
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian korelasi.Penelitian korelasi merupakan

penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau

beberapa variabel (Arikunto, 2010). Pada  penelitian ini peneliti akan meneliti hubungan

antara komitmen organisasidanketidakamanan kerjadengan intensi turnover pada karyawan

kontrak.

B. Identifikasi Variabel Penelitian

Pada penelitian korelasi ini terdapat tiga variabel yaitu dua variabel independen (X)

dan variabel dependen (Y).dapat dijelaskan sebagai berikut:

Variabel dependen : Intensi turnover

Variabel independen : 1. Komitmen organisasi

2.Ketidakamanan kerja

C. Definisi Operasional

1. Intensi Turnover

Intensi turnover adalah niat atau keinginan untuk keluar dari perusahaan pada

individu yang bekerja disuatu perusahaan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi.

Dimensi intensi turnover sebagai berikut :

a. Keinginan mencari pekerjaan lain dengan gaji atau upah yang lebih tinggi.

b. Keinginan untuk mencari peluang karir yang tidak didapatkan diperusahaan.

c. Keinginan untuk mencari pekerjaan lain yang sesuai dengan pendidikan.



d. Keinginan untuk mencari pekerjaan lain karena ingin suasana lingkungan dan

hubungan kerja yang lebih baik.

e. Keinginan untuk mencari pekerjaan yang dapat menjamin kelangsungan hidup.

2. Komitmen organisasi

Komitmen organisasiadalah keadaan ketika seorang karyawan memihak organisasi

tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam

organisasi tersebut.

Adapun dimensi komitmen organisasiadalah sebagai berikut

a. Affective commitment. Keterikatan secara psikolgis dengan organisasi berdasarkan

seberapa baik perasaan mengenai organisasi.

b. Continuance commitment. Keterikatan anggota secara psikologis pada organisasi karena

biaya yang dia tanggung sebagai konsekuensi keluar organisasi.

c. Normative commitment. Keterikatan anggota secara psikologis dengan organisasi karena

kewajiban moral untuk memelihra hubungan dengan organisasi.

3. Ketidakamanan kerja

Ketidakamanan kerjaadalah suatu kondisi psikologis yang berkaitan dengan persepsi

para pekerja, dimana karyawan merasakan adanya kondisi yang penuh ketidakpastian

terhadap pekerjaannya dimasa yang akan datang.

Dimensi dari ketidakamanan kerja:

1. Arti penting aspek kerja

2. Arti penting keseluruhan kerja

3. Mengukur kemungkinan negatif pada aspek kerja



4. Mengukur kemungkinan perubahan negatif pada keseluruhan aspek kerja

5. Ketidakberdayaan

D. Subjek Penelitian

1. Populasi Penelitian

Menurut Arikunto (2006), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari

subjek yang mempunyai karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari

kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan kontrak yang

bekerja di PT. Bank Riau-Kepri yang ada di kota Pekanbaru yang berjumlah 266 karyawan

yang tersebar di 16 kantor.

2. Sampel Penelitian

Sampel penelitian menurut Arikunto (2006) adalah sebagian atau wakil populasi yang

diteliti.Yang didalam penelitian sampel bermaksud untuk menggeneralisasikan (mengangkat

kesimpulan penelitian sebagai suatu yang berlaku bagi populasi) hasil penelitian sampel.

Untuk menentukan sampel dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan teknik simple

random sampling. Simplerandom sampling adalah cara pengambilan sampel dari anggota

populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata (tingkatan) dalam anggota

populasi tersebut. Menurut Arikunto (2002), jika subjeknya kurang dari 100, lebih baik

diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika

jumlah subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. Peneliti

menggunakan penentuan besar sampel dengan mengambil 40% dari populasi.Jadi, sampel

dalam penelitian ini berjumlah 106

karyawan. Sampel diambil dengan cara melakukan pengundian, dengan memberikan

kode seperti angka yang sesuai dengan urutan nomor pada tabel 3.1. Setelah diundi,

terpilihlah nomor 3 (satu), 4 (empat), dan 8 (delapan).



Tabel 3.1
Data Karyawan Kontrak Bank Riau-Kepri Kota Pekanbaru
Sumber : Human Capital (HC) PT. Bank Riau-Kepri2015

E. Metode Pengumpulan Data

1. Alat ukur

Data penelitian diperoleh dengan menggunakan instrument berupa skala. skala adalah

salah satu cara pengumpulan data dengan memberikan sejumlah pernyataan tertulis mengenai

suatu hal yang harus dijawab dan dikerjakan oleh responden yang menjadi subjek penelitian

(Azwar, 2010).

Skala dalam penelitian ini yaitu :

1. Skala intensi turnover. Dimodifikasi dari skala penelitiannya Ryan Agustian (2011) sesuai

dengan karakteristik subjek penelitian. Skala ini terdiri dari 30 aitem.

Tabel 3.2
Blue Print Skala (1) Intensi Turnover

2. S

kala

komitm

en

organis

asi.

Dimodi

fikasi

dari

skala

penelitia

No Cabang Jumlah Total
PT PTT

1 Kantor Pusat 28 43 71
2 Cabang Pasar Pusat 32 26 60
3 Cabang Syariah Pekanbaru 20 47 67
4 Cabang Utama 38 53 91
5 Capem/Kedai Pasar Sail 3 10 13
6 Capem/Kedai Jalan Durian 3 9 12
7 Capem/Kedai Pasar Pagi Arengka 3 9 12
8 Capem/Kedai Marpoyan 3 10 13
9 Capem Tangkerang 14 7 21
10 Capem Rumbai 11 8 19
11 Capem Senapelan 9 6 15
12 Capem panam 13 9 22
13 Capem T.Tambusai 8 3 11
14 Capem Jalan Riau 9 9 18
15 Capem Ahmad Yani 8 6 14
16 Capem Syariah Panam 5 11 16

Jumlah 209 266 475

No Dimensi Nomor aitem Total
Favorable Unfavorable

1 Keinginan mencari pekerjaan lain
dengan gaji atau upah yang lebih
tinggi

1, 11, 21 6, 16, 26 6

2 Keinginan untuk mencari peluang
karir yang tidak didapatkan
diperusahaan

2, 12, 22 7, 17, 27 6

3 Keinginan untuk mencari
pekerjaan lain yang sesuai dengan
pendidikan

3, 13, 23 8, 18, 28 6

4 Keinginan untuk mencari
pekerjaan lain karena ingin
suasana lingkungan dan hubungan
kerja yang baik

4, 14, 24 9, 19, 29 6

5 Keinginan untuk mencari
pekerjaan yang dapat menjamin
kelangsungan hidup

5, 15, 25 10, 20, 30 6

Jumlah 15 15 30



nnya Joko Wahyudi (2014) sesuai dengan karakteristik subjek penelitian. Skala ini terdiri

dari 28 aitem.

Tabel 3.3
Blue Print Skala (2) Komitmen organisasi

3. S

kala

ketidaka

manan

kerja.Dimodifikasidari skala penelitiannya Joko Wahyudi (2014) sesuai dengan

karakteristik subjek penelitian. Skala ini terdiri dari 18 aitem.

Tabel 3.4
Blue Print Skala (3) Ketidakamanan kerja

No Dimensi Nomor Aitem Total
Favorable Unfavorable

1 Arti penting aspek kerja 1, 11, 15,
18

6, 13, 16, 17 8

2 Arti penting keseluruhan kerja 2, 12 7, 14 4
3 Mengukur kemungkinan

perubahan negatif pada aspek
kerja

3 8 2

4 Mengukur kemungkinan
perubahan negatif pada
keseluruhan aspek kerja

4 9 2

5 Ketidakberdayaan 5 10 2
Jumlah 9 9 18

Ketiga skala diatas terdiri dari dua jenis pernyataan, yaitu pernyataan yang bersifat

favorable dan unfavorable.Favorable adalah mendukung atau memihak pada objek sikap.

Sedangkan unfavorable tidak mendukung objek sikap (Azwar, 2010)

Skala tersebut menggunakan modifikasi model skala likert. Alternatif jawaban dalam

skala ini terdiri dari empat pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju

(TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Pernyataan-pernyataan dalam skala penelitian mempunyai

No Dimennsi Nomor Aitem Total
Favorable Unfavorable

1 Affective Commitment 1, 7, 13,
19, 25

4, 10, 16, 22 9

2 Continuance Commitment 2, 8, 14,
20, 26

5, 11, 17 8

3 Normative Commitment 3, 9, 15,
21, 27

6, 12, 18,
23, 24

11

Jumlah 16 12 28



sifat favorable dan unfavorabel, yang mana untuk penilaian secara jelas dirincikan pada tabel

3.5 berikut :

Tabel 3.5
Bobot Aitem Skala

Alternatif Jawaban Bobot
Favorable Unfavorable

Sangat Setuju (SS) 4 1
Setuju (S) 3 2

Tidak Setuju (TS) 2 3
Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4

2. Uji Coba (Try Out)

Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini perlu di uji coba (try out) kepada

sejumlah keryawan yang memiliki karakteristik yang sama dan setara dengan populasi

penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas, guna

mendapatkan instrumen yang benar-benar mengukur apa yang ingin diukur. Dalam penelitian

ini, try out dilakukan dengan melibatkan 60 karyawan kontrak di Bank Riau-Kepri Kota

Pekanbaru. Try out dilakukan di kantor Cabang Pasar Pusat (2), Kedai Sail (5), Kedai Pasar

Pagi Arengka (7), Capem Panam (12), dan Capem Syariah Panam (16).

a. Validitas

Validitas adalah sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam

melakukan fungsi ukurnya.Suatu tes dapat dikatakan mempunyai validitas yang tinggi

apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan hasil ukur yang tepat dan

akurat sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.Sebaliknya suatu alat ukur

yang menghasilkan hasil ukur yang tidak relevan dengan tujuan pengukuran dikatakan

sebagai alat ukur yang memiliki validitas rendah (Azwar, 2009).

Pada penelitian ini uji validitas yang digunakan adalah menggunakan uji validitas isi

(content validity). Validitas isi (Azwar, 2009) merupakan validitas yang estimasi melalui

pengujian terhadap isi suatu alat ukur dengan cara melakukan analisa secara rasional atau



lewat professional judgement terhadap aitem-aitem yang terdapat dalam alat ukur tersebut.

Penggunaan validitas isi akan menunjukkan sejauh mana butir-butir dalam alat ukur

mencakup keseluruhan kawasan isi yang hendak di ukur oleh alat ukur tersebut.

b. Uji daya Beda Aitem

Adapun jumlah aitem skala intensi turnover yang sahih dari 30 aitem adalah 18 aitem

dengan menggunakan koefisien 0,25 dan  aitem yang gugur berjumlah 12 aitem. Berikut ini

disajikan blueprint skala intensi turnover untuk aitem sahih dan aitem gugur pada tabel 3.6

dibawah ini :

Tabel 3.6
Blueprint skala 1 (intensi turnover) aitem sahih dan aitem gugur setelah try out

No Dimensi Nomor aitem dalam
skala

Total

Sahih Gugur
1 Keinginan mencari pekerjaan lain

dengan gaji atau upah yang lebih tinggi
1, 6, 16,

26
11, 21 4

2 Keinginan untuk mencari peluang karir
yang tidak didapatkan diperusahaan

17, 22, 27 2, 7, 12 3

3 Keinginan untuk mencari pekerjaan
lain yang sesuai dengan pendidikan

3, 23, 28 8, 13, 18 3

4 Keinginan untuk mencari pekerjaan
lain karena ingin suasana lingkungan
dan hubungan kerja yang baik

4, 9, 24.
29

14, 19 4

5 Keinginan untuk mencari pekerjaan
yang dapat menjamin kelangsungan
hidup

5, 15, 20,
25

10, 30 4

Jumlah 18

Setelah diperoleh aitem-aitem yang sahih untuk skala intensi turnover, aitem-aitem

sahih tersebut disusun kembali dengan menyesuaikan nomor aitem yang sebelumnya, oleh

karena itu dibuat blueprint untuk penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.7 dibawah ini :



Tabel 3.7
Blueprint Skala 1 untuk Penelitian

No Dimensi Nomor aitem dalam
Skala

Total

Favorable Unfavorable
1 Keinginan mencari pekerjaan lain

dengan gaji atau upah yang lebih
tinggi

1 5, 8, 15 4

2 Keinginan untuk mencari peluang
karir yang tidak didapatkan
diperusahaan

11 9, 16 3

3 Keinginan untuk mencari pekerjaan
lain yang sesuai dengan pendidikan

2, 12 17 3

No Dimensi Nomor aitem dalam
skala

Total

Favorable unfavorable
4 Keinginan untuk mencari pekerjaan

lain karena ingin suasana lingkungan
dan hubungan kerja yang baik

3, 13 6, 18 4

5 Keinginan untuk mencari pekerjaan
yang dapat menjamin kelangsungan
hidup

4, 14 7, 10 4

Jumlah 18

Adapun jumlah aitem skala komitmen organisasi yang sahihdari 28 aitem adalah 23

aitem dengan menggunakan koefisien 0,25 dan aitem yang gugur berjumlah 5 aitem. Berikut

disajikan blueprint skala komitmen organisasi untuk aitem sahih dan aitem gugur pada tabel

3.8 dibawah :

Tabel 3.8
Blueprint skala 2 (komitmen organisasi)aitem sahih dan aitem gugur setelah try out

No Dimensi Nomor aitem dalam
skala

Total

Sahih Gugur
1 Affective Commitment 1, 4, 7, 10,

13, 19, 22,
25

16 8

2 Continuance Commitment 2, 5, 8, 11,
14, 20

17, 26 6

3 Normative Commitment 3, 6, 9, 12,
15, 18, 21,

23, 24

28 9



Jumlah 23

Setelah diperoleh aitem-aitem sahih untuk skala komitmen organisasi, aitem-aitem

sahih tersebut disusun kembali dengan menyesuaikan nomor aitem yang sebelumnya, oleh

karena itu dibuat blueprint untuk penelitian yang dapat dilihat pada tabel 3.9 dibawah ini :

Tabel 3.9
Blueprint skala 2 untuk Penelitian
No Dimensi Nomor aitem dalam

Skala
Total

Favorable Unfavorable
1 Affective Commitment 1, 7, 13,

17, 23
4, 10, 20 8

2 Continuance Commitment 2, 8, 14,
18

5, 11 6

3 Normative Commitment 3, 9, 15,
19

6, 12, 16, 21,
22

9

Jumlah 23

Adapun jumlah aitem skala ketidakamanan kerjayang sahih dari 18 aitem adalah 18

aitem, tidak ada yang gugur. Dengan menggunakan koefisien 0,25. Berikut disajikan

blueprint skala ketidakamanan kerjauntuk penelitian pada tabel 3.10 di bawah ini :

Tabel 3.10
Blueprint skala 3 (ketidakamanan kerja) untuk Penelitian

No. Aspek Nomor Aitem dalam
Skala

Total

Favorable Unfavorable
1 Arti penting aspek kerja 1, 11, 15,

18
6, 13, 16, 17 8

2 Arti penting keseluruhan
kerja

2, 12 7, 14 4

3 Mengukur kemungkinan
perubahan negatif pada aspek
kerja

3 8 2

4 Mengukur kemungkinan
perubahan negatif pada
keseluruhan aspek kerja

4 9 2

5 Ketidakberdayaan 5 10 2
Jumlah 9 9 18



c. Reliabilitas

Reliabilitas merupakan suatu teknik yang digunakan untuk melihat seberapa jauh

skala dalam penelitian ini dapat memberikan hasil yang ajeg (konstan) dalam suatu

pengukuran (Azwar, 2009). Reliabilitas mengacu pada konsistensi atau kepercayaan hasil

pengukuran suatu alat ukur. Reliabilitas dinyatakan oleh koefisien reliabilitas (rxy`) yang

angkanya berada dalam rentang dari 0 sampai dengan 1,00. Semakin tinggki koefisien

reliabilitas mendekati angka 1,00 berarti semakin tinggi reliabilitas. Sebaliknya koefisien

yang semakin rendah mendekati angka 0 berarti reliabilitasnya semakin rendah (Azwar,

2010).

Dalam penelitian ini, reliabilitas dihitung dengan menggunakan rumus alpha

Cronbach (Azwar, 2010). Dalam perhitungan ini dilakukan dengan menggunakan bantuan

program SPSS 16 for windows. Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menunjukkan bahwa

skala intensi turnover memiliki reliabilitas 0,838, reliabilitas skala komitmen

organisasi0,895, dan skala ketidakamanan kerja0,934.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik korelasi dan

regresi berganda. Korelasi dan regresi berganda adalah teknik analisis untuk mengetahui

hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Untuk

lebih mempermudah dalam perhitungan, maka peneliti menggunakan program SPSS 16For

windows.


