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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Generasi Y merupakan generasi yang lahir pada tahun 1976 sampai 

dengan 2000 (Dessler, 2013). Generasi Y merupakan generasi yang lebih 

berorientasi pada tujuan dari pada prosesnya. Karakteristik yang dimiliki oleh 

generasi Y antara lain (Süheyla Bozkurt, 2013) : 

1. Memiliki pengetahuan yang luas mengenai informasi teknnologi dan 

media.  

2. Memiliki prinsip kerja tersendiri, semangat wirausaha, dan nilai 

tanggung jawab. 

3. Dapat dengan mudah beradaptasi terhadap perubahan. 

4. Memiliki sikap toleransi yang tinggi dan lebih terbuka. 

5. Memperhitungkan solidaritas, kerja sama, dan komunikasi sebagai 

nilai penting dalam mencapai tujuan. 

6. Memiliki kepercayaan diri yang tinggi yang berkaitan dengan masa 

depan. 

7. Mengembangkan diri sendiri melalui pelatihan dan bimbingan 

merupakan suatu nilai yang penting. 
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8. Menganggap sebuah kesuksesan dalam keahlian dan bidang yang 

ditekuni merupakan hal yang penting. 

9. Tidak mengikat diri dalam sebuah perusahaan untuk waktu yang lama, 

tetapi memiliki rasa tanggung jawab pribadi sebagai karyawan. 

10. Tujuan dan nilai-nilai personal lebih penting dari pada tujuan dan nilai 

yang berkaitan dengan perusahaan. 

11. Akan memilih pekerjaan dengan upah yang lebih besar dan pekerjaan 

yang fleksibel.  

Generasi Y menginginkan feedback dan reward yang baik. Cara 

komunikasi generasi Y juga berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi Y 

berkomunikasi untuk menambah pengetahuan, belajar dan berkomunikasi melalui 

e-mail, pesan singkat dari telepon genggam, situs-situs sosial, blogs, Google, dan 

teknologi lainnya (Süheyla Bozkurt, 2013).  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah generasi Y di 

Indonesia yang merupakan penduduk dengan kelompok usia 16 sampai 33 tahun 

adalah sebanyak 67.933.932 orang pada tahun 2014. Sedangkan jumlah generasi 

Y yang bekerja dan merupakan penduduk Jakarta adalah sebanyak 4.712.836, dan 

sebanyak 984.101 adalah penduduk Tangerang yang merupakan generasi Y yang 

bekerja. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian untuk penelitian ini mengambil tempat di Tangerang dan 

Jakarta.  
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3.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan metode deskriptif. 

metode deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan karakteristik dari objek, 

grup, organisasi, atau situasi (Zikmund, 2013:53). Dalam hal ini, metode 

deskriptif digunakan untuk menggambarkan pengaruh job expectation terhadap 

career perception dan implikasinya terhadap intention to stay. Sedangkan metode 

kuantitatif adalah metode penelitian dengan melakukan penilaian empirik 

mencakup data numerik dan analisa (Zikmund, 2013:134). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan cross sectional. Cross sectional 

merupakan penelitian di mana sampel dan data dikumpulkan hanya satu kali 

(Zikmund, 2013:195). Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert. Skala likert merupakan skala yang menentukan seberapa seberapa kuat 

suatu subjek atau responden setuju atau tidak setuju terhadap suatu pernyataan 

(Zikmund, 2013:315). 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Sumber dan Cara Pengumpulan Data 

Metode pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini ada dua, yaitu 

data primer dan data sekunder.  

1. Data Primer 

Data yang didapat dari sumber utama dan berhubungan dengan variabel yang 

diamati untuk tujuan spesifik dalam suatu penelitian (Malhotra, 2012). Dalam 
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penelitian ini, data primer yang digunakan didapat melalui kuesioner dan in-

depth interview. 

2. Data Sekunder 

Data yang dikumpulkan untuk suatu tujuan di samping dari data primer yang 

sudah dimiliki (Zikmund, 2013:160). Penelitian ini menggunakan data 

sekunder yang didapat dari riset perpustakaan, yakni melalui buku, artikel, dan 

jurnal yang terkait dengan penelitian ini. 

 

3.5 Ruang Lingkup Penelitian 

3.5.1 Populasi dan Sampel 

Menurut William G. Zikmund (2013:385), populasi merupakan kelompok 

orang yang memiliki karakteristik yang sama. Sedangkan sampel merupakan 

sebagian dari jumlah populasi.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh generasi Y, pria dan wanita, 

yang sudah bekerja selama minimal satu tahun, dalam cakupan wilayah kerja 

Tangerang dan Jakarta.  

Dalam menentukan jumlah sampel dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan rumus Slovin dalam perhitungannya.  

𝒏 =
𝐍

𝟏 + 𝐍𝒆𝟐
 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = perkiraan tingkat kesalahan (error)  
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Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 5.696.937 orang. Taraf 

kesalahan yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah sebesar 1%. Apabila 

dikaitkan dengan rumus Slovin di atas, maka memperoleh hasil sebagai berikut : 

𝑛 =  
5.696.937

1 + 5.696.937 (0,1)2
 

𝑛 = 99,9982447 ≈ 100 

 Berdasarkan perhitungan tersebut, maka dapat ditentukan sampel dari 

penelitian ini adalah sebanyak 100 orang. 

 

3.5.2 Teknik Pengambilan Sampel 

Dalam teknik pengambilan sampel terdapat dua kategori, yaitu probability 

sampling dan nonprobability sampling. Probability sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel di mana seluruh elemen dalam populasi tidak memiliki nilai 

probabilitas nol dalam pemilihan sampel (Zikmund, 2013:392). 

Sedangkan nonprobability sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel di mana probabilitas dari beberapa bagian populasi tidak diketahui. 

Pemilihan sampel dalam nonprobability sampling berdasarkan pada personal 

judgement atau convenience (Zikmund, 2013:392). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability 

sampling dengan judgemental sampling. Teknik pengambilan sampel ini 

digunakan apabila anggota sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu (Zikmund, 

2013:396). 
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3.5.3 Time Frame dan Sample Size 

Periode pengisian kuesioner untuk pre test dilakukan pada tanggal 9 Juni 

2016. Pre test ini dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari variabel 

yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini. Jumlah responden pada pre test 

berjumlah 30 orang. Kemudian pengisian kuesioner kedua dilakukan pada tanggal 

23 Juni 2016 dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. 

 

3.6 Operasionalisasi Variabel 

3.6.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab 

timbulnya variabel terikat (Zikmund, 2013:119). Variabel bebas dalam penelitian 

ini adalah job expectation (X) dan career perception (Y). Job expectation (X) 

menjadi menjadi variabel bebas pada regresi job expectation (X) terhadap career 

perception (Y).  Sedangkan career perception (Y) menjadi variabel bebas pada 

regresi career perception (Y) terhadap intention to stay (Z). 

3.6.1.1  Job Expectation 

Menurut Süheyla Bozkurt (2013), job expectation merupakan segala 

sesuatu yang diperhitungkan atau diperkirakan akan terjadi di dalam pekerjaan. 

Variabel ini diukur dengan skala likert 1 sampai 5, di mana skala 1 

menunjukkan ekspektasi yang diharapkan oleh karyawan saat sebelum memulai 

pekerjaan adalah rendah dan skala 5 menunjukkan ekspektasi yang diharapkan 

oleh karyawan saat sebelum memulai pekerjaan adalah tinggi. 
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3.6.1.2 Career Perception 

Career Perception menurut Broadbridge dalam Jessica L. Hurst (2009) 

merupakan pandangan mengenai karir berdasarkan pada pengalaman pribadi 

sebagai karyawan.  

Variabel ini diukur dengan skala likert 1 sampai 5, di mana skala 1 

menunjukkan pandangan karyawan mengenai karir adalah rendah dan skala 5 

menunjukkan pandangan karyawan mengenai karir adalah tinggi. 

 

3.6.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat karena adanya 

variabel bebas (Zikmund, 2013:119). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah 

career perception (Y) dan intention to stay (Z). Career perception (Y) menjadi 

variabel terikat saat regresi job expectation (X) terhadap career perception (Y). 

Sedangkan intention to stay (Z) menjadi variabel terikat saat regresi career 

perception (Y) terhadap intention to stay (Z). 

 

3.6.2.1 Career Perception 

Career Perception menurut Broadbridge dalam Jessica L. Hurst (2009) 

merupakan pandangan mengenai karir berdasarkan pada pengalaman pribadi 

sebagai karyawan.  

Variabel ini diukur dengan skala likert 1 sampai 5, di mana skala 1 

menunjukkan pandangan karyawan mengenai karir adalah rendah dan skala 5 

menunjukkan pandangan karyawan mengenai karir adalah tinggi. 
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3.6.2.2  Intention to Stay 

Tett dan Meyer dalam Gamage dan Herath (2013) berpendapat bahwa 

intention to stay adalah kesediaan atau keinginan karyawan untuk tinggal dengan 

organisasi. 

Variabel ini diukur dengan skala likert 1 sampai 5, di mana skala 1 

menunjukkan keinginan karyawan untuk tinggal sangat rendah dan skala 5 

menunjukkan keinginan karyawan untuk tinggal sangat tinggi. 
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No. Variabel Definisi Indikator Ukuran 

Skala 

Pengukuran 

Referensi 

 

1. 

 

Job Expectation 

(X) 

 

Job Expectation adalah 

segala sesuatu yang 

diperhitungkan atau 

diperkirakan akan terjadi 

di dalam pekerjaan 

(Süheyla Bozkurt, 

2013) 

 

1. Salary 

 

 

 

 

 

 

2. Work condition 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat mencari 

pekerjaan, saya 

sudah 

memperkirakan 

besaran gaji yang 

akan saya terima  

 

Saat mencari 

pekerjaan, saya 

sudah 

memperkirakan 

kenyamanan 

lingkungan kerja 

saya nanti  

 

 

Likert 1-5 

 

Ramun Ciarnien, 

Vilmant  

Kumpikait, 

Milita 

Vienažindien, 

( 2010) 

3.6.3 Tabel Operasionalisasi Variabel 

 

Tabel 3.1 Tabel Operasionalisasi Variabel 

3
3
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3. Good work  

atmosphere 

 

 

 

 

 

 

4. Good interpersonal 

relation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat mencari 

pekerjaan, saya 

sudah 

memperkirakan 

kenyamanan 

dalam suasana 

kerja saya  

 

Saat mencari 

pekerjaan, saya 

sudah 

memperkirakan 

kondisi hubungan 

interpersonal saya  

 

 

 

 

3
4

 

Pengaruh Job..., Chintya Johana, FB UMN, 2016



5. Possibility to use 

your skills 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Possibility to use 

your knowledge 

 

 

 

 

 

 

 

Saat mencari 

pekerjaan, saya 

sudah 

memperkirakan 

bahwa saya dapat 

menggunakan 

kemampuan yang 

saya miliki dalam 

pekerjaan saya  

 

Saat mencari 

pekerjaan, saya 

sudah 

memperkirakan 

bahwa saya dapat 

menggunakan 

pengetahuan yang  

saya miliki dalam 

pekerjaan saya  

3
5
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7. Quick career 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Possibilities to be 

promoted 

 

 

 

 

 

 

 

Saat mencari 

pekerjaan, saya 

sudah 

memperkirakan 

kecepatan waktu 

yang dapat saya 

tempuh dalam 

meraih kesuksesan 

karir  

 

Saat mencari 

pekerjaan, saya 

sudah 

memperkirakan 

kesempatan 

promosi yang akan 

diperoleh  

 

3
6
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9. Self-expression 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saat mencari 

pekerjaan, saya 

sudah 

memperkirakan 

untuk saya dapat 

mengekspresikan 

diri dalam 

pekerjaan saya 

 

2. 

 

Career 

Perception (Y) 

 

Career Perception 

adalah sebuah pandangan 

yang terbentuk 

berdasarkan expectation 

dan experience seseorang 

terhadap suatu pekerjaan 

yang menjadi faktor  

seseorang dalam memilih  

 

1. Enjoyable work 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saya merasa 

senang terhadap 

pekerjaan yang 

saya lakukan  

 

 

 

 

 

Likert 1-5 

 

Jessica L. Hurst 

& Linda K. 

Goods, 

(2009) 

3
7
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jalan karirnya di kemudian 

hari. 

(Ogunyewo Oluwatoyin  

A., Afemikhe Juliana A., 

Ajio Daniel K., dan 

Olanlesi-aliu Adedoyin, 

2015) 

 

 

 

2. Exciting work 

 

 

 

 

3. Provide 

opportunities to 

learn new things 

 

 

4. Work offers 

work/family 

balance 

 

 

 

 

 

 

Saya memiliki 

rasa ketertarikan 

terhadap pekerjaan 

yang saya lakukan  

 

Saya memiliki 

kesempatan untuk 

mempelajari hal-

hal baru  

 

Pekerjaan yang 

saya lakukan 

memiliki 

keseimbangan 

antara waktu 

bekerja dengan 

waktu untuk 

keluarga  

3
8
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5. Well-defined career 

path 

 

 

6. Prestigious career 

 

 

 

7. Working hours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pekerjaan saya 

memiliki jenjang 

karir yang jelas  

 

Saya memiliki 

kebanggaan pada 

pekerjaan saya  

 

Jumlah jam kerja 

saya memiliki 

kesesuaian dengan 

aturan yang 

berlaku 

 

3
9
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  3. 

 

Intention to Stay 

(Z) 

 

Intention to Stay adalah 

kesediaan atau keinginan 

karyawan untuk tinggal 

dengan organisasi. 

(Prasadini N. Gamage & 

H. M. D. K. Herath,  

2013) 

 

1. Nature of 

work/job 

satisfaction 

 

 

 

 

2. Reward 

management 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perasaan puas 

terhadap pekerjaan 

yang saya lakukan 

membuat saya 

bertahan di 

perusahaan  

 

Pemberian reward 

yang adil 

membuat saya 

bertahan di 

perusahaan  

(pujian, promosi, 

atau bonus) 

 

 

 

 

 

Likert 1-5 

 

Dileep Kumar M.  

& Normala S. 

Govindarajo 

(2014) 

4
0
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3. Training 

 

 

 

 

 

 

4. Development  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program pelatihan 

yang sesuai 

dengan pekerjaan 

saya membuat 

saya bertahan di 

perusahaan  

 

Program 

pengembangan 

yang sesuai 

dengan karir yang 

ingin saya capai 

membuat saya 

bertahan di 

perusahaan  

 

 

 

4
1
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5. Differential 

treatment 

 

 

 

 

6. Relationship with 

co-worker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidak adanya 

diskriminasi 

membuat saya 

bertahan di 

perusahaan  

 

Hubungan yang 

harmonis dengan 

rekan kerja 

membuat saya 

bertahan di 

perusahaan  

 

 

 

 

 

 

4
2
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7. Relationship with 

supervisor 

 

 

 

 

8. Achievement 

recognition 

 

 

 

 

 

Hubungan yang 

harmonis dengan 

atasan membuat 

saya bertahan di 

perusahaan 

  

Pengakuan yang 

diberikan 

perusahaan 

terhadap prestasi 

kerja saya 

membuat saya 

bertahan di 

perusahaan  

 

 

4
3
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3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk mendapatkan informasi relevan yang 

terkandung di dalam suatu data dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan 

suatu masalah (Ghozali, 2011). Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences). SPSS merupakan software yang 

berfungsi untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistik, baik 

statistik parametik maupun non–parametik dengan berbasis windows (Ghozali, 

2011). 

3.7.1 Uji Instrumen 

Menurut Ghozali (2011), instrumen merupakan alat ukur yang digunakan 

dalam suatu penelitian, di mana instrumen dapat dikatakan valid jika alat ukur 

yang digunakan untuk mendapatkan data adalah valid (instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur) dan instrumen yang reliable 

berarti instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang 

sama akan menghasilkan data yang sama. Dengan menggunakan instrumen yang 

valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian 

yang menjadi valid dan reliabel. 

3.7.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas bertujuan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuisioner. Kuisioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuisioner mampu untuk 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Asumsi dasar 

pada uji ini adalah data-data harus saling berkorelasi sehingga digunakan alat uji 

Barlett of Sphericity dan Kaizer-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
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(KMO MSA). Pertanyaan kuisioner dapat disimpulkan valid jika memenuhi 

analisis faktor nilai yang dikehendaki yaitu KMO harus ≥ 0.50, tingkat signifikan 

harus ≤ 0.50, MSA harus ≥ 0.50 dan loading factor harus ≥ 0.50. (Ghozali, 2011). 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013), validitas merupakan sebuah tes 

seberapa baik suatu instrument yang dikembangkan mengukur konsep tertentu 

yang hendak diukur. Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan cara uji 

confirmatory factor analysis. 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas merupakan sebuah tes untuk melihat seberapa konsisten 

instrumen pengukuran mengukur konsep tertentu yang hendak diukur. Realibilitas 

suatu kuesioner ditunjukkan dengan stabilitas dan konsistensi jawaban atau 

pernyataan responden dari waktu ke waktu. Dalam penelitian ini, untuk mengukur 

realibilitas menggunakan uji statistik cronbach alpha dimana suatu variabel 

dikatakan reliable jika memberikan nilai α >0,70 (Ghozali, 2011). 

Menurut Sekaran dan Bougie (2013), reliabilitas merupakan sebuah tes 

seberapa konsisten instrument pengukuran mengukur konsep tertentu yang hendak 

diukur. Suatu kuisioner dapat dikatakan handal atau reliabel jika jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah stabil atau konsisten dari waktu ke waktu. 

 

3.7.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik diperlukan dalam penelitian untuk meminimalisir bias 

atau kesalahan pada hasil penelitian sehingga dapat menghasilkan model regresi 

yang baik. Menurut Ghozali (2013), uji asumsi klasik terdiri dari empat jenis, 
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yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, dan uji 

lienaritas. 

3.7.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel 

penggangu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2011). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan analisis grafik dengan melihat grafik 

histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Jika distribusi normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Jika data 

menyebar jauh dari garis diagonal maka menunjukkan model regresi tersebut 

tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2011). 

3.7.2.2 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 

ketidaksamaan varians dari residual satu  pengamatan ke pengamatan yang lain. 

Suatu model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya 

heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot. Jika tidak terdapat pola yang jelas 

serta titik–titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas. 
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3.7.2.3 Uji Multikolonieritas 

Menurut Ghozali (2013:105), uji multikolonieritas bertujuan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas 

(independen) dimana hasil model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel independen. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan variance inflation factor (VIF). Nilai yang umum dipakai untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance ≤ 0.10 atau sama 

dengan nilai VIF ≥ 10. 

 

3.7.3 Uji Model 

3.7.3.1 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi (R
2
) mengukur seberapa jauh kemampuan model 

dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 

antara nol dan satu. Nilai R
2 

yang kecil berarti kemapuan variabel–variabel 

independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai 

yang mendekati satu berarti variabel – variabel independen memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen 

(Ghozali, 2011). 

 

3.7.4 Uji Hipotesis 

3.7.4.1 Uji Statistik T 

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh hubungan satu 

variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi 
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variabel dependen. Cara untuk melakukan uji t adalah dengan membandingkan 

nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Jika nilai thitung > ttabel maka HA 

diterima yang menyatakan bahwa variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2011). 

3.7.4.2 Analisis Regresi Linier 

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan 

variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen dimana hasil dari 

regresi adalah berupa koefisien untuk masing–masing variabel indepnden yang 

diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu 

persamaan (Ghozali, 2011). Metode penganalisaan data perhitungan statistik dan 

program SPSS untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan apakah diterima 

atau ditolak.  
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