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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kuantitatif. Metode 

penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan 

pada sifat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data 

bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.
28

Adapun data dalam penelitian ini menggunakan data yang 

bersifat kuantitatif, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengukur 

tingkat Pengaruh Reward Terhadap Motivasi Kerja Karyawan di PT.PLN 

(Persero) Rayon Rengat Kota Kabupaten Indragiri Hulu. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di PT.PLN (Persero) Rayon Rengat Kota 

Jl. Yos Sudarso no 01, Sekip Hulu, Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, 

Riau 29314. 

2. Waktu Penelitian 

Adapun waktu yang digunakan dalam penelitian ini terhitung dari 

Mei – September 2017. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek atau 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.
29

 Adapun yang menjadi populasi dari penelitian ini adalah 

karyawan PT.PLN (Persero) Rayon Rengat Kota Kabupaten Indragiri 

Hulu yang berjumlah 128 orang. 

Tabel 3.1 

Data Karyawan PT.PLN (Persero) Rayon Rengat Kota 

No Jabatan Jumlah 

1 Manager 1 

2 Administrasi 1 

3 Adm Umum / K3 3 

4 Adm Teknik 2 

5 Adm HPI 2 

6 Teknik 1 

7 Hardist 5 

8 Supervisor 7 

9 Pelayanan Pelanggan 7 

10 Cater dan Pengendalian Piutang 5 

11 Operasi Distribusi 12 

12 Tubung 2 

13 Pengendalian Susut dan PJU 1 

14 Operator 6 

15 Yantek 40 

16 Driver 20 

17 HAR 13 

Jumlah Total = 128 
Sumber : Dokumentasi PT.PLN Rayon Rengat Kota Kabupaten Indragiri Hulu 
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2. Sampel 

Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa sample adalah sebagian 

atau wakil populasi yang diteliti.
30

 Maka dalam penelitian ini teknik yang 

digunakan adalah Proporsional Random Sampling yaitu dari jumlah 

populasi ditemukan jumlah sampel sebagai objek penelitian, pengambilan 

sampel dilakukan secara merata kesetiap karyawan sehingga semua 

responden mempunyai kesempatan yang sama sebagai sampel penelitian. 

Untuk mengetahui sampel yang akan digunakan peneliti menggunakan 

rumus Slovin yaitu : 

  
 

        
 

Dimana : 

n :  Ukuran Sampel 

N :  Ukuran Populasi 

E :  Persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan 

pengambilan sampel yang masih ditaksir atau masih diinginkan 

(erroe tolerance) 
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Berdasarkan perhitungan diatas sampel yang menjadi responden 

dalam penelitian ini disesuaikan menjadi sebanyak 56 karyawan atau 

sekitar 47% dari total populasi karyawan PT.PLN (Persero) Rayon Rengat 

Kota Kabupaten Indargiri Hulu, hal ini dilakukan untuk mempermudah 

dalam pengolahan data dan untuk hasil pengujian yang lebih baik. Sampel 

yang diambil berdasarkan teknik probability sampling : simple random 

sampling, dimana peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap 

anggota populasi (karyawan) untuk dipilih menjadi sampel  yang 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan srata yang ada dalam populasi 

itu sendiri. 

Pengambilan sampel ini dilakukan dengan teknik insidental, seperti 

yang dikemukakan Sugiyono, bahwa sampling insidental adalah 

penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti maka dapat digunakan 

sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok 

sebagai sumber data.
31

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data penelitian juga dipengaruhi dari jenis sumber 

data. Dikarenakan jenis sumber data dalam penelitian ini adalah orang 

(person) dan kertas atau tulisan (paper) maka untuk memperoleh dan 

mengumpulkan data digunakan teknik-teknik sebagai berikut: 
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1. Keusioner (angket) 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya. Keusioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan variabel yang 

diukur dan tahu apa yang bisa diharapakan dari responden.
32

 

Skala yang digunakan dalam penelitin ini adalah skala Likert. 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.
33

 Skala ini 

berinterasi 1-5 yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat 

negatif, dengan pilihan jawaban sebagai berikut :  

Untuk kalimat-kalimat positif, masing-masing kategori jawaban 

diberi skor sebagi berikut: 

a. Sangat setuju (ST) nilainya 5  

b. Setuju (S) nilainya 4  

c. Ragu-ragu  (N) nilainya 3  

d. Tidak setuju (TS) nilainya 2  

e. Sangat  tidak Setuju (STS) nilainya 1 

 

E. Teknik Analis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik. Untuk memperoleh 
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gambaran mengenai pengaruh system penghargaan terhadap pengembangan 

karir, akan dilakukan pengolahan data dengan teknik pengolahan data 

menggunakan regresi linear sederhana untuk menguji hipotesis. Dalam 

analisis ini penulis dibantu dengan program SPSS 17.0 for windows.  

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan uji statistik regresi linear sederhana dengan 

menggunakan beberapa cara: 

1. Uji Validitas dan Realibilitas 

a. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu langkah pengujian yang 

dilakukan terhadap isi (content) dari suatu instrumen, dengan tujuan 

untuk mengukur ketepatan instrumen yang digunakan dalam suatu 

penelitian.
34

 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-

tingkat kevalidan atau kehasilan suatu instrumen. Jadi, sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

dinginkan. Uji validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor-

skor pada setiap butir soal, kemudian diuji dengan rumus product 

moment (r hitung) dan dibandingkan dengan (r tabel), apabila nilai ( r 

hitung) lebih besar dari nilai (r tabel) maka dinyatakan tidak valid. Semua 

data diolah menggunakan program SPPS 17.0. 
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Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan program 

SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 17.0,  

pengambilan keputusan dapat dilihat dari kuesioner dengan 

membandingkan         dengan        pada n = 30 dan   = 0,05 adalah 

sebesar 0,361. Jika        > 0,361 maka item pernyataan itu dinyatakan 

valid dan jika       < 0,361 maka item peryataan dinyatakan tidak 

valid. 

Adapun rumus yang digunakan adalah Product Moment dari 

Person: 

Rxy = 
2222 )(.][)([

))((

YYNXXN

YXXYN




 

Keterangan: 

Rxy   : Koefisien korelasi antara skor item dan skor total 

∑  : Jumlah skor butir 

∑Y   : Jumlah skor total 

∑x
2
  : Jumlah kuadrat butir 

∑y
2
  : Jumlah kuadrat total 

∑XY  : Jumlah perkalian skor item dan  skor total  

N  : Jumlah responden
35

 

b. Uji Reliabilitas  

Uji Realiblitas secara sederhana, reliabilitas berarti hal tahan uji 

atau dipercaya. Sebuah alat evaluasi dipandang reliabel atau tahan uji, 
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apabila memilki konsistensi atau atau keajegan hasil. Uji reliabilitas 

instrumen dilakukan untuk mengetahui kehandalan koesioner atau 

angket.  

Angket dapat dikatakan handal apabila koesioner tersebut 

konsisiten untuk mengukurur konsep dari suatu kondisi lain (reliable). 

Suatu tes dapat dikatakan memilki taraf reabilitas yang tinggi jika tes 

tersebut dapat memberikan hasil yang tetap dan dapat dihitung dengan 

koefisien reabilitas. Untuk mengetahui reabilitas instrumen dilakukan 

dengan rumus alpha cronbach.
36

 

c. Korelasi Product Moment 

Metode analisis korelasi Product Moment yaitu korelasi yang 

berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana 

kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Untuk mencari 

korelasi variabel x dan y peneliti menggunakan  program  SPPS 17.0 

for Windows. 

Adapun untuk melihat interprestasi korelasi pada penelitian ini 

adalah melalui tabel dibawah  ini : 

Tabel 3.2 

Pedoman Interprestasi Nilai Korelasi Variabel Penelitian 

Korelasi Tingkat hubungan 

0.800 hingga 1.000 Hubungan sangat kuat 

0.600 hingga 0.799 Hubungan kuat 

0.400 hingga 0.599 Hubungan sedang 

0.200 hingga 0.399 Hubungan rendah 

0.01 hingga 0.199 Hubungan rendah 

.00 Tiada korelasi 
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Untuk menganalisis data penulis menggunakan bantuan perangkat 

computer melalui proram SPSS (Statistical Product and Service 

Solutions) versi 17.0 For windows.
37

  

2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis ini untuk menganalisis data karyawan PT.PLN (Persero) 

Rayon Rengat Kota Kbupaten Indragiri Hulu : 

a. Persamaan Regresi Linier Sederhana 

Rumus statistik yang penulis gunakan adalah analisis regersi 

linier sederhana. Analisis regresi berguna untuk mendapatakan 

hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas atau 

meramalkan pengaruh variabel terikat terhadap variabel bebas. 

Bentuk persamaan Regresi Sederhana sebagai berikut: 

Y= a +bX 

Dimana: 

Y =  Variabel independen 

X =  Variabel dependen 

a  =  Nilai Konstanta 

b  =  Koefisien Regresi, Yaitu angka peningkatan atau penurunan                    

variabel dependen (X) yang didasarkan pada variabel 

indenpenden (Y).
38
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