
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Sudjarwo penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

berpola menggambarkan apa yang ada di lapangan dan mengupayakan 

penggambaran data, bertujuan mengupayakan  suatu penelitian dengan cara 

menggambarkan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta dari 

suatu peristiwa serta sifat-sifat tertentu, atau mencoba menggambarkan 

fenomena secara detail.
36

 

 

B. Lokasi Penelitian dan waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan cash dan kredit PT. Prioritas 

Jalan Nangka/Tuanku Tambusai No. 94/96/98 Pekanbaru Riau.  

2. Waktu penelitian  

Waktu yang digunakan dalam penelitian ini terhitung dari tanggal 

28 November 2016  sampai dengan Februari 2017. 
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C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi pada perusahaan cash and credit furniture PT. Prioritas ini 

adalah sejumlah 181 karyawan.  

2. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakterstik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut.
37

 Sedangkan menurut Arikunto penentuan 

pengambilan sample apabila kurang dari 100 lebih baik di ambil semua 

hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah 

subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 15-25 % dari 

populasi.
38

 

Penarikan sampel pada penelitian ini memakai penarikan sampel 

arikunto dimana sampel diambil 25% dari jumlah populasi sebanyak 181 

karyawan. Yaitu 25 % dari 181 adalah 45,25 atau dibulatkan menjadi 45 

yaitu seluruh karyawan PT.Prioritas.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri 

spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan 

kusioner. Wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, 
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maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi objek objek yang 

terkait.
39

 

2. Angket  

Angket atau kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi 

dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara 

tertulis oleh responden yang mengarah kepada permasalahan, tujuan dan 

hipotesis penelitian.
40

Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Skala Likert.  

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

presepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.
41

  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Skala Likert. Skala ini berinterasi 1-

5 yang mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, dengan 

pilihan jawaban sebagai berikut :  

Tabel 3.1 

Skala Likert 

 

Jawaban Skor 

SS (sangat setuju) 5 

S (setuju) 4 

KS (kurang setuju) 3 

TS (tidak setuju) 2 

STS (sangat tidak setuju) 1 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data megenai hal-

hal yang berupa foto, catatata,transkip, buku, surat kabar, majalah, agend 

atau sebagainya.
42

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti ini untuk menganalisa dan 

mengetahui bagaimanakah pengaruh variabel X yaitu Motivasi Kerja dengan 

variabel Y Pengembangan Karir pada karyawan PT. Prioritas Pekanbaru.   

Peneliti juga menggunakan program SPSS (Statistical Program For 

Sosial Sicience) versi 17.00 untuk mempermudah pengolahan data. Adapun 

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan uji statistik koefisien korelasi dengan menggunakan beberapa 

cara: 

1. Uji Validitas dan Reliabilitas 

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.
43

 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-

tingkat kevalidan atau keabsahan suatu instrumen. Uji validitas 
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dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor-skor pada setiap butir 

soal, kemudian diuji dengan rumus Product Moment (r hitung) dan 

dibandingkan dengan (rtabel), apabila nilai (rhitung) lebih besar dari nilai 

(rtabel) maka pernyataan dinyatakan valid. Semua data diolah 

menggunakan  program  SPPS 17,00. 

Adapun rumus yang digunakan adalah Product Moment dari 

Person: 

Rxy = 
2222 )(.][)([
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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
44 

b. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat 

pengumpul data karena instrument tersebut teruji keterandalannya.
45

 

Adapun uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan 

program  SPPS 17,00. 
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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 17,00. 

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 

 

Untuk menganalisis data penulis menggunakan bantuan 

perangkat computer melalui proram SPSS (Statistical Product and 

Service Solutions) versi 17.0 For windows.
46

 

2. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis Regresi Linier Sederhana ini untuk menganalisis data 

mengenai PT.Prioritas Pekanbaru. Setelah melihat korelasi dari kedua 

variabel selanjutnya analisis ini berguna untuk melihat berapa besar 

pengaruh antara variabel X (motivasi kerja) dengan variabel Y 
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(pengembangan  karir). Bentuk persamaan Regresi Linier sederhana 

sebagai berikut : 

 Y= a + Bx 

Y :  Variabel tidak  bebas 

X :  Variabel bebas 

A :  Nilai interpect konstan atau harga  Y bila X = 0 

B :  Koefisien Regresi, yaitu anka peningkatan atau penurunan variabel 

dependen yang didasarkan pada variabel independent.
47
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