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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan setelah seminar proposal penelitian ini 

dilaksanakan di PT. Sari Lembah Subur di Kecamatan Pangkalan Kuras 

Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini rencana akan di lakukan bulan Mei 2017 

3.2 Subyek dan Obyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah perusahaan pada PT. Sari Lembah 

Subur di Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. Sedangkan yang 

menjadi obyek dalam penelitian ini adalah pimpinan dan karyawan pada PT. Sari 

Lemah Subur Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 

3.3 Sumber Data 

Mengenai sumber data dalam sebuah penelitian Hasri berpendapat: 

Data penelitian tentang nilai dan budaya organisasi bersumber dari informan, 

peristiwa yang dapat diamati dan dokumen. Jumlah sumber data tidak ditentuakan 

sebelum penelitian, melainkan berdasarkan snowball sampling sumber data pilih 

secara bergulir sesuai kebutuhan sampai informasi yang diperoleh mencapai titik 

jenuh. Meskipun demikian sumber data penelitian nilai dan budaya tetap dalam 

lingkup kajian manajemen pendidikan dan kelembagaan pendidikan. (Salfen Hasri, 

2005:67). 
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Sumber data dalam penelitian ini adalah: informan yang terdiri dari 

pimpinan PT. Sari Lembah Subur, dan Karyawan PT. Sari Lembah Subur di 

Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan; dan dokumentasi. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat, pengumpulannya 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

a) Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontibusikan makna dalam suatu 

topik tertentu. (Sugiyono,2009: 72). Wawancara dilakukan dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan kepada pimpinan dan karyawan tentang Analisis Semangat 

Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Sari Lembah Subur di Kecamatan 

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 

b) Observasi 

Digunakan untuk memperoleh data tentang Motivasi Terhadap Semangat 

Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Sari Lembah Subur di Kecamatan 

Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data yang di gunakan adalah metode penelitian yang bersifat 

deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan hasil pengamatan dan wawancara yang 

diperoleh serta membahasnya, lalu dilakukan penganalisaan kemudian 

digambarkan dengan kata-kata membuat kesimpulan dan saran-saran berdasarkan 

hasil pembahasaan. 

Untuk mengetahui motivasi dan semangat kerja karyawan, penulis 

menggunakan penulisan deskriptif kualitatif data yang terkumpul dianalisa dengan 

menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai dengan 

permasalahan yang ada kemudian data tersebut di tuangkan bentuk table dan di 

berikan penjelasan. 

 

 

 

 

 

 

 


