 

Assalamualaikum, wr. wb 

Perkenalkan saya Lutfia Davin, Mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saat ini saya sedang melakukan 

penelitian, saya meminta kesediaan dari bapak/ibu untuk dapat berpartisipasi 

dalam penelitian ini.  

Skala ini diberikan petunjuk pengisian, untuk itu bapak/ibu diminta untuk 

membaca petunjuk pengisian terlebih dahulu agar dapat membantu dalam 

menjawab setiap pernyataan yang ada. Jawaban yang diberikan adalah jawaban 

yang benar-benar menggambarkan diri bapak/ibu.  

Identitas dan jawaban yang bapak/ibu berikan akan dijamin kerahasiaannya, 

sehingga tidak akan diketahui oleh orang lain atau dipublikasikan, serta tidak 

digunakan untuk kepentingan lain selain penelitian ini. Atas perhatian dan 

kesediaan bapak/ibu, saya ucapkan terimakasih.  

 

Hormat Saya, 

 

Lutfia Davin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IDENTITAS RESPONDEN  

Nama  : .............................................................  

Usia : .............................................................  

Jenis Kelamin : .............................................................  

Jabatan : .............................................................  

Pendidikan Terakhir : .............................................................  

Masa Kerja : a) 1 – 5 Tahun 

   b) 6 – 10 Tahun 

   c) > 10 Tahun 
 

PETUNJUK PENGISIAN 

Berikut ini akan disajikan beberapa pernyataan kepada bapak/ibu. Baca 

dan pahami baik-baik setiap pernyataan berikut sesuai dengan keadaan diri 

bapak/ibu. Pilihlah salah satu jawaban dari empat pilihan jawaban dengan cara 

memberikan tanda checklist () pada kolom yang telah disediakan.  

Masing-masing pernyataan terdiri dari empat pilihan jawaban yaitu: 

SS : Sangat Sesuai  

S : Sesuai  

TS : Tidak Sesuai 

STS : Sangat Tidak Sesuai  
 

Contoh: 

No. Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya yakin pada diri saya sendiri     

 

SELAMAT MENGERJAKAN �  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SKALA I 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Banyak pekerjaan yang harus diselesaikan tepat 

waktu membuat saya sakit kepala 

    

2 Saya merasa cepat bosan melakukan aktivitas 

pekerjaan 

    

3 Saya mudah lupa dengan tugas yang diberikan 

atasan 

    

4 Saya tetap tenang meskipun dimarahi atasan       

5 Saya senang ketika mendapatkan tugas tambahan 

dari atasan 

    

6 Pola tidur saya terjaga meskipun banyak 

deadline pekerjaan 

    

7 Dada saya terasa nyeri saat mengerjakan tugas 

yang berat 

    

8 Saya merasa kurang semangat mengerjakan 

pekerjaan yang telah diperintahkan 

    

9 Saya kuat bekerja bahkan saat lembur     

10 Saya mudah marah ketika lelah bekerja     

11 Bekerja terlalu lama membuat leher dan 

punggung saya terasa kaku 

    

12 Gaji yang saya terima sesuai dengan pekerjaan 

yang saya lakukan 

    

13 Detak jantung saya normal saat melakukan 

penyidikan 

    

14 Saya sering begadang mengerjakan tugas kantor     

15 Nafsu makan saya berkurang karena lelah 

bekerja 

    

16 Saya merasa tegang saat atasan memeriksa hasil 

kerja saya 

    

17 Pernafasan saya terasa normal meskipun banyak 

pekerjaan 

    



 

 

18 Saya bisa mengambil keputusan dengan tenang 

dalam bekerja 

    

19 Jantung saya berdebar-debar setiap kali 

dipanggil untuk menghadap atasan 

    

20 Saya membiarkan pekerjaan menumpuk     

21 Saya dapat mengontrol emosi dengan baik saat 

sedang bekerja 

    

22 Nafsu makan saya tetap terjaga meskipun banyak 

pekerjaan yang belum selesai 

    

23 Saya sering merasa lelah saat bekerja     

 

SKALA II 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Saya dapat berkonsentrasi ketika bekerja     

2 
Daya tahan tubuh saya kuat walaupun banyak 

pekerjaan yang harus dikerjakan 

    

3 
Saya mampu menyelesaikan pekerjaan tepat 

waktu 

    

4 
Meskipun ada kesalahan dalam pekerjaan, saya 

dapat mengatasinya dengan tenang 

    

5 
Saya melakukan semua pekerjaan dengan 

semangat 

    

6 
Saya merasa puas dengan waktu kerja yang 

diberikan 

    

7 
Saya tetap menyelesaikan pekerjaan meskipun 

diberi tugas tambahan 

    

8 
Saya dapat mengatasi berbagai masalah yang ada 

dalam pekerjaan 

    

9 
Saya dapat menikmati pekerjaan yang saya 

lakukan 

    

10 Jam kerja saya sudah sesuai ketentuan     



 

 

11 Ketika mendapat banyak kasus yang harus 

diselidiki, saya menerimanya dengan senang hati 

    

12 Saya dapat mengambil keputusan dalam bekerja     

13 Banyaknya daftar pekerjaan yang harus saya 

pikirkan sangat mengganggu hasil kerja saya 

nantinya 

    

14 Menurut saya pekerjaan yang diberikan 

menguras tenaga 

    

15 Waktu kerja yang diberikan belum sesuai dengan 

jumlah pekerjaan yang harus saya kerjakan 

    

16 Banyak kasus-kasus yang harus diselesaikan 

membuat saya merasa terbebani 

    

17 Pekerjaan saya belum optimal karena durasi 

kerja yang terasa singkat 

    

18 Saya takut terdapat kesalahan dalam pekerjaan 

saya 

    

19 Saya merasa banyak pekerjaan yang memerlukan 

kekuatan fisik membuat tubuh saya mudah lelah 

    

20 Saya merasa waktu kerja yang diberikan kepada 

saya kurang sesuai 

    

21 Saya merasa gelisah ketika pekerjaan belum 

selesai sesuai target organisasi 

    

22 Saya kecewa ketika pekerjaan saya kurang 

mendapat penghargaan dari atasan 

    

23 Saya merasa lelah saat pekerjaan menumpuk     

24 Saya merasa waktu kerja yang diberikan pada 

saya kurang adil dengan rekan lainnya 

    

25 Saya merasa risau ketika salah mengambil 

keputusan dalam bekerja 

    

26 Saya sering lembur saat bekerja, sehingga 

memiliki sedikit waktu untuk keluarga 

 

    



 

 

27 Jumlah pekerjaan yang harus saya 

selesaikan dengan waktu kerja yang 

pendek membuat saya gelisah 

    

 

SKALA III 

No Pernyataan SS S TS STS 

1 Secara umum, saya merasa percaya diri     

2 Saya berani untuk menyuarakan pendapat saya, 

bahkan ketika pendapat saya bertentangan 

dengan orang lain 

    

3 Bagi saya hidup adalah proses pembelajaran, 

perubahan, dan pertumbuhan 

    

4 Orang-orang menganggap saya sebagai 

pendengar yang baik dan bersedia meluangkan 

waktu untuk orang lain 

    

5 Saya menyukai sebagian besar aspek kepribadian 

saya 

    

6 Sebagian orang tidak memiliki tujuan hidup, tapi 

saya bukan salah satu dari mereka 

    

7 Saya cukup pandai mengelola tanggung jawab 

dalam kehidupan sehari-hari 

    

8 Dalam banyak hal, saya merasa kecewa dengan 

prestasi saya dalam hidup 

    

9 Saya merasa bahwa saya mengalami 

perkembangan yang pesat dibandingkan dari 

waktu ke waktu 

    

10 Ketika saya melihat kisah hidup saya, saya 

senang dengan hal-hal yang telah berubah 

    

11 Saya merasa banyak orang yang saya kenal telah 

mendapatkan kehidupan yang lebih baik 

daripada saya 

 

    



 

 

12 Saya merasa kesulitan dalam membina hubungan 

yang dekat dengan orang lain 

    

13 Saya khawatir tentang pemikiran orang lain 

terhadap saya 

    

14 Saya sudah menemukan kehidupan yang nyaman 

sesuai keinginan saya 

    

15 Saya tidak memiliki banyak hubungan yang 

hangat dengan orang lain 

    

16 Tuntutan hidup sehari-hari membuat saya 

tertekan 

    

17 Saya sering merasa kesepian karena hanya 

memiliki beberapa teman dekat untuk berkeluh 

kesah 

    

18 Ketika saya mengingat apa yang telah terjadi 

dalam hidup saya selama setahun ini, saya 

merasa belum benar-benar ada perkembangan 

seperti orang lain 

    

19 Saya hanya memikirkan hari ini dan kurang 

memikirkan tentang masa depan 

    

20 Saya tidak memiliki pengalaman baik tentang 

apa yang ingin saya capai dalam hidup 

    

21 Saya sulit mengubah kebiasaan-kebiasaan lama 

dengan sesuatu yang baru 

    

22 Saya mudah terpengaruh orang lain yang 

memiliki pendapat lebih meyakinkan 

    

23 Terkadang saya merasa sudah melakukan semua 

yang harus dilakukan dalam hidup 

    

24 Saya tidak tertarik dengan kegiatan yang 

memperluas wawasan 

    

 

TERIMAKASIH ATAS KERJASAMANYA �  

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN E 

Tabulasi Data Try Out 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN F 

Tabulasi Data Penelitian 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN G 

Uji Reliabilitas dan Daya 

Diskriminasi Aitem 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

UJI RELIABILITAS DAN DAYA DISKRIMINASI AITEM 

 

1. Persepsi Beban Kerja 

a. Analisis Pertama 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 60 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,904 36 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 94,6500 167,621 ,336 ,903 

VAR00002 94,7167 165,834 ,438 ,902 

VAR00003 94,6000 163,803 ,582 ,901 

VAR00004 94,5333 159,406 ,798 ,898 

VAR00005 94,6500 159,791 ,650 ,899 

VAR00006 94,6000 158,651 ,761 ,897 

VAR00007 94,6500 160,062 ,711 ,898 

VAR00008 94,6667 164,362 ,564 ,901 

VAR00009 94,7167 166,003 ,347 ,903 

VAR00010 95,3667 173,050 -,062 ,910 

VAR00011 94,7667 166,521 ,433 ,902 

VAR00012 95,2000 165,756 ,327 ,903 

VAR00013 95,1500 172,130 -,016 ,908 

VAR00014 95,2333 165,606 ,335 ,903 

VAR00015 94,5833 165,840 ,573 ,901 

VAR00016 95,1333 161,948 ,505 ,901 



 

 

VAR00017 95,1500 161,147 ,564 ,900 

VAR00018 95,1167 159,529 ,566 ,900 

VAR00019 95,1167 169,393 ,172 ,905 

VAR00020 94,8167 169,169 ,163 ,905 

VAR00021 95,0167 184,729 -,555 ,918 

VAR00022 95,2167 160,749 ,517 ,901 

VAR00023 94,9500 156,997 ,654 ,898 

VAR00024 95,3000 158,553 ,522 ,901 

VAR00025 95,0833 152,518 ,786 ,895 

VAR00026 94,9500 155,404 ,747 ,897 

VAR00027 95,2167 151,190 ,806 ,895 

VAR00028 95,2000 178,671 -,308 ,914 

VAR00029 95,2500 151,750 ,845 ,894 

VAR00030 95,1667 151,836 ,842 ,894 

VAR00031 94,9167 159,434 ,593 ,899 

VAR00032 95,4333 163,097 ,447 ,902 

VAR00033 95,1833 157,576 ,657 ,898 

VAR00034 95,0167 167,271 ,281 ,904 

VAR00035 95,3167 172,017 -,013 ,909 

VAR00036 95,4500 164,184 ,440 ,902 

 

b. Analisis Kedua 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 60 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,944 28 

 
 

 



 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 73,9167 176,518 ,327 ,945 

VAR00002 73,9833 174,356 ,453 ,944 

VAR00003 73,8667 172,456 ,583 ,943 

VAR00004 73,8000 168,027 ,794 ,941 

VAR00005 73,9167 168,145 ,662 ,942 

VAR00006 73,8667 166,660 ,792 ,940 

VAR00007 73,9167 169,366 ,667 ,942 

VAR00008 73,9333 172,640 ,594 ,943 

VAR00009 73,9833 174,525 ,359 ,945 

VAR00010 74,0333 175,287 ,431 ,944 

VAR00011 74,4667 174,592 ,321 ,945 

VAR00012 74,5000 175,034 ,298 ,945 

VAR00013 73,8500 174,503 ,579 ,943 

VAR00014 74,4000 171,397 ,463 ,944 

VAR00015 74,4167 170,654 ,517 ,943 

VAR00016 74,3833 167,732 ,584 ,942 

VAR00017 74,4833 168,661 ,550 ,943 

VAR00018 74,2167 164,952 ,679 ,941 

VAR00019 74,5667 165,165 ,602 ,942 

VAR00020 74,3500 160,062 ,822 ,939 

VAR00021 74,2167 162,647 ,804 ,940 

VAR00022 74,4833 157,915 ,873 ,939 

VAR00023 74,5167 159,474 ,874 ,939 

VAR00024 74,4333 159,877 ,856 ,939 

VAR00025 74,1833 167,881 ,599 ,942 

VAR00026 74,7000 171,502 ,461 ,944 

VAR00027 74,4500 166,794 ,624 ,942 

VAR00028 74,7167 172,444 ,464 ,944 

 

 

 

 

 



 

 

c. Analisis Ketiga 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 60 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,945 27 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 71,4333 170,385 ,325 ,946 

VAR00002 71,5000 168,186 ,457 ,945 

VAR00003 71,3833 166,545 ,571 ,944 

VAR00004 71,3167 162,152 ,786 ,942 

VAR00005 71,4333 162,148 ,661 ,943 

VAR00006 71,3833 160,681 ,792 ,941 

VAR00007 71,4333 163,470 ,659 ,943 

VAR00008 71,4500 166,353 ,609 ,944 

VAR00009 71,5000 168,424 ,358 ,946 

VAR00010 71,5500 169,065 ,438 ,945 

VAR00011 71,9833 168,762 ,305 ,947 

VAR00012 71,3667 168,473 ,570 ,944 

VAR00013 71,9167 165,129 ,474 ,945 

VAR00014 71,9333 164,606 ,517 ,944 

VAR00015 71,9000 161,414 ,599 ,943 

VAR00016 72,0000 162,542 ,555 ,944 

VAR00017 71,7333 158,843 ,686 ,942 

VAR00018 72,0833 159,230 ,601 ,944 

VAR00019 71,8667 154,050 ,829 ,940 

VAR00020 71,7333 156,741 ,804 ,941 



 

 

VAR00021 72,0000 152,102 ,873 ,940 

VAR00022 72,0333 153,524 ,878 ,940 

VAR00023 71,9500 154,014 ,857 ,940 

VAR00024 71,7000 161,807 ,602 ,943 

VAR00025 72,2167 165,359 ,465 ,945 

VAR00026 71,9667 161,084 ,611 ,943 

VAR00027 72,2333 166,453 ,458 ,945 

 

2. Psychological Well-Being 

a. Analisis Pertama 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 60 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,852 36 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 93,1833 130,390 ,417 ,847 

VAR00002 92,4500 141,777 -,238 ,858 

VAR00003 93,0500 126,319 ,621 ,841 

VAR00004 92,4667 138,626 ,023 ,855 

VAR00005 92,1833 135,000 ,281 ,850 

VAR00006 92,4667 126,490 ,590 ,842 

VAR00007 92,7500 128,903 ,470 ,845 

VAR00008 93,1667 126,073 ,617 ,841 

VAR00009 93,0833 124,959 ,631 ,840 

VAR00010 92,9833 146,423 -,361 ,868 

VAR00011 92,6000 140,583 -,116 ,858 



 

 

VAR00012 92,8000 127,349 ,564 ,843 

VAR00013 92,8000 128,264 ,544 ,844 

VAR00014 93,2667 126,809 ,619 ,842 

VAR00015 93,0333 125,728 ,583 ,842 

VAR00016 93,5667 133,233 ,328 ,849 

VAR00017 92,9000 128,905 ,500 ,845 

VAR00018 93,3833 128,749 ,505 ,845 

VAR00019 92,6667 141,650 -,175 ,860 

VAR00020 93,1000 136,566 ,139 ,853 

VAR00021 92,9833 128,864 ,534 ,844 

VAR00022 93,1333 126,321 ,711 ,840 

VAR00023 92,8333 140,514 -,110 ,858 

VAR00024 92,9500 130,896 ,349 ,849 

VAR00025 92,9333 127,555 ,482 ,845 

VAR00026 93,5833 130,518 ,427 ,847 

VAR00027 93,2000 124,942 ,544 ,843 

VAR00028 92,3667 141,321 -,162 ,859 

VAR00029 92,7333 138,911 -,023 ,859 

VAR00030 93,2167 129,088 ,422 ,847 

VAR00031 93,2500 131,784 ,408 ,847 

VAR00032 92,9667 136,270 ,164 ,853 

VAR00033 93,3333 130,158 ,433 ,846 

VAR00034 93,4667 130,389 ,496 ,845 

VAR00035 92,7333 135,589 ,196 ,852 

VAR00036 93,0000 131,525 ,360 ,848 

 

b. Analisis Kedua 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 60 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

 

 



 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,918 24 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 57,8667 138,897 ,564 ,914 

VAR00002 57,7333 136,572 ,668 ,912 

VAR00003 57,1500 137,181 ,615 ,913 

VAR00004 57,4333 141,131 ,425 ,917 

VAR00005 57,8500 136,977 ,631 ,913 

VAR00006 57,7667 136,182 ,626 ,913 

VAR00007 57,4833 139,305 ,527 ,915 

VAR00008 57,4833 139,813 ,529 ,915 

VAR00009 57,9500 137,675 ,636 ,913 

VAR00010 57,7167 136,037 ,622 ,913 

VAR00011 58,2500 142,428 ,462 ,916 

VAR00012 57,5833 141,400 ,438 ,916 

VAR00013 58,0667 140,097 ,502 ,915 

VAR00014 57,6667 140,328 ,524 ,915 

VAR00015 57,8167 137,068 ,736 ,911 

VAR00016 57,6333 140,745 ,421 ,917 

VAR00017 57,6167 138,884 ,478 ,916 

VAR00018 58,2667 140,097 ,521 ,915 

VAR00019 57,8833 134,749 ,600 ,914 

VAR00020 57,9000 137,515 ,555 ,914 

VAR00021 57,9333 143,487 ,391 ,917 

VAR00022 58,0167 140,356 ,492 ,915 

VAR00023 58,1500 139,960 ,602 ,914 

VAR00024 57,6833 141,644 ,426 ,917 

 

 

 

 



 

 

3. Stres Kerja 

a. Analisis Pertama 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 60 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,886 30 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 66,9667 101,829 ,751 ,874 

VAR00002 67,1333 106,219 ,764 ,876 

VAR00003 67,2833 110,274 ,598 ,880 

VAR00004 67,0333 112,982 ,399 ,884 

VAR00005 66,8833 108,918 ,625 ,879 

VAR00006 66,6833 109,237 ,542 ,880 

VAR00007 67,1667 112,514 ,389 ,884 

VAR00008 67,4000 108,278 ,602 ,879 

VAR00009 67,1333 112,829 ,340 ,885 

VAR00010 66,7500 130,157 -,791 ,905 

VAR00011 67,4167 113,840 ,291 ,885 

VAR00012 67,0167 112,152 ,492 ,882 

VAR00013 67,0667 113,216 ,209 ,889 

VAR00014 67,0000 106,542 ,627 ,878 

VAR00015 66,3667 107,931 ,499 ,881 

VAR00016 67,0833 112,857 ,343 ,884 

VAR00017 66,8333 115,870 ,155 ,888 



 

 

VAR00018 67,1167 112,918 ,458 ,883 

VAR00019 67,1333 108,253 ,518 ,881 

VAR00020 66,4667 120,694 -,170 ,897 

VAR00021 67,3000 105,637 ,645 ,877 

VAR00022 67,0833 107,874 ,504 ,881 

VAR00023 67,5000 109,678 ,556 ,880 

VAR00024 67,4333 107,572 ,630 ,878 

VAR00025 66,7833 112,037 ,346 ,885 

VAR00026 66,8833 114,037 ,283 ,885 

VAR00027 67,4500 111,879 ,388 ,884 

VAR00028 67,3833 110,444 ,525 ,881 

VAR00029 67,3500 106,604 ,643 ,878 

VAR00030 67,0167 103,440 ,761 ,874 

 

b. Analisis Kedua 

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 60 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,922 24 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 52,0833 100,722 ,787 ,914 

VAR00002 52,2500 106,055 ,745 ,916 

VAR00003 52,4000 109,397 ,634 ,918 

VAR00004 52,1500 112,096 ,435 ,921 



 

 

VAR00005 52,0000 107,966 ,663 ,917 

VAR00006 51,8000 108,095 ,589 ,918 

VAR00007 52,2833 112,715 ,340 ,922 

VAR00008 52,5167 107,644 ,615 ,918 

VAR00009 52,2500 113,275 ,277 ,923 

VAR00010 52,1333 111,575 ,504 ,920 

VAR00011 52,1167 107,054 ,570 ,919 

VAR00012 51,4833 108,288 ,455 ,921 

VAR00013 52,2000 111,756 ,390 ,922 

VAR00014 52,2333 112,182 ,484 ,920 

VAR00015 52,2500 106,597 ,589 ,918 

VAR00016 52,4167 104,044 ,712 ,916 

VAR00017 52,2000 106,502 ,556 ,919 

VAR00018 52,6167 109,393 ,545 ,919 

VAR00019 52,5500 106,726 ,657 ,917 

VAR00020 51,9000 111,108 ,376 ,922 

VAR00021 52,5667 110,318 ,464 ,920 

VAR00022 52,5000 110,763 ,468 ,920 

VAR00023 52,4667 106,795 ,604 ,918 

VAR00024 52,1333 103,033 ,760 ,915 

 

c. Analisis Ketiga  

 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 60 100,0 

Excluded
a
 0 ,0 

Total 60 100,0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,923 23 

 

 



 

 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

VAR00001 49,8333 96,480 ,792 ,915 

VAR00002 50,0000 102,000 ,731 ,917 

VAR00003 50,1500 105,045 ,637 ,919 

VAR00004 49,9000 107,414 ,462 ,922 

VAR00005 49,7500 103,513 ,676 ,918 

VAR00006 49,5500 103,709 ,595 ,920 

VAR00007 50,0333 108,473 ,329 ,924 

VAR00008 50,2667 103,623 ,597 ,920 

VAR00009 49,8833 107,122 ,513 ,921 

VAR00010 49,8667 102,829 ,567 ,920 

VAR00011 49,2333 104,046 ,452 ,923 

VAR00012 49,9500 107,099 ,412 ,923 

VAR00013 49,9833 107,915 ,475 ,922 

VAR00014 50,0000 102,169 ,599 ,919 

VAR00015 50,1667 99,734 ,718 ,917 

VAR00016 49,9500 102,184 ,560 ,920 

VAR00017 50,3667 105,219 ,534 ,921 

VAR00018 50,3000 102,586 ,649 ,919 

VAR00019 49,6500 106,672 ,382 ,923 

VAR00020 50,3167 105,949 ,467 ,922 

VAR00021 50,2500 106,631 ,452 ,922 

VAR00022 50,2167 102,613 ,599 ,919 

VAR00023 49,8833 98,986 ,751 ,916 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN H 

Analisis Data Penelitian 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

ANALISIS DATA PENELITIAN 

 

1. Uji Normlitas 

Descriptives 

 Statistic Std. Error 

Y Mean 48,9103 ,29392 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 48,3294  

Upper Bound 49,4913  

5% Trimmed Mean 48,8870  

Median 49,0000  

Variance 12,527  

Std. Deviation 3,53930  

Minimum 40,00  

Maximum 60,00  

Range 20,00  

Interquartile Range 5,00  

Skewness ,053 ,201 

Kurtosis ,285 ,400 

X1 Mean 76,6897 ,97451 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 74,7635  

Upper Bound 78,6158  

5% Trimmed Mean 76,5364  

Median 75,0000  

Variance 137,702  

Std. Deviation 11,73463  

Minimum 50,00  

Maximum 107,00  

Range 57,00  

Interquartile Range 14,00  

Skewness ,342 ,201 

Kurtosis -,210 ,400 

X2 Mean 60,4966 ,51119 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Lower Bound 59,4861  

Upper Bound 61,5070  

5% Trimmed Mean 60,4828  

Median 61,0000  



 

 

Variance 37,891  

Std. Deviation 6,15554  

Minimum 45,00  

Maximum 78,00  

Range 33,00  

Interquartile Range 7,00  

Skewness ,018 ,201 

Kurtosis ,254 ,400 

 

 

2. Uji Linearitas 

a. Persepsi Beban Kerja*Stres Kerja 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

Y * X1 -,252 ,064 ,668 ,446 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Y * X1 Between Groups (Combined) 804,789 49 16,424 1,562 ,032 

Linearity 114,689 1 114,689 10,906 ,001 

Deviation from Linearity 690,100 48 14,377 1,367 ,098 

Within Groups 999,045 95 10,516   

Total 1803,834 144    



 

 

b. Psychological Well-being*Stres Kerja 

Measures of Association 

 R R Squared Eta Eta Squared 

Y * X2 -,182 ,033 ,519 ,269 

 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Y * X2 Between Groups (Combined) 485,766 30 16,192 1,400 ,106 

Linearity 59,870 1 59,870 5,178 ,025 

Deviation from Linearity 425,897 29 14,686 1,270 ,188 

Within Groups 1318,068 114 11,562   

Total 1803,834 144    

 

 

3. Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 59,912 3,220  18,609 ,000   

X1 -,071 ,024 -,237 -2,939 ,004 ,990 1,010 

X2 -,091 ,046 -,159 -1,975 ,050 ,990 1,010 

a. Dependent Variable: Y 



 

 

4. Uji Hipotesis 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,298
a
 ,089 ,076 3,40256 ,089 6,903 2 142 ,001 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 159,839 2 79,920 6,903 ,001
b
 

Residual 1643,995 142 11,577   

Total 1803,834 144    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 59,912 3,220  18,609 ,000 

X1 -,071 ,024 -,237 -2,939 ,004 

X2 -,091 ,046 -,159 -1,975 ,050 

a. Dependent Variable: Y 

 

5. Analisis Tambahan 

a. Uji Crosstab Skala Persepsi Beban Kerja 

divisi * scorepersepsi Crosstabulation 

 

scorepersepsi 

Total positif negatif 

Divisi renmin Count 15 1 16 

% within divisi 93,8% 6,3% 100,0% 

% within scorepersepsi 22,7% 1,3% 11,0% 

% of Total 10,3% 0,7% 11,0% 

wasidik Count 4 5 9 

% within divisi 44,4% 55,6% 100,0% 



 

 

% within scorepersepsi 6,1% 6,3% 6,2% 

% of Total 2,8% 3,4% 6,2% 

binopsal Count 4 4 8 

% within divisi 50,0% 50,0% 100,0% 

% within scorepersepsi 6,1% 5,1% 5,5% 

% of Total 2,8% 2,8% 5,5% 

ident Count 6 6 12 

% within divisi 50,0% 50,0% 100,0% 

% within scorepersepsi 9,1% 7,6% 8,3% 

% of Total 4,1% 4,1% 8,3% 

subdit1 Count 7 16 23 

% within divisi 30,4% 69,6% 100,0% 

% within scorepersepsi 10,6% 20,3% 15,9% 

% of Total 4,8% 11,0% 15,9% 

subdit2 Count 5 15 20 

% within divisi 25,0% 75,0% 100,0% 

% within scorepersepsi 7,6% 19,0% 13,8% 

% of Total 3,4% 10,3% 13,8% 

subdit3 Count 9 23 32 

% within divisi 28,1% 71,9% 100,0% 

% within scorepersepsi 13,6% 29,1% 22,1% 

% of Total 6,2% 15,9% 22,1% 

subdit4 Count 14 7 21 

% within divisi 66,7% 33,3% 100,0% 

% within scorepersepsi 21,2% 8,9% 14,5% 

% of Total 9,7% 4,8% 14,5% 

bko Count 2 2 4 

% within divisi 50,0% 50,0% 100,0% 

% within scorepersepsi 3,0% 2,5% 2,8% 

% of Total 1,4% 1,4% 2,8% 

Total Count 66 79 145 

% within divisi 45,5% 54,5% 100,0% 

% within scorepersepsi 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 45,5% 54,5% 100,0% 

 

 

 



 

 

b. Uji Crosstab Skala Psychological Well-Being 

divisi * scorepwb Crosstabulation 

 

scorepwb 

Total tinggi rendah 

Divisi renmin Count 15 1 16 

% within divisi 93,8% 6,3% 100,0% 

% within scorepwb 20,0% 1,4% 11,0% 

% of Total 10,3% 0,7% 11,0% 

wasidik Count 5 4 9 

% within divisi 55,6% 44,4% 100,0% 

% within scorepwb 6,7% 5,7% 6,2% 

% of Total 3,4% 2,8% 6,2% 

binopsal Count 5 3 8 

% within divisi 62,5% 37,5% 100,0% 

% within scorepwb 6,7% 4,3% 5,5% 

% of Total 3,4% 2,1% 5,5% 

ident Count 8 4 12 

% within divisi 66,7% 33,3% 100,0% 

% within scorepwb 10,7% 5,7% 8,3% 

% of Total 5,5% 2,8% 8,3% 

subdit1 Count 8 15 23 

% within divisi 34,8% 65,2% 100,0% 

% within scorepwb 10,7% 21,4% 15,9% 

% of Total 5,5% 10,3% 15,9% 

subdit2 Count 6 14 20 

% within divisi 30,0% 70,0% 100,0% 

% within scorepwb 8,0% 20,0% 13,8% 

% of Total 4,1% 9,7% 13,8% 

subdit3 Count 13 19 32 

% within divisi 40,6% 59,4% 100,0% 

% within scorepwb 17,3% 27,1% 22,1% 

% of Total 9,0% 13,1% 22,1% 

subdit4 Count 13 8 21 

% within divisi 61,9% 38,1% 100,0% 

% within scorepwb 17,3% 11,4% 14,5% 

% of Total 9,0% 5,5% 14,5% 

bko Count 2 2 4 



 

 

% within divisi 50,0% 50,0% 100,0% 

% within scorepwb 2,7% 2,9% 2,8% 

% of Total 1,4% 1,4% 2,8% 

Total Count 75 70 145 

% within divisi 51,7% 48,3% 100,0% 

% within scorepwb 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 51,7% 48,3% 100,0% 

c. Uji Crosstab Skala Stres Kerja 

divisi * scorestreskerja Crosstabulation 

 

scorestreskerja 

Total tinggi rendah 

Divisi renmin Count 3 13 16 

% within divisi 18,8% 81,3% 100,0% 

% within scorestreskerja 3,6% 21,3% 11,0% 

% of Total 2,1% 9,0% 11,0% 

wasidik Count 1 8 9 

% within divisi 11,1% 88,9% 100,0% 

% within scorestreskerja 1,2% 13,1% 6,2% 

% of Total 0,7% 5,5% 6,2% 

binopsal Count 6 2 8 

% within divisi 75,0% 25,0% 100,0% 

% within scorestreskerja 7,1% 3,3% 5,5% 

% of Total 4,1% 1,4% 5,5% 

ident Count 9 3 12 

% within divisi 75,0% 25,0% 100,0% 

% within scorestreskerja 10,7% 4,9% 8,3% 

% of Total 6,2% 2,1% 8,3% 

subdit1 Count 13 10 23 

% within divisi 56,5% 43,5% 100,0% 

% within scorestreskerja 15,5% 16,4% 15,9% 

% of Total 9,0% 6,9% 15,9% 

subdit2 Count 12 8 20 

% within divisi 60,0% 40,0% 100,0% 

% within scorestreskerja 14,3% 13,1% 13,8% 

% of Total 8,3% 5,5% 13,8% 

subdit3 Count 25 7 32 

% within divisi 78,1% 21,9% 100,0% 



 

 

% within scorestreskerja 29,8% 11,5% 22,1% 

% of Total 17,2% 4,8% 22,1% 

subdit4 Count 14 7 21 

% within divisi 66,7% 33,3% 100,0% 

% within scorestreskerja 16,7% 11,5% 14,5% 

% of Total 9,7% 4,8% 14,5% 

bko Count 1 3 4 

% within divisi 25,0% 75,0% 100,0% 

% within scorestreskerja 1,2% 4,9% 2,8% 

% of Total 0,7% 2,1% 2,8% 

Total Count 84 61 145 

% within divisi 57,9% 42,1% 100,0% 

% within scorestreskerja 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

LAMPIRAN I 

Surat Keterangan Penelitian 
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