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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dengan mengambil objek penelitian pada Pabrik Keramik di 

Mojosari. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian survei. Menurut 

(Sugiyono, 2014). Penelitian Survei adalah metode penelitian kuantitatif yang 

digunakan untuk mendapatkan data yang terjadi pada masa lampau atau saat ini, 

tentang keyakinan pendapat karakteristik perilaku hubungan variabel dan untuk 

menguji beberapa hipotesis tentang variabel sosiologis dan psikologis dari 

sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan 

pengamatan (wawancara atau kuisioner) yang tidak mendalam dan hasil 

penelitian cenderung untuk digeneralisasikan. 

C. Definisi Operasional 

Definisi oprasional variabel adalah segala sesuatu yang menjadi objek 

penelitian, dan peneltian ini dapat mengetahui dalam variabel bebas 

(independent) dan variabel terikat (dependent). Berikut definisi operasional 

variabel : 

1. Turnover Intention (Y) 

Suatu keadaan dimana karyawan memiliki niat yang dilakukan secara 

sadar untuk mencari suatu pekerjaan lain sebagai alternatif di organisasi yang 
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berbeda dan turnover adalah pergerakan keluarnya tenaga kerja dari 

tempatnya bekerja. Pada intensi turnover terkandung tiga aspek yaitu  : 

Y.1 Thinking of quitting (pikiran untuk keluar dari perusahaan)  

Y.2 Intention to search (intensi untuk mencari pekerjaan lain) 

Y.3 Intention to quit ( Intensi untuk keluar dari perusahaa) 

2. Job Insecurity (X1) 

Ketidakberdayaan untuk mempertahankan kesinambungan yang 

diinginkan dalam kondisi kerja yang terancam. Job insecurity diukur 

berdasarkan  komponen-komponen  yang  dikemukakan  Greenhalgh, et al 

dalam Pasewark  dan  Strawser  (2001): 

X1.1. Tingkat pentingnya aspek – aspek pekerjaan  

X1.2. Kemungkinan perubahan negative pada aspek – aspek kerja tersebut  

bagi individu 

X1.3. Tingkat mengenai potensi setiap peristiwa yang secara negative dapat 

mempengaruhi individu 

X1.4. Kemungkinan munculnya peristiwa yang secara negative dapat 

mempengaruhi individu 

X1.5. Ketidakberdayaan yang dirasakan individu 

3. Kepuasan kerja (X2) 

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau 

tidak menyenangkan di mana karyawan memandang pekerjaan mereka. 

Smith et al  (dalam Meithiana, 2017) kepuasan kerja dapat di ukur dengan 

indikator sebagai berikut : 
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X2.1. Kepuasan dengan gaji ( satisfaction with pay ) 

X2.2. Kepuasan dengan promosi (satisfaction withpromotion ) 

X2.3. Kepuasan dengan rekan sekerja (satisfaction with co-workers ) 

X2.4. Kepuasan dengan penyelia (satisfaction with supervisor ) 

X2.5. Kepuasan dengan pekerjaan itu sendiri (satisfaction with work itself). 

D. Data dan Sumber Data 

a) Jenis Data 

Kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data berbentuk angka-angka 

baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data 

kualitatif menjadi data kuantitatif dengan menggunakan skala likert. Dalam 

penelitian ini menggunakan data kuantitatif karena penelitian berusaha 

mendapatkan hasil dari penyebaran kuisoner dan dihitung menggunakan 

SPSS 21. 

b) Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data 

pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian. Data tersebut diperoleh 

dari data hasil observasi dan data hasil pengisian kuisioner pada karyawan. 

(Bungin, 2008) 

2. Data sekunder 

Data tersebut diperoleh peneliti yaitu dengan mengutip data yang 

sudah tersedia dalam arsip peruahaan. 
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E. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2014). Dalam penelitian ini populasinya adalah karyawan produksi pada 

Pabrik Keramik di Mojosari yang berjumlah 341 karyawan. 

b. Sampel 

Sampel menurut Sugiyono (2014), yaitu bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan 

besarnya sampel menurut Arikunto (2002) apabila subjek kurang dari 100 

lebih baik diambil semua, namun apabila subjek penelitian lebih dari 100 

dapat diambil antara 10%-15% atau 20%-25%. Pada penelitian ini mengambil 

sampel pada karyawan dengan jumlah 20% dari total karyawan pabrik, 

sehingga sampel penelitian berjumlah 68 orang dari total karyawan. Teknik 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Proportionate Stratified 

Random Sampling, biasa digunakan pada populasi yang mempunyai susunan 

bertingkat atau berstrata Margono (2004) 

Berikut merupakan jumlah pengambilan sampel dari beberapa bagian 

di bidang produksi : 
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Tabel 3.1 

Penentuan Jumlah Responden 

Bagian Jumlah karyawan Kuota yang diambil 

Body 

preparation 

52 11 

Pressing 45 9 

Biscuit firing 48 9 

Glaze 

preparation 

49 10 

Glaze 

application 

46 9 

Gloss firing  50 10 

Sorting and packing  51 10 

Total 341 68 

Sumber : Personalia Pabrik Keramik di Mojosari 2017 

F. Metode Pengumpulan Data 

Metode di dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

a. Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan dan 

memmberikan daftar pernyataan yang telah disiapkan kemudian dibagikan 

kepada setiap responden untuk diisi dan dijawab. 

b. Dokumentasi pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-

dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, 

G. Pengukuran Variabel 
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Tanggapan responden dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan 

skala Likert. Sugiyono, (2014) menyatakan bahwa, skala likert digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang 

fenomena sosial. Melalui skala likert, variabel yang diukur didiskripsikan 

menjadi indikator – indikator variabel kemudian indikator tersebut dijadikan 

titik tolak untuk menyusun item – item instrumen yang dapat berupa pertanyaan 

atau pernyataan. Kemudian jawaban responden diberi nilai yang merefleksikan 

secara konsisten dari sikap responden yaitu dengan pemberian skor pada 

jawaban melalui kuisioner yang diberikan pada responden. Untuk menganalisis 

secara kuantitatif pada penelitian ini, alternatif jawaban ditetapkan dengan 

penilaian interval 1 sampai 5, yaitu dengan penilaian sebagai berikut apabila 

item yang dijelaskan bersifat favourable yakni item pernyataan yang mendukung 

variabel maka penilaian diberikan adalah :  

1. Untuk jawaban sangat tidak setuju diberi skor 1. 

2. Untuk jawaban Tidak setuju diberi skor 2. 

3. Untuk jawaban Netral diberi skor 3. 

4. Untuk jawaban Setuju diberi skor 4. 

5. Untuk Jawaban Sangat setuju diberi skor 5. 

Sedangkan untuk item unfavourable yakni item pernyataan yang tidak 

mendukung variabel diberikan penilaian sebagi berikut : 

1.  Untuk jawaban sangat tidak setuju diberi skor 5. 

2.  Untuk jawaban Tidak setuju diberi skor 4. 

3. Untuk jawaban Netral diberi skor 3. 
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4. Untuk jawaban Setuju diberi skor 2. 

5. Untuk Jawaban Sangat setuju diberi skor 1. 

H. Metode pengujian instrumen 

a Uji Validitas  

Untuk mendukung analisis regeresi dilakukan uji validitas dan uji 

reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu 

kuesioner. Suatu alat ukur dikatakan valid apabila dapat menjawab secara 

cermat tentang variabel yang diukur (Ghozali, 2005), uji validitas akan 

dilakukan dengan bantuan program SPSS. Uji validitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dengan nilai r tabel untuk degree of freedom 

d(f)=n –k dengan alpha 0,05. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan nilai r 

positif, maka butir atau pertanyaan tersebut dikatakan valid. Kriteria penilaian 

uji validitas adalah:  

a. Apabila r hitung > r tabel, maka item kuesioner tersebut valid.   

b. Apabila r hitung < r tabel, maka dapat dikatakan item kuesioner tidak valid. 

b Uji Reliabilitas  

Dalam pengujian ini, peneliti mengukur reliabelnya suatu variabel 

dengan cara melihat Cronbach Alpha dengan signifikansi yang digunakan 

lebih besar dari 0,60. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Nunnally dalam Ghozali, 2005).  

Hasil pengukuran dapat dipercaya atau reliable hanya apabila dalam beberapa 

kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subyek yang sama, selama 

aspek yang diukur dalam dari subjek memang belum berubah. Untuk 
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mengetahui kuesioner tersebut sudah reliable akan dilakukan pengujian 

reliabilitas kuesioner dengan bantuan computer program SPSS. Kriteria 

penilaian uji reliabilitas adalah :  

a. Apabila hasil koefisien Alpha lebih besar dari taraf signifikansi 60% atau 

0,6 maka kuesioner tersebut reliabel. 

b. Apabila hasil koefisien Alpha lebih kecil dari taraf signifikansi 60% atau 

0,6 maka kuesioner tersebut tidak reliabel. 

I. Teknik Analisis Data  

1. Analisis Rentang Skala 

Digunakan untuk mengetahui job insecurity, kepuasan kerja, dan 

turnover intention pada pabrik keramik di Mojokerto. Untuk menentukan 

rentang skala menggunakan rumus sebagai berikut: 

RS =
m

mn )1( 
 

Di mana: 

RS = Rentang Skala 

n   = jumlah sampel 

m  = jumlah alternatif jawaban tiap item 

Berdasarkan rumus diatas maka dapat diperoleh rentang skala dengan 

perhitungan sebagai berikut: 

RS = 
68 (5−1)

5
 

= 
272

5
  

= 54 
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Sedangkan untuk penilaiannya: 

Tabel 3.2 

Rentang Skala 

Rentang 

Skala 

Job Insecurity Kepuasan Kerja Turnover 

Intention 

68-121 

122-175 

176-229 

230-283 

284-338 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup  

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup  

Tinggi 

Sangat Tinggi 

Sangat Rendah 

Rendah 

Cukup  

Tinggi 

Sangat Tinggi 

2. Analisis Regresi Linier Berganda 

Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 

berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi 

variabel amat terbatas. Tapi jika hasil mendekati angka 1 berarti variabel-

variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel dependen.  

Untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat 

digunakan alat analisis regresi berganda sebagai berikut : 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑒 

Keterangan : Y = Turnover Intention 

X1 = Job Insecurity 

X2 = Kepuasan Kerja 

a = konstanta 

b = koefisen regresi 

e = error (kesalahan) 
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3. Koefisien determinasi (R²) 

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan dari beberapa variabel dalam pengertian yang lebih jelas. Koefisien 

determinasi akan menjelaskan seberapa besar perubahan atau variasi suatu 

variabel bisa dijelaskan oleh perubahan atau variasi pada variabel yang lain 

(Ghozali, 2005). 

J. Uji Hipotesis 

a. Uji F 

Uji statistik F pada penelitian ini digunakan untuk menguji apakah 

semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.  

Formulasi hipotesis: 

a. Ho : b1 = b2 = b3 = 0, berarti secara bersama – sama tidak ada pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

b. Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0, berarti secara bersama – sama ada pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat. 

Kriteria Pengujian:  

a. F.hitung ≤ F.tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak artinya semua 

variabel independen (X) tidak berpengaruh nyata terhadap variabel 

dependen (Y) dan persamaan tersebut tidak dapat diterima sebagai 

penduga. 
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b. F.hitung > F.tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima artinya semua 

variabel independen (X) secara simultan merupakan penjelas yang 

signifikan terhadap variabel dependen (Y) dan persamaan tersebut dapat 

diterima sebagai penduga. 

b. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas secara 

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji terhadap nilai 

statistik t merupakan uji signifikansi parameter individual. Nilai statisik t 

menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual 

terhadap variabel dependennya. 

Formulasi hipotesis: 

a. Ho:  bi = 0, artinya secara individu tidak ada pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

b. Ha : bi ≠ 0, artinya secara individu terdapat pengaruh variabel bebas 

terhadap variabel terikat. 

Kriteria pengujian: 

a. t hitung  ≤  t tabel , maka Ho diterima dan Ha ditolak, artinya variabel 

bebas tidak ada pengaruhterhadap variabel terikat. 

b. t hitung > t tabel , maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 
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c. Uji Variabel Dominan

Dalam penelitian ini juga menguji variabel bebas mana yang dominan 

mempengaruhi variabel terikat, dapat dilakukan mengunakan perbandingan 

koefisien regresi masing-masing variabel penelitian (standardized koefisien 

regresi masing-masing dan untuk menentukan variabel yang dominan diambil 

variabel yang terbesar) 




