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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi ·· 

terhadap pengembangan karir dengan stres kerja, dimana penelitian ini dilakukan 
pada karyawan yang bekerja di Mc. Donald's Yuki Simpang Raya Medan yang 
berjumlah 50 orang. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berbunyi: Ada 
hubungan yang negatif antara persepsi terhadap pengembangan karir dengan stres 
kerja karyawan. Artinya semakin positif persepsi terhadap pengembangan karir, 
maka stres kerja karyawan semakin rendah. Sebaliknya semakin negatif persepsi 
terhadap pengembangan karir, maka stres kerja karyawan semakin tinggi. 
Berdasarkan hasil analisis data yang menggunakan teknik korelasi Product 
·Moment, maka diperoleh hasil-hasil sebagai berikut: 1). Terdapat hubungan 
negatif yang sangat signifikan antara persepsi terhadap pengembangan karir 
dengan stres kerja. Hasil ini dibuktikan dengan koefisien korelasi rxy = - 0,428 ; p 
< 0,010. Artinya semakin positif persepsi terhadap pengembangan karir, maka 
stres kerja akan semakin rendah. Sebaliknya semakin negatif persepsi terhadap 
pengembangan karir, maka stres kerja akan semakin tinggi. Berdasarkan basil ini, 
maka hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian ini dinyatakan diterima. 2). 
Persepsi terhadap pengambangan karir memberikan pengaruh sebesar 18,3% 
terhadap stres kerja. Ini berarti masih terdapat sebanyak 81,7% pengaruh dari 
faktor lain, dimana dalam hal ini faktor lain tersebut tidak dilihat, diantaranya 
seperti hubungan interpersonal di lingkungan tempat bekerja 3). Para karyawan 
PT. Rekso National Food Mc. Donal's Yuki Simpang Raya memiliki persepsi 
terhadap pengembangan karir yang tergolong positif karena nilai rata-rata empirik 
yang diperoleh lebih besar daripada nilai rata-rata hipotetik dan stres kerja yang 
tergolong normal karena nilai rata-rata empirik yang diperoleh selisihnya dengan 
nilai rata-rata hipotetik tidak melebihi bilangan SD atau SB. 
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