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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di Borneo 

Emerald Hotel. Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah Borneo 

Emerald Hotel yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo No. 68, Mulia Baru, 

Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. 

3.2 Populasi dan Sampling 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014:115). Sehingga Populasi dari penelitian ini adalah 73 karyawan 

yang bekerja di Borneo Emerald Hotel Ketapang, Kalbar. 

Menurut Sugiyono (2014:116) Sampel adalah bagian dari jumlah 

dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambil 

sampel yang akan digunakan adalah purposive sampling yaitu 

berdasarkan atas tujuan tertentu. Tujuan atau kriteria sampel adalah 

Karyawan yang sudah pernah menikah dan bekerja lebih dari 1 tahun 

Dengan tujuan tertentu tersebut terdapat 30 karyawan yang sudah 

menikah dan bekerja lebih dari 1 tahun di Borneo Emerald Hotel 

Ketapang, Kalbar. 
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3.3 Sumber dan Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan 

data (Sugiyono, 2014:193). Dalam penelitian ini data primernya adalah 

data tentang tanggapan para responden mengenai work family conflict dan 

kepuasan kerja terhadap turnover intention. Sedangkan sumber datanya 

adalah para responden yang menjadi sampel pada penelitian ini. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode 

kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada karyawan yang bekerja di 

Borneo Emerald Hotel Ketapang, Kalbar. 

3.5 Skala Pengukuran Data 

Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Menurut 

Sugiyono (2014:132), skala likert berhubungan dengan sikap seseorang 

atau sekelompok terhadap sesuatu tentang fenomenal sosial. Adapun 

skala likert dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Sangat setuju (SS) = 5 

2) Setuju (S) = 4 

3) Netral (N) = 3 

4) Tidak setuju (TS) = 2 

5) Sangat tidak setuju (STS) = 1 
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3.6 Validitas dan Reliabilitas 

3.6.1 Pengujian Validitas 

Digunakan taraf signifikan α 5%. Apabila r yang diperoleh 

dari perhitungan lebih besar dari r tabel, maka item kuesioner tersebut 

di anggap valid, dan sebaliknya jika r yang diperoleh lebih kecil 

daripada r tabel, maka kuesioner tersebut valid (Ghozali, 2011 : 52) 

Berikut tabel yang menunjukkan hasil pengujian masing-

masing variabel penelitian, sebagai berikut : 

Tabel 3.1.Hasil Pengujian Validitas Work Family Conflict 1 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 Pekerjaan kantor menganggu kehidupan 

keluarga dan rumah tangga saya. 

0,500 0,3610 Valid 

2 Tuntutan waktu pekerjaan membuat saya 

sulit mengatur waktu mengurus rumah dan 

keluarga. 

0,319 0,3610 Tidak valid 

3 Tuntutan pekerjaan kantor membuat saya 

tidak ada waktu bersantai dengan keluarga 

di rumah. 

0,360 0,3610 Tidak valid 

4 Saya meninggalkan semua kegiatan atau 

acara dirumah, Karena tuntutan pekerjaan 

kantor. 

0,537 0,3610 Valid 

5 Pekerjaan saya menimbulkan stress 

sehingga kesulitan memenuhi kewajiban di 

dalam aktivitas keluarga. 

0,534 0,3610 Valid 

6 Berkaitan dengan kewajiban terhadap 

perkerjaan kantor, saya ingin mengubah 

rencana untuk waktu beraktivitas bersama 

keluarga. 

0,638 0,3610 Valid 

7 Tuntutan keluarga menganggu kegiatan 

pekerjaan kantor 

0,356 0,3610 Tidak valid 

8 Saya sering telat masuk kerja, karena 

tuntutan keluarga saya. 

0,572 0,3610 Valid 
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9 Saya sering menunda pekerjaan karena 

keluarga saya. 

0,553 0,3610 Valid 

10 Kadang saya tidak masuk kerja, karena 

tuntutan keluarga saya. 

0,644 0,3610 Valid 

11 Tekanan/Stres keluarga mengganggu saya 

untuk melakukan kewajiban pekerjaan 

kantor 

0,456 0,3610 Valid 

12 Keluarga saya dan teman-teman saya 

mengurangi waktu yang akan saya 

pergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan 

kantor 

0,565 0,3610 Valid 

 

    Berdasarkan tabel 3.1 diatas, dapat dilihat bahwa terdapat nilai r 

hitung untuk masing-masing item pertanyaan yang lebih kecil dari 

nilai r tabel (0,3610), yaitu pertanyaan nomor 2, 3 dan 7, sehingga 

item pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak dapat 

digunakan. Oleh karena itu, pertanyaan tersebut perlu dibuang, dan 

dilakukan pengujian ulang untuk mendapatkan item-item yang valid. 

Berikut hasil pengujian ulang validitas work family conflict : 

Tabel 3.2 Hasil Pengujian Validitas Work Family Conflict 2 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 Pekerjaan kantor menganggu kehidupan 

keluarga dan rumah tangga saya. 

0,599 0,3610 Valid 

2 Saya meninggalkan semua kegiatan atau 

acara dirumah, Karena tuntutan pekerjaan 

kantor.  

0,550 0,3610 Valid 

3 Pekerjaan saya menimbulkan stress 

sehingga kesulitan memenuhi kewajiban di 

dalam aktivitas keluarga. 

0,544 0,3610 valid 

4 Berkaitan dengan kewajiban terhadap 

perkerjaan kantor, saya ingin mengubah 

rencana untuk waktu beraktivitas bersama 

keluarga. 

0,648 0,3610 valid 

5 Saya sering telat masuk kerja, karena 

tuntutan keluarga saya. 

0,581 0,3610 valid 

Lanjutan Tabel 3.1 
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6 Saya sering menunda pekerjaan karena 

keluarga saya. 

0,631 0,3610 valid 

7 Kadang saya tidak masuk kerja, karena 

tuntutan keluarga saya. 

0,675 0,3610 valid 

8 Tekanan/Stres keluarga mengganggu saya 

untuk melakukan kewajiban pekerjaan 

kantor 

0,496 0,3610 valid 

9 Keluarga saya dan teman-teman saya 

mengurangi waktu yang akan saya 

pergunakan untuk menyelesaikan pekerjaan 

kantor 

0,472 0,3610 valid 

 

    Berdasarkan tabel 3.2 diatas, setelah dilakukan pengujian ulang, 

diketahui dari 9 pertanyaan kuesioner work family conflict nilai r 

hitung > r tabel. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut dinyatakan 

valid. 

    Di bawah ini adalah tabel hasil pengujian validitas variabel 

kepuasan kerja, sebagai berikut : 

Tabel 3.3 .Hasil Pengujian Validitas Kepuasan Kerja 1 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 Perusahaan memberikan gaji yang adil 

kepada seluruh karyawan 

0,621 0,3610 valid 

2 Gaji yang diberikan sesuai dengan 

kontribusi yang diberikan karyawan untuk 

perusahaan  

0,799 0,3610 valid 

3 Gaji yang diberikan perusahaan tepat waktu 0,609 0,3610 valid 

4 Gaji yang saya dapatkan sudah cukup 

memenuhi kebutuhan 

0,336 0,3610 Tidak valid 

5 Pekerjaan saya sangat menyenangkan dan 

menarik 

0,683 0,3610 valid 

6 Pekerjaan saya sesuai dengan bakat dan 

keahlian saya 

0,472 0,3610 valid 

7 Saya merasa pekerjaan saya menantang dan 

tidak membosankan 

0,694 0,3610 valid 

8 Pekerjaan saya mendorong semangat untuk 

terus berkembang 

0,692 0,3610 valid 

Lanjutan Tabel 3.2 
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9 Saya diberikan kesempatan untuk maju oleh 

perusahaan  

0,620 0,3610 valid 

10 Perusahaan memiliki jabatan yang cukup 

bagi karyawan yang ingin maju dan 

berkembang 

0,771 0,3610 valid 

11 Saya memiliki kesempatan untuk 

dipromosikan oleh perusahaan  

0,561 0,3610 Valid 

12 Perusahaan memberikan kesempatan 

promosi yang adil kepada seluruh karyawan  

0,633 0,3610 Valid 

13 Hubungan saya dengan atasan terjalin 

sangat baik 

0,644 0,3610 Valid 

14 Atasan memberikan saya arahan pekerjaan 

dengan baik 

0,429 0,3610 Valid 

15 Atasan memberikan penghargaan bagi 

karyawan yang bekerja dengan baik 

0,484 0,3610 Valid 

16 Perusahaan menyediakan fasilitas yang 

cukup baik dan tempat kerja yang nyaman 

dan aman untuk bekerja 

0,511 0,3610 Valid 

17 Hubungan saya dengan rekan kerja berjalan 

dengan baik 

0,619 0,3610 Valid 

18 Saya menikmati waktu bekerja dengan 

rekan kerja 

0,696 0,3610 Valid 

19 Ketika dibutuhkan rekan kerja saya siap 

membantu 

0,579 0,3610 Valid 

20 Dalam bekerja saya tidak menemukan 

kesulitan  

0,615 0,3610 Valid 

 

    Berdasarkan tabel 3.3 diatas, dapat dilihat bahwa terdapat nilai r 

hitung untuk masing-masing item pertanyaan yang lebih kecil dari 

nilai r tabel (0,3610), yaitu pertanyaan nomor 4, sehingga item 

pertanyaan tersebut dinyatakan tidak valid dan tidak dapat digunakan. 

Oleh karena itu, pertanyaan tersebut perlu dibuang, dan dilakukan 

pengujian ulang untuk mendapatkan item-item yang valid. Berikut 

hasil pengujian ulang validitas kepuasan kerja : 

 

 

Lanjutan Tabel 3.3 
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Tabel 3.4 .Hasil Pengujian Validitas Kepuasan Kerja 2 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 Perusahaan memberikan gaji yang adil 

kepada seluruh karyawan 

0,606 0,3610 valid 

2 Gaji yang diberikan sesuai dengan 

kontribusi yang diberikan karyawan untuk 

perusahaan  

0,774 0,3610 valid 

3 Gaji yang diberikan perusahaan tepat waktu 0,636 0,3610 valid 

4 Pekerjaan saya sangat menyenangkan dan 

menarik 

0,701 0,3610 valid 

5 Pekerjaan saya sesuai dengan bakat dan 

keahlian saya 

0,489 0,3610 valid 

6 Saya merasa pekerjaan saya menantang dan 

tidak membosankan 

0,707 0,3610 valid 

7 Pekerjaan saya mendorong semangat untuk 

terus berkembang 

0,709 0,3610 valid 

8 Saya diberikan kesempatan untuk maju oleh 

perusahaan  

0,599 0,3610 valid 

9 Perusahaan memiliki jabatan yang cukup 

bagi karyawan yang ingin maju dan 

berkembang 

0,753 0,3610 valid 

10 Saya memiliki kesempatan untuk 

dipromosikan oleh perusahaan  

0,573 0,3610 valid 

11 Perusahaan memberikan kesempatan 

promosi yang adil kepada seluruh karyawan  

0,648 0,3610 valid 

12 Hubungan saya dengan atasan terjalin 

sangat baik 

0,684 0,3610 valid 

13 Atasan memberikan saya arahan pekerjaan 

dengan baik 

0,465 0,3610 valid 

14 Atasan memberikan penghargaan bagi 

karyawan yang bekerja dengan baik 

0,467 0,3610 valid 

15 Perusahaan menyediakan fasilitas yang 

cukup baik dan tempat kerja yang nyaman 

dan aman untuk bekerja 

0,526 0,3610 valid 

16 Hubungan saya dengan rekan kerja berjalan 

dengan baik 

0,656 0,3610 valid 

17 Saya menikmati waktu bekerja dengan 

rekan kerja 

0,720 0,3610 valid 

18 Ketika dibutuhkan rekan kerja saya siap 

membantu 

0,590 0,3610 valid 

19 Dalam bekerja saya tidak menemukan 

kesulitan  

0,627 0,3610 valid 
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 Berdasarkan tabel 3.4 diatas, setelah dilakukan pengujian ulang, diketahui 

dari 19 pertanyaan kuesioner kepuasan kerja nilai r hitung > r tabel. Sehingga 

pertanyaan-pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

Di bawah ini adalah tabel hasil pengujian validitas variabel 

turnover intention, sebagai berikut : 

Tabel 3.5 .Hasil Pengujian Validitas Turnover Intention 

No Pernyataan r hitung r tabel Keterangan 

1 Saya sering berfikir untuk keluar dari 

hotel ini. 

0,696 0,3610 valid 

2 Saya sering mencari informasi 

pekerjaan di tempat lain. 

0,741 0,3610 valid 

3 Saya akan keluar dari hotel ini jika 

ada kesempatan yang lebih baik. 

0,738 0,3610 valid 

4 Saya mungkin akan meninggalkan 

hotel ini dalam waktu dekat. 

0,771 0,3610 valid 

5 Saya akan keluar dari perusahaan ini 

apabila ada tawaran dari perusahaan 

lain yang memberi gaji lebih besar. 

0,680 0,3610 valid 

 

Berdasarkan tabel 3.5 diatas, diketahui 5 pertanyaan kuesioner 

turnover intention nilai r hitung > r tabel sehingga pertanyaan-

pertanyaan tersebut dinyatakan valid. 

3.6.2 Pengujian Reliabilitas  

Untuk menghitung reliabilitas suatu data dapat menggunakan 

pendekatan Cronbach’s Alpha. Jika nilai α lebih kecil dari 0,7 maka 

kuesioner dinyatakan tidak reliable. Sedangkan jika nilai α lebih besar 

dari 0,7 maka kuesioner dinyatakan reliable (Ghozali, 2011 : 47) 



31 
 

Berikut tabel yang menunjukkan hasil pengujian reliabilitas 

masing-masing variabel untuk penelitian ini : 

Tabel 3.6 Hasil Pengujian Reliabilitas 

Variabel Alpha 

Cronbach 

Keterangan 

Work Family Conflict 0,745 Reliabel 

Kepuasan Kerja 0,906 Reliabel 

Turnover Intention 0,763 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel 3.6 hasil pengujian reliabilitas diatas 

menunjukkan bahwa work family conflict memiliki nilai alpha sebesar 

0,745 lebih besar dari 0,7, kepuasan kerja memiliki nilai alpha 0,906 

lebih besar dari 0,7, turnover intention memiliki nilai alpha sebesar 

0,763 lebih besar dari 0,7.  

3.7 Teknik Alat Analisis Data  

3.7.1 Analisis Deskriptif  

Analisis deskriptif dilakukan dengan analisis tentang skala untuk 

mengetahui tanggapan responden akan kuesioner penelitian. Penentuan 

rentang skala dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut 

(Sugiyono, 2014:206) : 

RS =  

           = 5-1 

                  2 

= 2 
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Penilaian dilakukan sebagai berikut:  

Nilai Skor Work family 

conflict 

Kepuasan 

kerja 

Turnover 

Intention 

1,00-3,00 Rendah Rendah Rendah 

3,01-5,00 Tinggi Tinggi Tinggi 

 

3.7.2 Analisis Inferensial 

Untuk mengetahui pengaruh variabel X (independen) yaitu 

work family conflict dan kepuasan kerja terhadap Y (turnover 

intention), maka dilakukan uji regresi linier berganda. 

Persamaan regresi : 

Y = a + b1X1 + b2X2 

Dimana : 

Y = Turnover Intention 

a = konstanta 

b1, b2 = koefisien regresi 

X1 = Work family conflict 

X2 = Kepuasan Kerja 

3.8 Uji Hipotesis 

3.8.1 Uji t 

Menurut Sugiyono (2014:250) uji t menunjukan seberapa besar 

pengaruh  suatu variabel independent terhadap variabel dependent. 
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Dengan menggunakan nilai signifikan sebesar 0,05 jika nilai 

signifikan thitung > ttabel maka H0 diterima, jika nilai signifikan thitung < 

ttabel maka H0 ditolak. 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 1 : H10 = Tidak ada pengaruh positif dan signifikan antara 

work family conflict terhadap turnover intention 

H11 = Ada pengaruh positif dan signifikan antara work 

family conflict terhadap turnover intention 

Hipotesis 2 : H20 = Tidak ada pengaruh negatif dan signifikan antara 

kepuasan kerja terhadap turnover intention 

H21 = Ada pengaruh negatif dan signifikan antara 

kepuasan kerja terhadap turnover intention. 

3.8.2 Uji F 

 Menurut Sugiyono (2014:224) uji F digunakan untuk menguji 

variabel independent secara bersamaan terhadap variabel dependent. 

Uji F juga digunakan untuk mengetahui apakah model regresi linier 

yang digunakan sudah sesuai atau tidak. 

Dengan menggunakan nilai signifikan 0,05 jika nilai 

signifikan Fhitung > Ftabel maka H0 diterima, jika nilai signifikan Fhitung 

< Ftabel maka H0 ditolak. 

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut : 

Hipotesis 3 : H30 = Tidak ada pengaruh work family conflict  dan 

kepuasan kerja terhadap turnover intention 
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H31 = Ada pengaruh work family conflict dan kepuasan 

kerja terhadap turnover intention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


