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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah penelitian yang berfokus 

pada penekanan analisis data berupa angka-angka dan diolah dengan 

metode analisis statistika. Hasil dari hubungan antar variabel dinyatakan 

secara korelasional atau struktural dan diuji secara empirik (Azwar, 

2017). 

 

B. Identifikasi Variabel 

Variabel penelitian merupakan suatu sifat atau atribut yang dapat 

berupa manusia, benda, maupun kegiatan yang memiliki variasi tertentu 

sehingga dapat dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Azwar, 2017). 

1. Variabel Tergantung : Intensi Turnover 

2. Variabel Bebas  : Stres Kerja 
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C. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Peneliti membatasi definisi operasional variabel yang digunakan 

dalam penelitian untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran, 

sebagai berikut: 

1. Intensi Turnover 

Intensi turnover yaitu adanya niat atau keinginan karyawan 

untuk pindah sebagai tenaga kerja dari suatu perusahaan secara 

sukarela, sadar, dan penuh pertimbangan. Mobley menjelaskan tiga 

indikator intensi turnover pada karyawan, yaitu thinking of quitting, 

intention to search for alternative, dan intention to leave. Karyawan 

yang memiliki niat untuk pindah (intensi turnover) dapat menjadi 

benar-benar melakukan turnover. Semakin banyak karyawan yang 

intensi turnover nya tinggi maka semakin banyak perilaku turnover 

yang dapat terjadi di perusahaan. 

2. Stres Kerja 

Stres kerja yaitu perasaan tertekan secara fisik maupun 

psikologis yang dialami karyawan sebagai akibat dari tingginya 

tekanan kerja dan berdampak pada perubahan berpikir, merasakan 

maupun berperilaku. Hamali menjelaskan empat dimensi stres kerja 

yang dapat mengungkapkan apakah karyawan mengalami stres 

kerja. Dimensi yang pertama yaitu fisiologis. Dimensi kedua yaitu 

emosional. Dimensi ketiga yaitu kognitif. Dimensi keempat yaitu 
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tingkah laku. Karyawan yang mendapatkan skor tinggi maka stres 

kerja yang dialami semakin kuat, begitu pula sebaliknya.  

 

D. Subjek Penelitian 

1. Populasi Penelitian 

Populasi penelitian adalah generalisasi mengenai kelompok 

subjek yang memiliki karakteristik dengan variabel penelitian. 

Semakin sedikit karakteristik yang disebutkan maka populasi akan 

semakin heterogen. Sebaliknya semakin banyak karakteristik maka 

populasi akan semakin homogen. Kelompok subjek akan 

digeneralisasi hasil penelitian (Azwar, 2017). Populasi pada 

penelitian ini yaitu karyawan level asisten manajer dan staf Bank X 

di Semarang di bawah level manajer sebanyak 85 orang.  

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari subjek populasi. Besarnya sampel 

pada penelitian ini sebanyak 62 karyawan Bank X di Semarang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu proportional sampling, purposive sampling dan incidental 

sampling. Proportional sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

dengan cara peneliti memperhatikan kategori pada populasi 

penelitian, di mana peneliti menentukan kategori populasi sebanyak 

62 karyawan sebagai 5% sampel dari populasi yang ada. Purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel subjek penelitian berdasarkan 
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ciri-ciri khusus yang telah ditetapkan peneliti, subjek penelitian 

dalam penelitian ini yaitu karyawan asisten manajer dan staff Bank 

X di Semarang. Incidental sampling yaitu pengambilan sampel 

secara aksidental, di mana peneliti memberikan skala sesuai dengan 

konteks penelitian kepada subjek yang secara kebetulan berada di 

tempat (Azwar, 2017). Sehingga teknik incidental sampling yang 

dipakai oleh peneliti mengambil langsung subjek pada saat itu juga 

di Bank X di Semarang.  

E. Metode Pengumpulan Data 

Terdapat dua metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Skala 

Skala adalah rangkaian gradasi, level atau nilai yang 

menggambarkan variasi tingkatan dari sesuatu. Metode skala 

merupakan metode penelitian yang menggunakan daftar 

pernyataan berisi aspek-aspek yang akan diukur. Skala tersebut 

harus dijawab atau dikerjakan oleh subjek sesuai pemikiran atau 

persepsi subjek. Dari hasil jawaban tersebut kemudian peneliti 

mengambil kesimpulan perihal subjek yang diteliti.  

Peneliti menggunakan dua skala dalam penelitian ini, 

yaitu skala intensi turnover dan skala stres kerja. Skala intensi 

turnover dan skala stres kerja terdiri dari dua item yaitu 

pernyataan positif (favorable) dan pernyataan negatif 
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(unfavorable). Sistem penilaian dalam skala ini dimulai dari skor 

yang terendah yaitu skor satu hingga yang tertinggi mendapat 

skor empat. Pada item favorable atau item pernyataan positif, 

dengan jawaban Sangat Setuju akan mendapatkan skor 4, untuk 

jawaban Setuju akan mendapat skor 3, jawaban Tidak Setuju 

mendapat skor 2, sedangkan jawaban Sangat Tidak Setuju akan 

mendapat skor 1. Skor 4 akan diberikan pada jawaban Sangat 

Tidak Setuju di dalam item yang berisi pernyataan negatif atau 

unfavorable, semakin ke arah kiri maka skor yang didapat akan 

semakin rendah.  

Skala intensi turnover yang peneliti gunakan terdiri dari 

24 item, masing-masing terdiri dari 12 pernyataan pada item 

favorable, dan 12 pernyataan pada item unfavorable. Pada skala 

intensi turnover item pernyataan mencakup tiga dimensi, yaitu 

thinking of quitting, intention to search for alternative, dan 

intention to leave. Skala stres kerja yang peneliti gunakan terdiri 

dari 32 item, masing-masing terdiri dari 16 pernyataan pada item 

favourable dan 16 pernyataan pada item unfavorable. Pada skala 

stres kerja item pernyataan mencakup empat dimensi, yaitu 

fisiologis, emosional, kognitif dan tingkah laku. Adapun 

blueprint skala intensi turnover dan skala stres kerja sebagai 

berikut:  
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Tabel 1 

Blueprint Skala Stres Kerja 

Dimensi Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Pernyataan 

Fisiologis 
4 4 8 

Emosional 
4 4 8 

Kognitif 
4 4 8 

Tingkah laku 
4 4 8 

Total Pernyataan 
16 16 32 

 

Tabel 2 

Blueprint Skala Intensi Turnover 

Dimensi Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Pernyataan 

Thinking of quitting 
4 4 8 

Intention to search for 

alternative 
4 4 8 

Intention to leave 
4 4 8 

Total Pernyataan 
12 12 24 

 

 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 

1. Validitas Alat Ukur 
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Validitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat 

kesahihan suatu alat tes. Suatu alat ukur dikatakan valid apabila 

dapat mengukur dengan tepat hal yang akan diukur. Peneliti 

menggunakan validitas konsep (construct validity) dan validitas 

isi sebagai pengukuran instrumen yang akan diukur. Semakin 

tinggi skor validitasnya maka kesahihan alat ukur tersebut juga 

semakin tinggi (Azwar, 2017). Adapun kriteria validitas 

instrumen tes, sebagai berikut: 

 

Tabel 3. 

Kriteria Validitas Instrumen Tes 

Nilai r Intepretasi 

0,81 – 01,00 
Sangat tinggi 

0,61 – 0,80 
Tinggi 

0,41 – 0,60 
Cukup 

0,21 – 0,40 
Rendah 

0,00 – 0,20 
Sangat rendah 

 

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan teknik 

korelasi product moment dengan cara mengkorelasikan skor item 

dengan skor total. Korelasi product moment pada penelitian ini 

diuji menggunakan alat bantu program komputer yaitu program 

SPSS.24 (Statistical Package for Sciences). 
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2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas yaitu tingkat konsistensi suatu alat ukur, di 

mana hasil skor yang didapat relatif sama atau tidak berubah 

ketika diaplikasikan pada situasi yang berbeda-beda (Azwar, 

2017). Penelitian ini menggunakan rumus varian Alpha 

Cronbach sebagai uji reliabilitas. Adapun kriteria reliabilitas, 

sebagai berikut:  

 

Tabel 4. 

Kriteria Reliabilitas 

Koefisien Korelasi Kriteria Reliabilitas 

0,81 < r ≤ 01,00 
Sangat tinggi 

0,61 < r ≤ 0,80 
Tinggi 

0,41 < r ≤ 0,60 
Cukup 

0,21 < r ≤ 0,40 
Rendah 

0,00 < r ≤ 0,20 
Sangat rendah 

 

G. Metode Analisis Data 

Metode analisis data kuantitatif  yang digunakan peneliti pada 

penelitian ini yaitu Korelasi Pearson Product Moment. Peneliti menguji 

hipotesis hubungan antara stres kerja dengan intensi turnover pada 

karyawan dengan data hasil berupa interval atau rasio.  

  


