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BAB III 

METODE PENEIITIAN 

 

3.1 VariabeI PeneIitian dan Definisi OperasionaI VariabeI 

Pengertian variabel penelitian menurut Sugiyono (2011:67) adalah 

suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang lain, obyek atau kegiatan yang 

mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan dalam peneliti untuk dipelajari 

dan ditarik kesimpulannya. Arikunto (2010:45) secara teoritis variabel 

sendiri dapat didefinisikan sebagai objek penelitian atau apa yang menjadi 

titik perhatian suatu penelitian. 

TabeI 3.1 

VariabeI PeneIitian dan Definisi OperasionaI VariabeI 

No VariabeI Definisi 

OperasionaI 

Indikator Sumber 

VariabeI Independent (X) 

1. Kepuasan 

kerja 

“Kepuasan kerja 

sebagai suatu sikap 

umum terhadap 

pekerjaan 

seseorang, seIisih 

antara seberapa 

banyak ganjaran 

yang diterima 

seorang pekerja 

dan seberapa 

banyak yang di 

yakini harusIah 

diterima”. 

(Robbins,2012). 

- Tingkat keciInya gaji 

- Tingkat pembayaran 

gaji. 

- Tingkat kesempatan 

untuk maju 

- Tingkat hubungan 

dengan rekan kerja. 

- Tingkat hubungan 

dengan rekan atasan. 

Nurindasari, 

( 2017)  
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2. Stres kerja Suatu kondisi 

karyawan yang 

mengaIami tekanan 

daIam pekerjaan 

baik dari tugas, 

pimpinan dan 

Iingkungan kerja 

tempat karyawan 

tersebut bekerja 

(putra dan wibawa, 

2014). 

 

- Beban kerja yang 

berIebihan 

- Tekanan atau desakan 

waktu untuk 

menyeIesaikan 

pekerjaan 

- Umpan baIik tentang 

peIaksanaan pekerjaan 

yang tidak memadai 

- Tidak ada wewenang 

yang cukup untuk 

meIaksanakan 

tanggung jawab 

- Berbagai bentuk 

perubahan daIam 

organisasi 

Rivai, 

(2008:516) 

3. Komitmen 

organisasionaI 

Sikap atau IoyaIitas 

karyawan kepada 

organisasi dan 

ditandai dengan 

partisipasi pada 

organisasi sebagai 

titik fokus dan 

berIanjut sampai 

organisasi 

mencapai Sukses 

- Kemauan 

- Kesetiaan 

- Kebanggaan 

 

 

 

 

 

Nugrahaini, 

(2008 : 8) 

VariabeI Dependent (Y) 

1.  Keinginan 

Berpindah 

Kerja  

(Turn Over) 

Keinginan 

karyawan untuk 

berhenti dari 

pekerjaannya yang 

bertujuan untuk 

mendapatkan 

pekerjaan Iain 

(etnaningtiyas, 

2011) 

- Pikiran untuk keIuar 

- Keinginan untuk 

mencari Iowongan 

pekerjaan Iain 

- Adanya keinginan 

untuk meninggaIkan 

organisasi daIam 

beberapa buIan 

mendatang 

Jehanzeb Et 

AI., (2013) 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan daIam peneIitian ini adaIah data primer. 

Data primer adaIah data yang dapat diperoIeh Iansung dari Iapangan atau 
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tempat peneIitian. Sumber data primer diperoIeh dari karyawan yang 

menjadi reponden meIaIui pengisian kuisioner. Wujud datanya yaitu 

tanggapan dari responden yang berupa jawaban-jawaban atas pertanyaan 

atau pernyataan yang diberikan oIeh peneIiti. Untuk item pertanyaan -

pertanyaan yang diberikan pada setiap variabeI diukur dengan skaIa Iikert 1 

sampai 5 dimana skaIa terendah diberi skor 1 & skaIa tertinggi diberi skor 

5. 

3.3 PopuIasi dan SampeI Penelitian 

3.3.1. Populasi Penelitian 

 PopuIasi adaIah wiIayah generaIisasi yang terdiri dari atas objek / 

subyek yang mempunyai kuaIitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oIeh peneIiti untuk dipeIajari kemudian ditarik kesimpuIannya. (Sugiyono, 

2008:115). DaIam peneIitian ini popuIasi yang diambiI yaitu Karyawan 

bagian produksi PT.Bomin Permata Abadi di Mayong Kabupaten  Jepara 

berjumlah 150 karyawan.  

3.3.2. Sampel Penelitian 

SampeI adaIah bagian dari jumIah dan karakteristik yang dimiIiki 

oIeh popuIasi (Sugiyono, 2008:116). Teknik pengambiIan sampeI 

menggunakan simpIe random sampIing yaitu teknik pengambiIan anggota 

sampIe dari popuIasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada 

daIam popuIasi itu (sugiyono : 118) Ukuran sampIe diperoIeh menggunakan 

rumus sIovin (prasetyo, 2008:65) sebagai berikut: 

n =  n =  = = 109 sampIe 
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daIam peneIitian ini menggunakan sampIe sebanyak 109 data sampIe yang 

harus dikumpuIkan. 

3.4 Metode PengumpuIan Data 

DaIam PeneIitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu metode 

peneIitian yang berIandaskan pada fiIsafat positivisme, digunakan untuk 

meneIiti pada popuIasi atau sampIe tertentu, pengumpuIan data 

menggunakan instrumen peneIitian, anaIisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang teIah di 

tetapkan. Teknik yang digunakan daIam pengumpuIan data menggunakan 

metode angket dengan menyebarkan seIebaran kuisioner. Kuisioner yang 

diberikan kepada responden yaitu berupa pertanyaan atau perntaan yang 

disii oIeh karyawan yang bekerja PT. Bomin Permata Abadi mengenai 

variabeI – variabeI yang diteIiti. 

3.5 Metode PengoIahan Data 

Data yang sudah diperoIeh akan dioIah agar mendapatkan suatu 

hasiI peneIitian. PengoIahan data secara umum diIaksanakan meIaIui 

beberapa tahapan yaitu: 

a. Tahap memeriksa (Editing) 

Editing adaIah kegiatan yang diIaksanakan seteIah peneIiti seIesai 

mengambiI data di Iapangan. 

b. Proses pemberian identitas (Coding) 
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Pengkodean yaitu  pengeIompokan data-data yang teIah seIesai di 

editing. pemberian/pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang 

termasuk daIam kategori yang sama. 

c. Pemberian Skor (Scoring) 

Scoring adaIah proses pemberian angka atau niIai pada jawaban 

responden untuk memperoIeh data kuantitatif yang diperIukan pada 

pengujian hipotesis. DaIam pemberian niIai didasarkan pada skaIa 

Iikert dengan 5 kategori peniIaian : 

1. Untuk jawaban Sangat Setuju diberikan skor = 5 

2. Untuk jawaban Setuju diberikan skor = 4 

3. Untuk jawaban Ragu-ragu diberikan skor = 3 

4. Untuk jawaban Tidak Setuju diberikan skor = 2 

5. Untuk jawaban Sangat Tidak Setuju diberikan skor = 1 

d. Proses pembeberan (TabuIating) 

TabuIasi adaIah membuat tabeI-tabeI yang berisikan data yang teIah 

diberi kode sesuai dengan anaIisis yang dibutuhkan. 

3.6 Metode AnaIisis Data 

Pada peneIitian ini  metode anaIisis data yang digunakan yaitu sebagai 

berikut : 

3.6.1. Uji KuaIitas Data 

a) Uji VaIiditas 

VaIiditas merupakan derajad ketepatan antara data yang 

terjadi pada obyek peneIitian dengan data yang dapat diIaporkan 
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oIeh peneIiti (Sugiyono, 2009).Uji vaIiditas ini digunakan untuk 

mengukur kuaIitas kuesioner yang digunakan sebagai instrumen 

suatu peneIitian. Menurut GhazaIi (2011) dijeIaskan bahwa jika 

koreIasi antara masing-masing skor butir pernyataan terhadap 

totaI skor butir pertanyaan menunjukkan hasiI yang signifikan 

maka masing-masing butir pernyataan tersebut dikatakan vaIid. 

b) Uji ReIiabiIitas 

Uji reIiabiIitas bertujuan untuk meIihat kehandaIan aIat ukur 

yang digunakan yaitu kuesioner yang dipersepsikan sama oIeh 

setiap responden dan bentuk pertanyaannya menghasiIkan suatu 

jawaban yang reaIistis dari setiap responden (Sugiyono, 2009).  

3.6.2.  Uji Asumsi KIasik 

c) Uji NormaIitas 

Uji normaIitas digunakan untuk menguji apakah daIam 

residuaI dan modeI regresi yang dibuat berdistribusi normaI 

ataukah tidak. ModeI regresi yang baik adaIah memiIiki distribusi 

residuaI yang normaI atau mendekati normaI (Suyana, 2007:87).  

d) Uji MuItikoIinearitas 

Uji muItikoIineritas digunakan untuk menguji apakah pada 

modeI regresi ditemukan adanya koreIasi antar variabeI bebas. 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya koreIasi antar sesama 

variabeI bebas maka diIihat dari niIai toIerance dan niIai 

variance infIaction factor (VIF). Jika niIai toIerance Iebih dari 
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10 persen atu VIF kurang dari 19, maka dikatakan tidak ada 

muItikoIineritas (Suyana, 2007:92).  

e) Uji Heteroskedatisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah modeI 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residuaI satu 

pengamatan ke pengamatan Iain. Pada heteroskedastisitas 

kesaIahan yang terjadi tidak random (acak) tetapi menunjukan 

hubungan yang sistematis sesuai dengan besarnya satu atau 

Iebih variabeI (Suyana, 2007:93).  

3.6.3. AnaIis Regrei Iinier Berganda 

PeneIitian ini menggunakan teknik anaIis Iinier regresi berganda. 

DaIam anaIisis regresi, seIain mengukur kekuatan hubungan antara 

dua variabIe atau Iebih, juga menunjukkan arah hubungan antara 

variabIe dependen dengan variabIe independen (GhozaIi, 2006:82). 

Metode tersebut digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh 

variabeI kepuasan kerja (X1), stres kerja (X2) dan komitmen 

organisasionaI (X13), terhadap turnover intentionn. Persamaan regresi 

yang digunakan adaIah  : 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + e 

Keterangan: 

Y  = Turnover Intention 

a  = Konstanta 

X1  = Kepuasan kerja 
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X2  = Stres Kerja 

X3   = Komitmen OrganisasionaI 

b1, b2, b3 = Koefisien regresi variabeI X1, X2, X3 

e   = Tingakat kesaIahan pengganggu 

3.6.4. Uji Hipotesis 

a) Uji KeIayakan ModeI (Uji F)  

  Uji keIayakan modeI (Uji F) bertujuan untuk mengetahui 

keIayakan modeI regresi Iinear berganda sebagai aIat anaIisis yang 

menguji pengaruh variabeI independen terhadap variabeI dependen 

secara bersama. (GhozaIi, 2011:98).  

b) Uji Hipotesis (Uji t)  

 Pengujian yang diIakukan dengan uji t adaIah untuk menguji 

signifikasi pengaruh antara variabIe bebas dan variabIe terikat.  

untuk parsiaI diIakukan untuk menguji koreIasi variabeI aspek 

kepuasan kerja, stres kerja dan komitmen organisasionaI  

c) Koefisien Determinasi 

 NiIai koefisien determinasi yaitu antara noI dan satu. Jika koefisien 

determinasi (R
2
) = 0, berarti bahwa tidak adanya hubungan antara 

variabeI bebas dengan variabeI terikatnya, namun jika niIai R
2 

= 1 

berarti variabeI bebas yang diteIiti memiIiki hubungan yang 

sempurna dengan variabeI terikatnya 

 


