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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian Yang Digunakan 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif ini 

biasanya bekerja dengan menggunakan angka, dimana data penelitian 

akan berupa bilangan seperti skor atau nilai, peringkat dan frekuensi. 

Selanjutnya, akan dianalisis dengan menggunakan statistik untuk 

menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian yang bersifat spesifik 

untuk melakukan prediksi bahwa suatu variabel tertentu memengaruhi 

variabel yang lain (Alsa, 2003, hal.14). 

 

B. Identifikasi Variabel Penelitian 

 Identifikasi variabel penelitian dapat digunakan untuk menguji 

hipotesis. Variabel yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah: 

1. Variabel Tergantung  : Intensi Turnover 

2. Variabel Bebas : Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja 

  

C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

 Definisi operasional adalah suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut 

yang dapat diamati (Azwar, 2016, hal. 74). Definisi operasional 

dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang data yang 

dikumpulkan dan menghindari kesalahan dalam menentukan 
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pengumpulan data. Adapun definisi operasional dari variabel-variabel 

dalam penelitian ini, adalah : 

1. Intensi Turnover 

 Intensi turnover adalah niat seseorang untuk berhenti dari pekerjaan 

ditempat ia bekerja saat ini secara sukarela. Pengukuran intensi 

turnover menggunakan skala intensi turnover berdasarkan indikasi 

intensi turnover, yaitu absensi meningkat, mulai malas bekerja, 

peningkatan pelanggaran terhadap tata tertib kerja, meningkatnya 

protes terhadap atasan dan perilaku positif yang sangat berbeda dari 

biasanya. Semakin tinggi skor yang didapat, maka semakin tinggi 

intensi turnover pada karyawan. Begitu juga sebaliknya, semakin 

rendah skor yang didapat, maka semakin rendah intensi turnover 

yang terjadi. 

2. Komitmen Organisasi 

 Komitmen organisasi adalah sikap karyawan terhadap organisasinya 

dan memiliki bentuk nyata berupa keputusan individu untuk 

melanjutkan keanggotaannya didalam berorganisasi, serta dengan 

sepenuh hati menerima tujuan perusahaan dan memberikan 

kontribusi yang terbaik bagi kemajuan perusahaannya. Pengukuran 

komitmen organisasi menggunakan skala komitmen organisasi, 

berdasarkan aspek komitmen afektif, komitmen berkelanjutan dan 

komitmen normatif. Semakin tinggi skor yang didapat, maka 

semakin rendah intensi turnover pada karyawan. Begitu juga 

sebaliknya, semakin rendah skor yang didapat, maka semakin tinggi 

intensi turnover yang terjadi. 
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3. Kepuasan Kerja 

 Kepuasan kerja adalah sikap positif karyawan terhadap pekerjaan 

mereka yang timbul berdasarkan penilaian terhadap situasi kerjanya. 

Pengukuran kepuasan kerja menggunakan skala kepuasan kerja, 

berdasarkan aspek-aspek yaitu pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, 

pemimpin dan rekan kerja. Semakin tinggi skor yang didapat, maka 

semakin rendah intensi turnover pada karyawan. Begitu juga 

sebaliknya, semakin rendah skor yang didapat, maka semakin tinggi 

intensi turnover yang terjadi. 

 

D. Subyek Penelitian 

1. Populasi 

 Nawawi (Margono, 2004, hal. 118) mengemukakan bahwa 

populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang digunakan 

sebagai sumber data dan memiliki karakteristik tertentu dalam 

sebuah penelitian. Populasi tersebut ditetapkan oleh peneliti dan 

kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Penarikan kesimpulan 

dilakukan dengan sampel yang objektif. Sampel adalah sebagian dari 

suatu populasi atau himpunan bagian dari populasi yang diambil 

dengan menggunakan cara tertentu dalam sebuah penelitian. 

 Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah 

karyawan bidang salesman PT.Sejahtera Motor Gemilang 

Semarang. Adapun populasi dari penelitian ini adalah seluruh 

karyawan yang bekerja di bidang salesman PT. Sejahtera Motor 

Gemilang Semarang sebanyak 80 orang. 
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2. Teknik Pengambilan Sampel 

 Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah study populasi, yaitu elompok tertentu dari sesuatu (orang, 

benda, peristiwa, dan sebagainya) yang dipilih oleh peneliti yang 

hasil studinya atau penelitiannya dapat digeneralisasikan terhadap 

kelompok tersebut. Suatu populasi sedikitnya mempunyai satu 

karakteristik yang membedakannya dengan kelompok yang lain. 

(Sugiyono, 2012, hal. 83). 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

1. Alat Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

skala. Menurut Margono (2004, hal. 176) skala adalah seperangkat 

nilai angka yang ditetapkan kepada subyek, obyek atau tingkah laku 

dengan tujuan mengukur sifat. Metode skala adalah suatu metode 

penelitian dengan menggunakan daftar pertanyaan atau peryataan 

yang berisi aspek-aspek yang hendak diukur, yang harus dijawab 

atau dikerjakan oleh subyek, dan berdasar atas jawaban atau isian itu 

peneliti mengambil kesimpulan mengenai subyek yang diteliti. 

Istilah skala lebih banyak dipakai untuk menamakan alat ukur aspek 

afektif. Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat 

langsung dan tertutup yaitu skala langsung diberikan kepada subyek 

dan kemudian subyek penelitian diharuskan untuk memilih jawaban-

jawaban yang telah disediakan dalam skala sehingga subyek tidak 

dapat memberikan respon atau jawaban seluas-luasnya.  
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2. Blue Print Skala 

Skala yang akan digunakan untuk mengukur variabel-variabel 

penelitian, yaitu: 

1. Skala Intensi Turnover 

Skala ini digunakan untuk mengukur intensi turnover pada 

karyawan. Peneliti menyusun skala intensi turnover ini 

berdasarkan aspek intensi turnover, yaitu absensi meningkat, 

mulai malas bekerja, peningkatan pelanggaran terhadap tata 

tertib kerja, meningkatnya protes terhadap atasan dan perilaku 

positif yang sangat berbeda dari biasanya. Skala intensi turnover 

direncanakan terdiri dari 30 item. 

     Tabel 2. Blue Print Skala Intensi Turnover 

Aspek Intensi 

Turnover 

Jumlah Pernyataan/Item Total 

Item Favourable Unfavourable 

Absensi meningkat 3 3 6 

Mulai malas bekerja 3 3 6 

Peningkatan 

pelanggaran terhadap 

tata tertib kerja 

3 3 6 

Meningkatnya protes 

terhadap atasan 
3 3 6 

Perilaku positif yang 

berbeda dari biasanya 
3 3 6 

Total Item 15 15 30 

 

2. Skala Komitmen Organisasi 

Skala ini digunakan untuk mengukur komitmen organisasi pada 

karyawan. Peneliti menyusun skala komitmen organisasi ini 
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berdasarkan aspek komitmen organisasi yaitu komitmen, 

komitmen berkelanjutan dan komitmen normatif  yaitu adalah 24 

item. 

Tabel 3. Blueprint Skala Komitmen Organisasi 

Aspek Komitmen 

Organisasi 

Jumlah Pernyataan/Item Total 

Item Favourable Unfavourable 

Komitmen Afektif 4 4 8 

Komitmen 

Berkelanjutan 
4 4 8 

Komitmen Normatif   4 4 8 

Total Item 12 12 24 

 

3. Skala Kepuasan Kerja 

Skala ini digunakan untuk mengukur kepuasan kerja pada 

karyawan. Peneliti menyusun skala kepuasan kerja ini 

berdasarkan aspek kepuasan kerja mengacu pada aspek-aspek 

pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, pengawasan, dan rekan 

kerja. Skala kepuasan kerja direncanakan terdiri dari 30 item 

pernyataan. 

Tabel 4. Blueprint Skala Kepuasan Kerja 

Aspek Kepuasan 

Kerja 

Jumlah Pernyataan/Item Total 

Item Favourable Unfavourable 

Pekerjaan itu sendiri 3 3 6 

Gaji 3 3 6 

Promosi 3 3 6 

Pengawasan 3 3 6 

Rekan Kerja 3 3 6 

Total Item 15 15 30 
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Skala yang digunakan dalam penelititan ini adalah skala untuk 

mengungkap intensi turnover sebagai variabel tergantung dan komitmen 

organisasi serta kepuasan kerja sebagai variabel bebas pertama dan 

kedua dalam penelitian ini. Alternatif pilihan jawaban yang digunakan 

dalam skala kedua variabel tersebut dibagi menjadi empat kategori, yaitu 

: sangat sesuai (SS), sesuai (S), tidak sesuai (TS), dan sangat tidak sesuai 

(STS).  

Skala intensi turnover dengan komitmen organisasi dan kepuasan 

kerja dibedakan menjadi dua kelompok item pertanyaan, yaitu item 

favourable dan item unfavourable. Item yang mendukung pernyataan 

atau searah dengan pernyataan (favourable), mempunyai sistem penilai 

jawaban sebagai berikut : sangat sesuai (SS) skor 4; sesuai (S) skor 3; 

tidak sesuai (TS) skor 2 dan sangat tidak sesuai (STS) skor 1. Sedangkan 

untuk item yang tidak mendukung pernyatan atau tidak searah dengan 

pernyataan (unfavourable), sistem penilaian jawaban sebagai berikut : 

sangat sesuai (SS) skor 1; sesuai (S) skor 2; Tidak Sesuai (TS) skor 3 dan 

sangat tidak sesuai (STS) skor 4. Semakin tinggi skor yang diperoleh 

pada kedua skala tersebut berarti semakin positif intensi turnover dengan 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja, sebaliknya semakin rendah 

skor yang diperoleh berarti semakin negatif pula intensi turnover dengan 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja. 
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F. Validitas dan Reliabilitas 

1. Uji Validitas Alat Ukur 

 Arikunto (1998, hal. 160) menjelaskan bahwa validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau 

keaslian suatu instrumen. Lebih lanjut Azwar (2016, hal. 105) 

mendefinisikan validitas alat ukur sebagai sejauh mana ketepatan 

dan kecermatan suatu alat ukurmelakukan fungsinya. Suatu alat ukur 

di katakan valid apabila alat ukur tersebut dapat menjalankan fungsi 

alat ukurnya sesuai dengan tujuan dilakukan pengukuran. 

 Pada penelitian ini uji validitas instrumen menggunakan 

validitas isi, untuk mengukur validitas instrumen dengan jalan 

mengkorelasikan setiap skor pada tiap butir skor dengan jumlah skor 

seluruh item dengan menggunakan teknik korelasi Product Moment. 

Rumus yang digunakan adalah korelasi Product Moment dari Karl 

Pearson. Untuk mengkoreksi koefisien korelasi yang berlebihan 

bobot digunakan teknik korelasi Part Whole dengan alat bantu 

komputer sebagai media bantu.  

2. Uji Reliabilitas Alat Ukur 

 Azwar (2016, hal. 106) menyatakan bahwa reliabilitas 

menunjukan sejauh mana hasil pengukuran itu dapat memberikan 

hasil yang konsisten dan padat dipercaya. Supranto (2008, hal. 171) 

menambahkan bahwa reliabilitas instrumen merujuk kepada 

konsistensi hasil perekaman data (pengukuran) kalau instrumen itu 

digunakan oleh orang atau kelompok orang yang sama dalam waktu 

berlainan atau kalau instrumen itu digunakan oleh orang atau 
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kelompok orang yang berbeda dalam waktu yang sama atau dalam 

waktu yang berlainan. Pada penelitian ini digunakan teknik 

perhitungan reliabilitas koefisien Alpha Cronbach, dengan alasan 

komputasi dengan teknik ini akan memberikan harga yang lebih 

kecil atau sama besar dengan reliabilitas yang sebenarnya. Jadi ada 

kemungkinan dengan menggunakan teknik ini akan lebih cermat 

karena dapat mendeteksi hasil yang sebenarnya.  

 

G. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menganalisis data hasil penelitian untuk diuji kebenarannya, sehingga 

diperoleh suatu kesimpulan dari penelitian tersebut. Data yang diperoleh 

dalam penelitian ini akan memberikan rangkuman keterangan yang dapat 

dipahami, tepat dan teliti sesuai dengan sifat data (Arikunto, 1998, hal. 

155). 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif 

dimana hasil data berupa angka-angka yang nantinya akan 

diinterpretasikan dalam bentuk uraian. Teknik yang digunakan adalah 

teknik regresi berganda untuk melihat besarnya hubungan antara satu 

variabel tergantung dengan dua atau lebih variabel bebas (Hasan, 2016, 

hal. 52). Dalam penelitian ini, yaitu untuk melihat hubungan antara 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja dengan intensi turnover pada 

karyawan bidang salesman. 

 Metode analisa data yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Hipotesis Mayor  

Uji hipotesis mayor menggunakan Analisis Regresi Berganda, yaitu 

untuk mengetahui apakah ada hubungan antara komitmen organisasi 

dan kepuasan kerja dengan intensi turnover pada karyawan. 

2. Hipotesis Minor  

Metode analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis minor 

pada penelitian ini adalah menggunakan Teknik Korelasi Product 

Moment 

 


