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BAB IV 

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN PENELITIAN 

 

 

A. Orientasi Kancah Penelitian 

Sebelum menentukan subjek penelitian, tahap awal yang 

dilakukan untuk memulai penelitian yaitu dengan menentukan tempat di 

mana akan dilakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Bank X 

di Semarang. 

Bank X merupakan Bank Sentral yang melaksanakan tugas dan 

wewenangnya secara independen. Bank X memiliki otonomi secara 

penuh dalam merumuskan serta melaksanakan tugas dan wewenangnya. 

Hal tersebut membuat Bank Indonesia dapat menjalankan peran 

maupun fungsinya sebagai otoritas moneter menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

 Bank X dipimpin oleh seorang Dewan Gubernur dan Deputi 

Gubernur yang berjumlah maksimal 4 sampai 7 orang. Kantor Bank X 

berpusat di Jakarta dan memiliki kantor-kantor perwakilan dalam 

negeri. Bank X secara keseluruhan memiliki karyawan aktif yang 

berjumlah 4788 orang yang bertugas di kantor pusat maupun di kantor-

kantor perwakilan, salah satunya yang berada di Semarang. Bank X di 

Semarang merupakan kantor perwakilan Regional II yaitu sebagai pusat 
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yang membawahi kantor-kantor perwakilan Bank X lainnya yang 

berada di area Jawa Tengah.  

Bank X di Semarang dipimpin oleh seorang Direktur Eksekutif. 

Jumlah karyawan di Bank X di Semarang sebanyak 110 orang, yang 

terdiri dari 85 karyawan di bawah level manajer dan sisanya level 

manajerial. Karyawan tersebut terbagi dalam 3 divisi di Bank X di 

Semarang. Fungsi dari Bank X yang kompleks membuat karyawan 

dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Hal tersebut sesuai dengan 

tujuan Bank X yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, 

baik kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta 

kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuan 

tersebut sangat dipengaruhi oleh kinerja dalam manajemen intern yang 

terdiri dari beberapa departemen kerja. Ketika salah satu karyawan 

dalam departemen mengalami stres kerja hingga kehilangan tenaga 

kerja pada divisi tertentu maka hal tersebut akan menghambat 

tercapainya tujuan perusahaan. 

Hal yang menjadi pertimbangan peneliti melakukan penelitian di 

Bank Indonesia Semarang, antara lain: 

1. Karakteristik subjek penelitian sesuai dengan yang akan 

diteliti. 

2. Penelitian dengan judul “Hubungan Antara Stres Kerja 

dengan Intensi Turnover” belum pernah diteliti di Bank 

Indonesia Semarang. 
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3. Penelitian yang akan dilakukan telah disetujui oleh 

perusahaan. 

 

B. Persiapan Penelitian 

Persiapan yang dilakukan untuk penelitian yaitu permohonan ijin 

penelitian, penyusunan alat ukur, dan pelaksanaan uji coba alat ukur. 

Adapun tahapan yang dilakukan, sebagai berikut: 

1. Permohonan Ijin Penelitian 

Peneliti meminta perijinan kepada pihak Bank X di Semarang 

pada bulan Maret 2018. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara 

kepada karyawan asisten manajer dan beberapa staff, untuk 

mendapatkan gambaran permasalahan yang dirasakan. Peneliti 

mengajukan judul penelitian pada bulan April 2018. Pada tanggal 24 

Juli 2018 peneliti memberikan permohonan surat ijin penelitian yang 

tertera tanda tangan peneliti. Peneliti mendapatkan bukti ijin 

penelitian berupa tanda tangan dari pihak Bank X disertakan cap 

Bank X di Semarang. 

2. Penyusunan Alat Ukur 

Alat ukur yang peneliti gunakan berupa skala stres kerja dan 

skala intensi turnover. Penyusunan alat ukur didasarkan pada aspek-

aspek stres kerja dan aspek-aspek intensi turnover. Aspek-aspek 

tersebut yang digunakan sebagai dasar peneliti dalam menyusun 

skala. Aspek pada stres kerja yang diungkapkan terdiri dari empat, 
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yaitu fisiologis, emosional, kognitif dan tingkah laku. Skala stres 

kerja pada penelitian ini berisi 32 item yang terdiri dari 16 

pernyataan favorable dan 16 pernyataan unfavorable. Sedangkan, 

aspek pada intensi turnover yang diungkapkan terdiri dari tiga, yaitu 

thinking of quitting, intention to search for alternative, dan intention 

to leave. Skala intensi turnover pada penelitian ini berisi 24 item 

yang terdiri dari 12 pernyataan favorable dan 12 pernyataan 

unfavorable. Penyajian skala dalam bentuk tertutup yaitu dengan 

cara subjek diwajibkan memilih salah satu jawaban dari beberapa 

alternatif jawaban yang tersedia.  

 

Tabel 5. 

Sebaran Nomor Item Skala Stres Kerja 

Dimensi Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Pernyataan 

Fisiologis 
17,10,5,25 6,19,5,22 8 

Emosional 
23,2,4,31 12,8,18,30 8 

Kognitif 
7,27,9,11 1,21,29,16 8 

Tingkah laku 
28,13,24,16 3,20,14,32 8 

Total Pernyataan 
16 16 32 
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Tabel 6. 

Sebaran Nomor Item  Skala Intensi Turnover 

Dimensi Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Pernyataan 

Thinking of quitting 
3,1,9,14 12,18,7,17 8 

Intention to search for 

alternative 
15,8,2,16 11,13,22,23 8 

Intention to leave 
20,6,10,5 4,24,21,19 8 

Total Pernyataan 
12 12 24 

 

C. Pelaksanaan Penelitian 

Pelaksanaan penelitian dimulai pada tanggal 27 Agustus 2018, 

peneliti pada awalnya menentukan jumlah sampel subjek penelitian 

yaitu sebanyak 62 karyawan sebagai 5% dari total populasi. Peneliti 

memberikan skala yang berjumlah 62 bendel ke salah satu asisten 

manajer Bank X di Semarang. Penyebaran skala dilakukan di tiga divisi 

pada Bank X dengan subjek sasaran asisten manajer dan staff. 

Penyebaran skala dilakukan oleh salah satu asisten manajer, tanpa 

mengikut sertakan peneliti. Teknik uji coba dalam penelitian ini yaitu 

tryout terpakai. Peneliti hanya melakukan sekali percobaan dalam 

pengambilan data, yang selanjutnya data tersebut akan diolah untuk 

diuji validitas dan reliabilitasnya. Pengambilan hasil skala dilakukan 

pada tanggal 30 Agustus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh 

perusahaan. Peneliti menerima jumlah skala sebanyak 62 bendel dari 70 

bendel yang telah peneliti berikan, hal tersebut dikarenakan beberapa 
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karyawan yang tidak bersedia mengisi skala maupun karyawan yang 

masih dalam penugasan di luar kantor. Dari 62 skala yang didapatkan, 

selanjutnya peneliti melakukan skoring dan dilakukan perhitungan 

validitas dan reliabilitasnya dengan menggunakan program SPSS.24 

(Statistical Package for Sosial Sience). 

 

D. Uji Coba Alat Ukur 

Skala stres kerja dan skala intensi turnover yang telah diskoring, 

selanjutnya dibuat tabulasi data untuk diuji validitas dan reliabilitasnya. 

Pengujian validitas dan reliabilitas yang dilakukan dengan 

menggunakan program SPSS.24 (Statistical Package for Sosial Sience). 

Pengujian validitas dilakukan dengan teknik korelasi product moment, 

selanjutnya skala dikoreksi menggunakan korelasi part whole untuk 

mengetahui item-item yang gugur. Peneliti menggunakan teknik alpha 

cronbach untuk menguji reliabilitas pada skala stres kerja dan skala 

intensi turnover. Hasil analisis uji validitas dan reliabilitas pada alat 

ukur, sebagai berikut: 

1. Uji Validitas 

Berdasarkan skala stres kerja yang telah diuji coba kan kepada 62 

subjek, peneliti memperoleh hasil validitas yaitu terdapat 9 item 

tidak valid dan 23 item valid dari total item yang digunakan 

sebanyak 32 item. Item-item yang valid memiliki nilai koefisien 

lebih besar dari korelasi r-tabel yaitu 0,210, dengan koefisien 
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validitas yang tertinggi sebesar 0.654 dan yang terendah sebesar 

0,220. Sedangkan, terdapat 3 item yang tidak valid dan 21 item yang 

valid dari total item yang digunakan sebanyak 24 item pada skala 

intensi turnover. Item-item yang valid memiliki nilai koefisien lebih 

besar dari r-tabel yaitu 0,210, dengan koefisien validitas yang 

tertinggi sebesar 0.886 dan terendah sebesar 0,372. Perincian item-

item yang tidak valid dan item-item yang valid, sebagai berikut: 

 

Tabel 7. 

Sebaran Nomor Item Gugur Skala Stres Kerja 

Dimensi Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Pernyataan 

Fisiologis 
17,10*,5*,25* 6,19,5,22 5 

Emosional 
23,2,4*,31* 12,8*,18,30* 4 

Kognitif 
7,27,9,11* 1,21,29,16 7 

Tingkah laku 
28,13,24,16 3*,20,14,32 7 

Total Pernyataan 
10 13 23 

Keterangan: (*) item gugur 
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Tabel 8. 

Sebaran Nomor Item Gugur Skala Intensi Turnover 

Dimensi Favorable Unfavorable 
Jumlah 

Pernyataan 

Thinking of quitting 
3,1,9*,14 12,18,7,17 7 

Intention to search for 

alternative 
15,8,2,16 11,13,22,23* 7 

Intention to leave 
20*,6,10,5 4,24,21,19 7 

Total Pernyataan 
10 11 21 

Keterangan: (*) item gugur 

 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah peneliti melakukan uji validitas, selanjutnya menguji 

reliabilitas terhadap skala stres kerja dan skala intensi turnover 

menggunakan SPSS.24 dengan teknik alpha cronbach. Hasil uji 

reliabilitas pada skala stres kerja yaitu sebesar 0,856 dan koefisien 

reliabilitas pada skala intensi turnover yaitu sebesar 0,956. Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa skala stres kerja dan skala intensi 

turnover memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 

  


