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ABSTRAKSI 

Jenny Widyawati Studi Korelasi Antara Iklinl Organisasi Dan Intensi 
Turnover. Skripsi. Surabaya : Psikologi Universitas Airlangga. 

Penelitian ini bertujuan untuk 111elihat apakah ada korelasi antara iklinl 
organisasi dan intensi turnover. 

Dalalll penelitian ini digunakan dua variabel yaitu variabel bebas (X) atau 
independent variabel dan variabel terikat (Y) atall dependent variabel. Variabel bebas 
(X) atau independent variabelnya adalah iklinl organisasi , sedangkan varia bel terikat 
(Y) atau dependent variabelnya adalah intensi turnover. Hipotesis ketja yang ingin 
diuji adalah : Ada korelasi yang negatif signifikan antara iklin1 organisasi dan intensi 
turnover. 

Populasi dalalll penelitian ini adalah keseluruhan staf karyawan PT, X 
Surabaya. Jun11ah populasi dalanl peneJitian ini adalah 35 orang, Karena keseluruhan 
populasi ikut serta dalanl penelitian ini, 111aka penelitian ini tennasllk dalalll 
penelitian populasi. 

Alat ukur yang digunakan berupa kuesioner, dilllana itelll-itelTI dalam 
kuesioner tersebut ll1en1punyai empat alternatif jawaban dengan kriteria penilaian 
tei·tentu yang berdasarkan nl0difikasi skala Likert. Setelah data terkumpul luaka 
dilakukan analisis data dengan 111enggunakan teknik korelasi pl'oduct moment dari 
Karl Pearson. 

Validitas yang digunakan adalah validitas konstrllk, Uji validitas 
menggunakan konsistensi internal dcngan bantuan paket SPss for Window 6,0 
nlcluinjukkan bahwa 39 iten1 kllcsioner ikliJn organisasi dan 27 item kucsioner intensi 
turnover dinyatakan sahih. Untuk uji reliabilitas digunakan teknik analisis varians 
dari AlphaCronbach dan diperoleh koefisien alpha sebesar 0,898 ulltuk kuesioner 
ikliul organisasi dan 0,873 untuk kuesioner illtensi turnover dellgan peluang raIat 
0,00. Dengan delllikian, kedua kuesioner tersebut dinyatakan andaL 

Hasil penelitian yang diperoleh 111enunjukkan nilai r -0,3849 dan p = 0,0095. 
Setelah dibandingkan dengan KUHP maka nilai p yang diperoleh menunujukkan hasH 
yang sangat signifikan. Maka hipotesis nihil yang 111enyatakan bahwa tidak ada 
korelasi antara ikIinl organisasi dan intensi turnover ditolak. Sedangkan hipotesis 
kerja yang 111enyatakan ada koreJasi negatif signifikan antaJ'a iklim organisasi dan 
intensi turnover diterill1a. 
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