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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

       Di dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah karyawan tata 

usaha di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Lokasi dari penelitian ini di Universitas Katolik Soegijapranata yang 

terletak di Jalan Pawiyatan Luhur IV/1, Bendan Dhuwur, Tinjomoyo, 

Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah 50235, Indonesia. 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

     a. Populasi 

       Populasi adalah wilayah yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki 

kualitas atau karakteristik yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari untuk 

penelitian dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:115). 

Berdasarkan pengertian populasi tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah 

karyawan tata usaha di Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang berjumlah 5 orang. 

     b. Sampel 

       Sampel adalah sebagian kecil dari populasi yang memiliki kualitas atau 

karakteristik yang juga dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2014:116). Berdasarkan 

populasi tersebut maka pada penelitian ini untuk penentuan pengambilan sampling 

digunakan teknik nonprobability sampling karena tidak memberikan peluang bagi 

anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.  



22 
 

     c. Teknik Sampling 

       Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik sampling 

jenuh atau sensus yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi 

dijadikan sampel. Menurut Sugiyono (2014:122) sampling jenuh atau sensus 

adalah teknik yang digunakan untuk menentukan sampel bila seluruh anggota 

populasi dipakai sebagai sampel. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh 

karyawan tata usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang berjumlah 5 orang. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

       Metode pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan angket dan 

wawancara. Pengumpulan data sangat penting untuk menjawab permasalahan 

penelitian, oleh karena itu metode pengumpulan data harus dilakukan dengan 

tepat. Berikut adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

ini : 

  1. Angket merupakan sekumpulan pertanyaan atau pernyataan tertulis yang 

diberikan peneliti kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2014:199). Di 

dalam penelitian ini pemberian angket ditujukan kepada seluruh karyawan tata 

usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Pemberian angket yang diberikan merupakan personality test yang 

berisi pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui bagaimana karakter masing-

masing individu secara mendalam. 

 2. Menurut Sugiyono (2014:194) Wawancara biasa digunakan apabila jumlah 

respondennya sedikit dan teknik pengumpulan data dengan mengajukan 
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berbagai pertanyaan kepada responden apabila peneliti ingin mengetahui lebih 

dalam mengenai responden. Dalam penelitian ini wawancara ditujukan bagi 

seluruh karyawan tata usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang, sebagai pendukung metode angket untuk 

memperoleh informasi lebih mendalam mengenai responden. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

       Di dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data primer. 

Menurut Sugiyono (2014:193) data primer merupakan data yang diperoleh 

langsung oleh peneliti. Didalam penelitian ini peneliti memperoleh langsung data 

dari responden seperti hasil wawancara, dan angket yang diberikan kepada 5 

orang karyawan tata usaha Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang. Sumber data dari penelitian ini ditujukan untuk melihat 

dan mengetahui bagaimana karakter masing-masing responden yang diperoleh 

melalui personality test dengan menggunakan alat pengukuran kepribadian DISC.  

3.5. Metode Analisis Data 

       Di dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi obyek yang alamiah. (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

di dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan 

sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi (Sugiyono, 2014:14). Penelitian kualitatif merupakan penelitian 
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yang mendeskripsikan suatu fenomena atau aktivitas sosial individu atau 

kelompok. Studi kasus merupakan analisis mendalam terhadap kondisi yang mirip 

dalam organisasi lain, dimana  sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah 

serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini (Sekaran, 2011:46). Data 

penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dapat diperoleh dari berbagai 

sumber yang bersangkutan. 

Langkah-langkah Analisa Data : 

    1. Memberikan angket DISC personality test kepada 5 orang responden 

Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. Angket DISC berisi 24 item pertanyaan yang merupakan alat 

pengukuran kepribadian di dalam penelitian ini. Pada angket personality test 

DISC ini juga akan disertakan nama, usia, jenis kelamin, jabatan dan lama 

bekerja. 

2. Dalam mengolah data, metode skoring adalah cara yang digunakan untuk 

menghitung hasil dari personality test DISC. Skor tersebut akan dikonversi 

menggunakan tabel DISC, lalu skor yang diperoleh akan dibagi menjadi 2 

bagian yaitu jumlah DISC “M” Most dimasukkan kedalam Grafik I 

(Adapted Style) dan jumlah DISC “L” Least dimasukkan kedalam Grafik II 

(Natural Style). Hasil personality test DISC akan terlihat melalui kedua 

grafik tersebut sehingga dapat dilihat tipe kepribadian responden. Grafik I 

Adapted Style merupakan grafik yang menggambarkan kondisi sekarang 

yang bisa di bentuk oleh lingkungan, tempat tinggal, pekerjaan, kondisi 

pergaulan, dan lain-lain karena setiap individu memiliki naluri dasar untuk 
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bertahan hidup dengan melakukan segala cara untuk bisa bertahan terhadap 

kondisi sekarang. Grafik II Natural Style merupakan grafik yang 

menggambarkan sifat natural seseorang yang merupakan bawaan dari lahir. 

Grafik II ini kemungkinan besar tidak akan berubah karena merupakan sifat 

dasar seseorang, jika Grafik II berubah hal itu dikarenakan hal-hal yang luar 

biasa seperti ditinggal mati oleh orang yang disayangi atau disakiti secara 

luar biasa.  

3. Hasil dari Grafik I dan Grafik II digunakan untuk melihat tipe profil 

kepribadian responden lalu akan dibandingkan dengan job description yang 

akan dianalisa dengan menggunakan metode DISC. 

4. Jika profil kepribadian responden sesuai dengan job description maka 

dianggap responden sesuai dengan pekerjaan, dan jika tidak sesuai maka 

dianggap responden tidak sesuai dengan pekerjaan dan akan diberikan 

alternatif solusi berupa saran mengenai pekerjaan yang sesuai dengan profil 

kepribadian responden. 

 

 

 

 

 

 

 

 


