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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl Tasikmadu 23, Tasikmadu, Sukun, Malang.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan survei. Menurut Darmawan (2013:68) 

varian kelompok penelitian kuantitatif ini juga termasuk ke dalam kelompok 

kuantitatif yang sangat tegas. Perumusan masalah penelitian yang sudah menuntut 

adanya rumusan tujuan penelitian dan rumusan hipotesis yang harus diuji melalui 

statistika terapan. Adapun dari aspek kajian metode penelitian menunjukkan 

bahwa survei bersifat explanatory, yaitu penelitian yang harus dilakukan 

penjelasan atas hubungan, pengaruh, atau adanya hubungan kausal dan sebab 

akibat.  

C. Populasi

Menurut Arikunto (2010:123) populasi adalah keseluruh dari banyaknya 

obyek yang akan diteliti. Populasi yang digunakan dalam peneliti ini adalah 

seluruh karyawan di PT. Lukindari Permata Kecamatan Sukun Kabupaten Malang 

yang berjumlah 53 karyawan, dimana 5 karyawan merupakan karyawan kontrak 

sedangkan sisa lainnya yaitu 48 karyawan merupakan karyawan tetap perusahaan.  



21 
 

D. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2015:118) Sampel adalah bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel menurut Arikunto 

(2010:95) apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100, maka populasi 

digunakan sebagai sampel. Sedangkan jika lebih dari 100 maka sampel dapat 

diambil antara 10%-15%. Jumlah sampel dalam penelitiaan ini yaitu 53 karyawan. 

Sedangkan untuk teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling 

yaitu dengan mengambil keseluruhan dari jumlah pegawai yang ada di PT. 

Lukindari Permata.  

 

E. Definisi Operasional Variabel 

1. Variabel Dependen (Y) 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Niat Untuk Tinggal 

(Intention To Stay). Konsep intention to stay  adalah tingkat kemungkinan 

seorang karyawan yang berencana untuk tetap dengan organisasi 

(Gary,2012).  Berikut indikator-indakator yang digunakan : 

a. Niat untuk tetap pada organisasi tanpa batas adalah niat yang 

dimiliki karyawan untuk tetap bertahan pada organisasi.  

b. Niat untuk bekerja dengan organisasi adalah niat yang dimiliki 

karyawan untuk bekerja agar tercapai tujuan dari organisasi 

2. Variabel Independen (X1) 

Variabel independen pertama yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Kepuasan Kerja. kepuasan kerja adalah suatu perasaan yang 
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menyongkong atau tidak menyongkong diri pegawai yang berhubungan 

dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinnya (Mangkunegara 

2000:117).  

Berikut indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan 

kerja : 

a. Perasaan tentang pekerjaan itu sendiri adalah karyawan merasa puas 

dengan pekerjaan yang telah dilakukan 

b. Perasaan tentang promosi adalah kemungkinan karyawan untuk 

dapat naik jabatan yang lebih baik 

c. Perasaan tentang co-worker adalah teman yang senantiasa 

berhubungan dan membantu setiap pekerjaan yang akan dilakukan 

d. Perasaan tentang kompensasi adalah upah yang didapatkan karyawan 

selama bekerja 

e. Perasaan tentang pengawasan adalah kemampuan yang diberikan 

untuk membantu karyawan dalam bekerja 

3. Variabel Independen (X2) 

Variabel independen kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Komitmen Organisasional. Luthan (2006:249) mendefinisikan “komitmen 

organisasi paling sering didefinisikan sebagai keinginan kuat untuk tetap 

sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai 

keinginan organisasi, dan keyakinan tertentu dan penerimaan nilai dan 

tujuan organisasi”. Berikut indikator-indikator yang terkait Komitmen 

Organisasional adalah : 
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a. Affective Commitment (AC) adalah karyawan merasa terlibat dengan 

nilai-nilai yang terdapat pada perusahaan 

b. Continuance Commitment (CC) adalah karyawan akan merasa rugi 

apabila meninggalkan perusahaan  

c. Normative Commitment (NC) adalah karyawan akan merasa dirinya 

harus berada di organisasi dalam segala kondisi 

 

F. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data yang didapat dari sumber pertama, misalnya dari individu atau 

perseorangan, seperti hasil wawancara, pengisian kuesioner, atau bukti 

transaksi (Umar,2003:75). Data primer yang digunakan berupa wawancara 

langsung yang dilakukan dengan manager dan beberapa karyawan pada PT. 

Lukindari Permata. Sedangkan untuk Pengisian kuesioner akan dilakukan 

oleh seluruh karyawan PT. Lukindari Permata. Data primer yang diperoleh 

dari perusahaan berupa data keluar-masuk karyawan serta profil perusahaan.  

2. Data Sekunder 

Menurut Umar (2003:75) yaitu data sekunder merupakan data primer 

yang telah dioleh lebih lanjut, misalnya dalam bentuk tabel, grafik, 

diagram, gambar, dan sebagainya sehingga lebih informatif jika digunakan 

oleh pihak lain. Data sekunder yang diperoleh berasal dari data primer 

yang diolah dalam bentuk tabel adalah data keluar masuknya karyawan 

yang diperoleh dari PT. Lukindari Permata.  
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G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan kuesioner. Teknik 

pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan pada manajer dan beberapa 

karyawan pada PT. Lukindari Karyawan dari berbagai bidang. Sedangkan untuk 

penyebaran kuesioner dilakukan pada seluruh karyawan PT. Lukindari Permata 

yaitu sejumlah 53 karyawan.  

 

H. Teknik Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan teknik pengukuran variabel berupa skla likert. 

Menurut Darmawan (2013:169) Skala likert’s digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang tentang fenomena sosial. Variabel yang akan 

diukur dijabarkan menjadi indikator variabel yang kemudian dijadikan sebagai 

tolak ukur dalam menyusun daftar pertanyaan yang akan dibagikan pada 

karyawan. Pengujian sejumlah pertanyaan terkait variabel untuk mengetahui 

jawaban dari responden agar dapat menganalisis secara kuantitatif, alternatif 

jawaban ditetapkan dengan skor sebagai berikut : 

a. Sangat setuju  : Skor 5 

b. Setuju   : Skor 4 

c. Tidak ada pendapat  : Skor 3 

d. Tidak setuju  : Skor 2 

e. Sangat tidak setuju  : Skor 1 
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I. Uji Instrumen 

a.  Uji Validitas 

Menurut Arikunto(2010:211) bahwa validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan sesuatu instrumen. Nilai validitas 

pada dasarnya adalah nilai korelasi.Untuk menghitung item yang 

digunakan untuk menggunakan item daya pembeda. Dengan 

mengkorelasikan skor item dengan skor keseluruhan adalah validitas 

kontrak yaitu uji validitas jenis uji validitas dengan mneghitung korelasi. 

Dalam penelitian ini menggunakan uji validitas dengan metode product 

moment (Arikunto,2010:211) dengan rumus sebagai berikut: 

  
 ∑    ∑    ∑   

√{ ∑    ∑   { ∑    ∑   }}
 

Keterangan: 

r   : Koefisien korelasi product moment 

N   : Jumlah subjek uji coba 

∑    : Jumlah skor butir pertanyaan 

∑       : Jumlah skor butir pertanyaan kuadrat 

∑       : Jumlah skor total 

∑      : Jumlah skor total kuadrat 

∑      : Jumlah perkalian skor butir dengan skor total 

Apabila r sudah diketahui, maka selanjutnya membandingkan hasil dari 

r perhitungan dengan r yang terdapat dalam tabel. Jika hasil nilai dari r 

hitung lebih besar dari r dalam tabel pada alpha tertentu maka dikatakan 
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signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan adalah valid, 

sedangkan apabila r hitung lebih kecil pada r dalam tabel maka instrumen 

tersebut dinyatakan tidak valid. Kriteria yang diterapkan adalah r hitung 

(koefisien korelasi) lebih besar dari r tabel (nilai kritis) pada taraf 

signifikan   = 0,05, jika koefisien korelasi lebih besar dari nilai kritis 

maka alat tersebut dapat dikatakan valid. 

b. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas diperlukan untuk mengetahui kestabilan alat ukur. Sebuah 

alat ukur dikatakan realibel, andaikan pengulangan pengukuran untuk 

subyek penelitian yang sama menunjukan hasil yang konsisten. Untuk 

mengukur reabilitas menggunakan rumus alpha (Arikunto, 2010), sebagai 

berikut: 

r= (
 

   
) (  

∑   

   ) 

Keterangan: 

r  = Reabilitas instrument 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑    = Jumlah varian butir di kuadratkan 

     = Jumlah varian total dikuadratkan 

Apabila r hitung lebih besardari pada r tabel, maka data yang 

digunakan adalah realibel, sebaliknya jika r hitung lebih kecil daripada r 

tabel maka data yang digunakan tidak realibel. Suatu intrumen penelitian 

dikatakan realibel apabila nilai alpha > atau = 0,6. 
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J. Teknik Analisis Data 

1. Rentang Skala 

Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan menilai 

variabel yang diteliti. Analisis rentang skala ini digunakan untuk 

mengetahui variabel kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap 

niat untuk tinggal dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

     
      

 
 

     
       

 
 = 42 

Keterangan: 

Rs  = Rentang Skala 

N  = Jumlah Sampel 

M  = Jumlah Alternatif Jawaban 

Tabel 3.1 Rentang Skala Variabel Kepuasan Kerja, Komitmen 

Organisasional, dan Niat Untuk Tinggal  

Skor 
Kepuasan 

Kerja 

Komitmen 

Organisasional 

Niat Untuk 

Tinggal 

Karakteristik 

Personal 

53-95 Sangat Rendah Sangat Rendah Sangat rendah 
Sangat 

rendah 

96-138 Rendah Rendah Rendah Rendah 

139-181 Cukup Cukup Cukup Cukup 

182-224 Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi 

225-267 Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi 
Sangat 

Tinggi 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penggangu atau residual memilili distribusi normal 
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(Ghozali,2011:160). Apabila data berada diarea garis diagonal serta 

mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi 

normalitas.  

b. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolineieritas bertujuan untuk menguji apakah model 

regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi korelasi diantara variabel 

independen. Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-

variabel ini tidak ortogonal (Ghozali, 2011:105). Salah satu alat untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas didalam model regresi 

adalah dengan melihat nilai tolerance dan lawannya serta nilai Variance 

Inflation Factor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel 

independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel dependen 

lainnya. Nilai cut off  yang umum dipakai adanya multikolinieritas adalah 

nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.  

c. Uji Heteroskedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Deteksi ada atau tidaknya 

heteroskedasitas dapat dilihat dari ada atau tidaknya pola tertentu grafik 

scatterplot. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk 

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian 

menyempit) maka mengindikasikan bahwa telah terjadi 
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heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang 

menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi 

heterooskedastisitas (Ghozali,2011).  

3. Regresi Linier Berganda 

Menurut Priyatno (2008) analisis regresi linier berganda adalah alat analisis 

yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara dua atau lebih variabel 

bebas (X) dan variabel terikat (Y), dalam penelitian ini yaitu antara Kepuasan 

kerja (X1), Komitmen organisasional (X2) dan Niat Untuk Tinggal (Y).  

Bentuk persamaan model regresi linier berganda dalam peneletian ini 

sebagai berikut : 

Y = a + b1X1+ b2X2 + e 

Keterangan : 

Y = Niat Untuk Tinggal 

a = Konstan  

X1 = Kepuasan Kerja 

X2 = Komitmen Organisasional 

e = variabel pengganggu (error) 

K. Uji Hipotesis 

Penelitian ini menguji tiga hipotesis yang menggunakan uji yang berbeda-

beda, sebagai berikut: 

1. Uji t 

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variable 

dependen secara individual dalam menerangkan variasi variable dependen 
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(Ghozali,2011). Dalam penelitian ini, uji t digunakan untuk menguji 

hipotesis 1 dan hipotesis 2 yaitu sebagai berikut : 

a. Jika thitung<ttabeldan atau -thitung<-ttabelmaka H0 diterima 

b. Jika thitung>ttabeldan atau -thitung>-ttabelmaka H0 ditolak 

1) Pada hipotesis 1 bermakna : 

H0 : Kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap niat untuk 

tinggal karyawan 

Ha : Kepuasan kerja berpengaruh terhadap niat untuk tinggal 

karyawan 

 Jika H0 ditolak, berarti bahwa variabel kepuasan kerja 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel niat untuk 

tinggal, sebaliknya jika H0 diterima berarti variabel kepuasan 

kerja tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 

niat untuk tinggal. 

2) Pada hipotesis 2 bermakna : 

H0 : Komitmen organisasional tidak berpengaruh terhadap niat 

untuk tinggal karyawan 

Ha : Komitmen organisasional berpengaruh terhadap niat untuk 

tinggal karyawan 

 Jika H0 ditolak, berarti bahwa variabel komitmen 

organisasional mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

variabel niat untuk tinggal, sebaliknya jika H0 diterima berarti 

variabel komitmen organisasional tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel niat untuk tinggal. 
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3) Pada Hipotesis 3 bermakna : 

H0 : kepuasan kerja dan komitmen organisasional tidak 

berpengaruh terhadap niat untuk tinggal 

Ha : kepuasan kerja dan komitmen organisasional 

berpengaruh terhadap niat untuk tinggal 

 Jika H0 diterima maka variabel kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional tidak berpengaruh terhadap variabel 

niat untuk tinggal, sebaliknya jika H0 ditolak maka variabel 

kepuasan kerja dan komitmen organisasional berpengaruh 

terhadap variabel niat untuk tinggal. 

2. Uji F 

Uji statistik F dinamakan juga uji signifikan secara keseluruhan 

terhadap garis regresi yang diobservasi maupun estimasi. Apakah Y 

berhubungan linier terhadap X1 dan X2 (Ghozali,2011). Dalam penelitian 

ini, uji f digunakan untuk menguji hipotesis 3 yaitu sebagai berikut : 

a. Jika Fhitung ≤ Ftabel maka H0diterima 

b. Jika Fhitung ≥Ftabel maka H0ditolak 

4) Pada Hipotesis 3 bermakna : 

H0 : Kepuasan kerja dan komitmen organisasional tidak 

berpengaruh terhadap niat untuk tinggal 

Ha : Kepuasan kerja dan komitmen organisasional berpengaruh 

terhadap niat untuk tinggal  
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 Jika H0 ditolak, berarti bahwa variabel kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional berpengaruh terhadap variabel niat untuk tinggal, 

jika H0 diterima berarti variabel kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional tidak berpengaruh terhadap variabel niat untuk tinggal. 

 


