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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

 Objek penelitian ini adalah PT. World Innovative 

Telecommunication yang terletak di jalan Raya Sukowati No. 123 A 

Beloran RT. 002 RW. 013, Sragen Kulon, Sragen, Jawa Tengah 57212. 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif 

dengan metode survey. (Malhora 2005:196) menyatakan bahwa metode 

survey yaitu kusioner terstruktur yang diberikan kepada responden 

dirancang untu mendapatkan informasi berdasarkan pertanyaan atau 

pernyataan yang diajukan kepada responden dan juga merupakan metode 

pengumpulan data yang paling popular, melibatkan pengelolaan 

kuisioner.  

C. Populasi dan teknik pengambilan sempel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2013:117), populasi adalah wilayah 

generelasasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteritik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian 

untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluru karyawan PT 

World Innovative Telecommunication berjumlah 151 karyawan.  
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2. Sampel 

  Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2013:81). Sampel dilakukan jika 

populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi. 

a) Penentuan jumlah sampling 

  Untuk penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin 

(Ferdinand, 2014; 171)  

Rumus slovin:  

n = 𝑁1+𝑁(𝑒)2  

Keterangan: 

 n = ukuran sampel  

N = ukuran populasi  

e = interval keyakinan (1%, 5%, 10%)  

Berdasarkan rumus diatas, maka jumlah sampel yang digunakan 

adalah 

n = 
151

1+151(10%)2 

n = 
151

2,51
 

n = 60 

b) Metode sampling 

Teknik sampling dalam penelitian ini adalah simple random 

sampling. Yaitu karakteristtik antara lain, setiap orang memiliki 

kesempatan yang sama dengan lainnya untuk dipilih menjadi 
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anggota sampel dan cocok untuk populasi yang relatif kecil 

dimana sampling framenya “complete and up-to-date” 

(Ferdianand, 2014:176). Sedangkan Sugiyono (2013:118) 

mendefinisikan probability sampling adalah teknik pengambilan 

sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur 

(anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. 

D. Variabel Penelitian dan difinisi Operasional Variabel 

1). Variabel Bebas (Independent Variabel) 

Variabel  bebas  adalah variabel yang mempengaruhi variabel 

terikat. Variabel bebas  yang diukur melalui: 

a. Stres Kerja (X1) adalah kondisi dinamik yang didalamnya 

menghadapi peluang kendala atau tuntutan yang terkait dengan 

apa yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya di persepsikan 

sebagai tidak pasti tapi penting (Robbins,2006). Beberapa 

indikator stres kerja yaitu : 

a) Gejala fisiologis, yaitu mudah lelah dan menunda pekerjaan. 

b)  Gejala perilaku, yaitu terlihat dari perubahan produktivitas, 

tingkat keluar masuknya karyawan. 

c) Gejala psikologis, yaitu dapat dilihat dari kebosanan, 

kecemasan dan ketidakpuasan pekerjaan. 

b. Kepuasan Kerja (X2) adalah sikap yang menggambarkan 

perasaaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya 

pekerjaan mereka (Sinambela,2006).  



32 
 

 Berikut menurut (Luthan,2006) kepuasan kerja diukur dengan 

menggunakan indikator: 

a. Kepuasan pada gaji, yaitu berupa upah yang diberikan tiap 

bulan oleh perusahaan. 

b. Kepuasan pada promosi, yaitu kenaikan jabatan yang lebih  

c. Kepuasan pada rekan kerja, yaitu sejauh mana rekan kerja 

secara teknis dan sosial mendukung tugas rekan kerja lainnya. 

2). Variabel Terikat (Dependent Variabel) 

  Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Turnover intention. 

Trunover intention merupakan keinginan pegawai untuk berhenti dari 

suatu organisasi dengan berbagai alasan yang dikemukakan, dan 

umumnya pindah keorganisasian lain akan menciptakan tantangan 

baru bagi pengembang SDM  (Sinambela,2016). Berikut indikator-

indikator yang digunakan: 

a. Malas bekerja, bekerja ditempat lain dipandang dapat memenuhi 

kebutuhan dan lebih menarik. 

b. Protes terhadap atasan, yaitu berhubungan dengan balas jasa dan 

aturan yang tidak sependapat dengan keinginan karyawan 

c. Absensi meningkat, karyawan sering tidak masuk. 

d. Pelanggaran tata tertib, sering meninggalkan tempat kerja ketika 

jam kerja berlangsung. 

 

 

 



33 
 

E. Jenis dan Sumber data 

1) Jenis data 

a. Kuantitatif 

 Data diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka seperti 

jumlah karyawan dan hasil laporan kinerja. 

b. Kualitatif 

 data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk informasi 

secara lisan maupun tulisan. 

F. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan penelitian ini yaitu: 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang tidak memberikan informasi 

secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono,2014;225). 

Sumber primer ini diperoleh melalui penyebaran kusioner yang 

sudah disediakan oleh peneliti kepada seluruh karyawan PT. World 

Innovative Telecommunication Sragen tentang Stres kerja, Kepuasan 

dan Turnover intention. Selain itu, peneliti juga melakukan 

wawancara langsung untuk mendapatkan data primer pada HRD 

(Human Resources Departement ) dan beberapa karaywan PT. World 

Innovative Telecommunication Sragen. Kemudian dikumpulkan, 

diolah dan diajikan oleh penulis. 

b. Data Sekunder` 

Data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan 

informasi secara langsung kepada pengumpul data.  Dalam penelitian 
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ini data sekunder diperoleh melalui pihak-pihak yang memberikan 

informasi pendukung bagi penelitian. Misalnya data turnover 

intention karyawan. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan 

membagikan angket atau kuisioner langsung kepada karyawan PT. 

World Innovative Telecommunication Sragen. Pembangian angket ini 

bertujuan untuk mengetahui pendapat responden mengenai stres kerja, 

kepuasan kerja dan turnover intention karyawan 

Untuk memperoleh data pada PT. World Innovative 

Telecommunication Sragen ini, peneliti menggunakan 2 (dua) cara, 

yaitu : 

1. Kuisioner  

Kuisioner adalah cara pengumpulan data dengan membuat 

daftar pertanyaan dan diajukan peneliti kepada responden untuk 

memperoleh jawaban yang sesuai dengan data yang diinginkan. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data darai 

pengamatan langsung ke lapangan dengan mengadakan tanya jawab 

kepada pihak yang bersangkutan yang ada hubungannya dengan 

permasalahan yang diteliti. 

H. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantiatif, analisis data merupakan bagian 

penting setelah mengumpulkan data dari responden. untuk menjawab 
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perumusan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

analisis data yaitu: 

1) Rentang Skala 

Rentang skala merupakan skala yang memiliki corak yang 

berbeda dibanding tiga skala pengukuran lainnya. Ketiga skala 

pengukuran tersebut, data yang diperoleh semuanya adalah data 

kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan, sedangkan pada Rentang 

skala data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan 

dalam pengertian  kualitatif (Sugiyono: 2011).  Sederhananya pada 

Rentang skala data angka yang diperoleh diartikan sesuai dengan 

alternative jawaban yang telah ada sebelumnya dan setiap 

pernyataan. Setiap pernyataan memiliki bobot poin yag berbeda 

tergantung dari pilihan responden. Dan diperkuat lagi oleh Azwar 

(1995:139) mengemukakan bahwa prosedur penskalaan dengan 

metode rating yang dijumlahkan didasari oleh dua asumsi, yaitu: 

a. Setiap pernyataan yang telah ditulis dapat disepakati sebagai 

pernyataan yang favorabel atau yang tak favorebel. 

b. Jawaban yang diberikan individu yang mempunyai sikap positif 

harus diberi bobot atau nilai yang lebih tinggi dari pada jawaban 

yang diberikan oleh responden yang mempunyai sikap negatif. 

 Jawaban pernyataan positif dan negatif dalam rentang skala 

dikategorikan dengan skala sangat setuju (SS), setuju(S), tidak setuju 

(TS) dan sangat tidak setuju (STS). 
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𝑅𝑆 =
𝑛 (𝑚 − 1)

𝑚
 

Keterangan: 

Rs = rentang skala 

n = jumlah sampel 

m = jumlah alternative jawaban 

Berikut ini adalah perhitungan rentang skala : 

𝑅𝑆 =
60(5−1)

5
=48 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, rentang skala sebesar 48 

dengan demikian penilaian variabel penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Penilaian variabel stres kerja, kepuasan kerja, dan 

turnover intention 

Rentang 

skala 

Stres kerja Kepuasan kerja Turnover 

intention 

60-108 Sangat rendah Sangat rendah Sangat rendah 

109-156 Rendah Rendah Rendah 

157-204 Cukup  Cukup Cukup 

205-252 Tinggi Tinggi Tinggi 

253-300 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat tinggi 

 

2) Uji Validitas 

  Uji validitas adalah suatu  ukuran yang menunjukan tingkat kevalidan 

atau kesahinan dari suatu instrumen. Suatu instrumen yang dikatakan valid 

atau sahih apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 

2010:168). Uji validitas instrumen dilakukan untuk mengetahui seberapa 

jauh instrumen penelitian mampu mencerminkan isi sesuai dengan hal dan 

sifat yang diukur.  



37 
 

Pengujian validitas menggunakan rumus korelasi product moment dengan 

rumus: 

 

rxy =
n∑XY − (∑X)(∑Y)

√{n∑X2 − (N∑Y)2}{+N∑Y2 − (∑Y)2
 

Keterangan: 

rxy  = Koefisien korelasi product moment 

X   = Skor butir 

Y   = Skor total 

N   = Jumlah Sampel (Responden) 

 Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui 

analisis butir-butir dimana untuk menguji setiap butir maka skor total valid 

tidaknya suatu item diketahui dengan perbandingan angka korelasi product 

moment person (r-hitung) pada level signifikan 0,05. Apabila angka korelasi 

berada diatas nilai kritis atau angka probabilitasnya berada dibawah atau 

sama dengan (ρ≤0,05), maka instrumen penelitian itu valid. 

3) Uji Reliabilitas 

  Uji reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana 

instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Instrumen dapat dikatan 

reliabel jika instrumen tersebut dapat dipakai dua kali atau lebih untuk 

mengukur gejala yang sama dengan hasil pengukuran yang relatif konstan  

(Arikunto, 2010:178). Uji reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

menggunkan rumus Alpha Cronbach, yaitu: 

    rn =( 
k

k−1
) ( 1- 

∑α
b2

α12
 ) 
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Keterangan : 

rn = Reliabilitas instrument 

k  = Banyaknya butir pertanyaan 

∑ab2 = Jumlah variasi butir 

a12 = Variasi total 

 Arikunto (2010:171) menjelaskan bahwa keputusan uji reliabilitas 

ditentukan dengan kriteria sebagai berikut: 

a. Jika nilai Cronbach Alpha > 0.06 maka reliabel. 

b. Jika nilai Cronbach Alpha ≥ 0.06 maka tidak reliabel. 

4) Uji Asumsi Klasik 

   Sebelum melakukan analisis regresi linier berganda perlu 

dilakukan uji asumsi klasik meliputi : 

a. Uji Multikolineritas 

 Cara yang umum untuk mengetahui tidak adanya multikolineritas 

adalah dengan melihat nilai tolerasi (tolerance). Multikolinieritas tidak 

terjadi jika semua variabel yang akan dimasukkan kedalam persamaan 

regresi mempunyai nilai toleransi 0,0001 dan nilai VIF mendekati angka 1. 

Sunyoto (2011:124) menjelaskan bahwa tidak terjadi multikolinieritas 

apabila menggunakan nilai toleransi 10% atau 0,10 maka VIF <10 dan nilai 

toleransi >0,10. 

b. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamat 

lain. Varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 
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disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. 

dalam pengujian Heteroskedastisitas ini menggunakan analisis gletser, 

dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai signifikan lebih dari 0,05 

maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Sebaliknya jika nilai signifikan 

kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk melakukan pengujian dari variabel lain 

dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengkuti distribusi normal. 

Penelitian ini menggunakan perhitungan uji statistik non-prametik 

Kolmogrov-Smirnov (K-S) terdapat nilai signifikansi variabel, jika nilai 

signifikansi lebih besar dari 0,05 maka distribusi data dapat dikatakan 

normal, sebaliknya jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dikatakan 

tidak normal. 

I. Uji Hipotesis 

 Kegunaan  utama penguji hipotesis adalah untuk menjawab 

hipotesis yang sebelumnya telah dibuat oleh peneliti. Hipotesa dalam 

penelitian ini perlu diketahui signifikasinya, untuk mengetahui sigfikasi 

hipotesa dalam penelitian ini maka perlu dilakukan beberapa uji sebagai 

berikut : 

1. Uji F  

 Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara simultan atau 

bersama-sama antara variabel independen dalam hal ini yaitu variabel 

kepuasan dan stres kerja terhadap variabel dependen yaitu trunover 

intention karyawan.  
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Untuk membuat hipotesis pengujian F-test, yaitu: 

a. Ha = Stres kerja dan kepuasan kerja berpengaruh secara simultan 

terhadap trunover intention 

b. Ho = Stres kerja dan kepuasan kerja tidak berpengaruh secara 

simultan terhadap trunover intention 

  Untuk menguji koefiesien kearah regresi digunakan digunakan 

F-test, dengan menggunakan rumus:  

Ftest=: 
𝑅2/(𝑘−1)

1−𝑅2/𝑛−𝑘
 

 Keterangan 

 F  = F ratio 

 R = Koefisien Determinasi 

 k  = Jumlah Variabel 

 n  = Jumlah Obeservasi 

 

 

  Ho  ditolak 

  Ho diterima  Ha diterima 

  Ha ditolak 

 

 

Gambar 3.1. Gambar kurva uji F 

   Penolakannya hipotesis atas dasar signifikasi pada taraf nyata 5% 

(taraf kepercayaan 95%) dengan kriteria: 

a. Jika Fhitung≥  Ftabel maka Ho ditolak, yang bermakna bahwa stres kerja dan 

kepuasan kerja secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap 

trunover intention. 
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b. Jika Fhitung≤ Ftabel maka Ho diterima, yang bermakna bahwa stres kerja 

dan kepuan kerja secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh 

terhadap trunover intention. 

Jika Ho ditolak, berarti bahwa variabel stres kerja dan kepuasan kerja 

secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap turnover 

intention, jika Ha diterima berarti variabel stres kerja dan kepuasan kerja 

secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap turnover 

intention. 

2) Uji t (t-test) 

   Uji t disebut juga sebagai uji segnifikasi individual. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen 

kepuasan dan stres kerja terhadap variabel dependen Turnover Intention 

karyawan. 

Dengan rumus: 

thitung =
𝑏𝑖

𝑆𝑏𝑖
 

 

Keterangan: 

bi  = koefisien dari variabel bebas (penaksir koefisien) ke i 

Sbi = Simpangan baku dari variabel bebas ke i 

 

 Daerah    Daerah 

Penolakan HO  Penolakan HO 

 Daerah 

 Penerimaan HO 

 -ttabel ttabel 

Gambar 3.2. Gambar kurva distribusi t 
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   Kriteria uji t dua sisi dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05 

ditentukan sebagai berikut; 

a. Jika -ttabel ≤  thitung ˂ttabel  maka Ho diterima berarti tidak ada pengaruh 

secara parsial antara variabel independen dan variabel dependen. 

b. Jika thitung ˃ttabel atau  thitung ˃-ttabel maka Ho ditolak berarti ada pengaruh 

secara persial antara variabel independen terhadap variabel dependen. 

a. Hipotesis 1 bermakna  

Ho1 = Stres kerja tidak berpengaruh terhadap trunover intention 

 Ha1 = Stres kerja tidak berpengaruh terhadap trunover intention 

   Jika Ho1 ditolak, berarti bahwa variabel stres kerja mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap variabel trunover intention, sebaliknya jika 

Ho1 diterima berarti variabel stres kerja tidak mempunyai pengaruh 

signifikan terhadap variabel trunover intention. 

b. Hipotesis 2 bermakna 

 Ho2 = Kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap trunover intention 

 Ha2 = Kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap trunover intention 

   Jika Ho2 ditolak, berarti bahwa variabel Kepuasan kerja 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel trunover intention, 

sebaliknya jika Ho2 diterima berarti variabel Kepuasan kerja tidak 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel trunover intention 
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