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BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

3.1 Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

                            

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hipotesis 

Hasil Thesis 

Analisa Data 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual 

Sumber: Data diolah 

 

Latar Belakang: 
Karyawan dalam suatu perusahaan merupakan salah satu bagian penting dari perusahaan. 

Semakin tinggi variasi usia karyawan akan menimbulkan fenomena tenaga kerja multigenerasi 

dalam perusahaan. Penelitian akan fokus meneliti perbedaan karakteristik karyawan  generasi 

X dan generasi Y di tempat kerja sebagai generasi yang mendominasi tempat kerja pada tahun 

2019. Masing – masing kelompok generasi di tempat kerja memiliki qualities of self leadership  

serta work-life balance  yang berbeda. 

 

Rumusan masalah 
1. Apakah ada perbedaan qualities of self leadership antara generasi X dengan 

generasi Y pada karyawan di PT.C? 
2. Apakah ada perbedaan work-life balance  antara generasi X dengan generasi Y 

pada karyawan di PT.C? 
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Landasan Teori 
1. Karyawan generasi X adalah karyawan yang lahir 

dalam rentang tahun 1965 sampai dengan 1976 
(Shahreza (2017) 

2. Karyawan generasi Y adalah karyawan yang lahir 
dalam rentang tahun 1977 sampai dengan 1998 
(Shahreza (2017) 

3. Kualitas kepemimpinan diri (qualities of self 
leadership) adalah suatu ukuran baik dan 
buruknya proses mempengaruhi dan 
mengarahkan para pegawai dalam melakukan 
pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka 
(Feigenbaum, 2007) 

4. Work-life balance adalah suatu keadaan 
seimbang pada dua tuntutan antara kehidupan 
(hobi,keluarga dan spiritual) dan pekerjaan pada 
seorang individu adalah sama. Dalam 
pandangan karyawan, Keseimbangan antara  
kehidupan pribadi (hobi,keluarga dan spiritual) 
dan pekerjaan adalah pilihan individu dalam 
mengelola kewajiban pekerjaan dan kehidupan 
pribadi atau dalam tanggung jawab terhadap 
keluarga. Dalam pandangan perusahaan, work-
life balance   adalah tantangan untuk 
menciptakan budaya yang mendukung di dalam 
perusahaan dimana karyawan dapat fokus pada 
pekerjaan mereka (Lockwood, 2003 dalam 
Rachmawati, 2016) 
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3.2.  Model Analisis 

Model analisis dalam penelitian ini adalah meneliti qualities of self leadership 

yang dipakai dan diterapkan oleh pimpinan generasi X dan generasi Y pada PT.C, 

serta meneliti penerapan work – life balance pada karyawan generasi X dan generasi 

Y pada karyawan PT.C. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 Hipotesis 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa hipotesis yang akan diuji yaitu : 

H1 :  Ada perbedaan qualities of self leadership antara generasi X dengan 

generasi Y di PT.C 

H2 :  Ada perbedaan work-life balance antara generasi X dengan generasi Y 

pada karyawan di PT.C 
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Gambar 3.2. Model Analisis 
Sumber: Data diolah 

 


