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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian dan Lokasi 

  Obyek dalam penelitian ini adalah Manajer Tupperware di PT. 

 Bumi Manunggal Kharisma Jl. Brigjen Sudiarto, Joyosuran, Solo, Jawa 

 Tengah 57116. Peneliti melakukan penelitian di perusahaan tersebut 

 karena awalnya peneliti mendapatkan undangan untuk menghadiri event 

 yang diadakan di PT. Bumi Manunggal Kharisma, saat itu peneliti 

 melakukan wawancara singkat dengan salah satu Unit Manajer yang juga 

 hadir dan mereka merasa keberatan dengan penilaian kinerja yang hanya 

 berdasarkan target sales. Oleh sebab itu peneliti memberikan usulan untuk 

 penilaian kinerja dengan metode yang berbeda berdasarkan job desk Unit 

 Manajer. 

3.2 Populasi dan Sampel 

  Menurut Sumarsono (2004:49) populasi adalah kumpulan dari 

seluruh elemen atau individu – individu yang merupakan sumber informasi 

dalam suati riset. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Unit Manajer 

di PT. Bumi Manunggal Kharisma sebanyak 100 orang. Tehnik 

pengambilan sampel yang dilakukan menggunakan yaitu berdasarkan 

tunjukkan dari Group Manajer selaku penilai kinerja. 

  Cara pengambilan sampel berdasarkan tunjukkan Group Manajer 

adalah Group Manajer selaku penilai kinerja menunjuk beberapa orang dari 

Unit Manajer untuk dinilai dan terdapat 19 orang Unit Manajer yang akan 

dinilai. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

  Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh 

 langsung dari obyek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam 

 penelitian ini adalah data sekunder dan primer. Data primer 

 menurut Nasution (2014:143) adalah data yang diperoleh langsung 

 dari lapangan termasuk laboratorium. Data sekunder menurut 

 Sumarsono (2004:69) adalah semua data yang diperoleh secara 

 tidak langsung dari objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data 

 primer di peroleh dari pimpinan PT. Bumi Manunggal Kharisma. 

 Dalam penelitian ini data primer diperoleh secara langsung dengan 

 memberikan form langsung kepada Group Manajer (GM)  PT. 

 Bumi Manunggal Kharisma. 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, 

 merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

 secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka 

 mendengarkan secara langsung informasi – informasi atau 

 keterangan – keterangan ( Narbuko & Achmadi 2015:83). 

3.3.3 Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian yang digunakan menggunakan jenis 

 wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam 

 percakapan yang bertujuan memperleh informasi (Nasution 

 2014:113). Peneliti akan memberikan 5 pertanyaan kepada  Group 

Manajer (GM) Tuppeware PT. Bumi Manunggal Kharisma tentang 

penilaian kinerja Manajer Tupperware. Peneliti akan  menggunakan 

metode skala penilaian grafik (Graphic Rating Scales) dengan cara 

peneliti akan melingkari angka yang menunjukkan nilai kinerja 

Manajer tersebut saat ini menggunakan kerangka yang dikembangkan 

oleh Dessler (2014). 



20 
 

 

 Dibawah Harapan 

Bahkan dengan bimbingan, 

gagal untuk menyiapkan 

komunikasi langsung, 

termasuk formulir dan 

catatan secara tepat waktu 

dan akurat; produk 

membutuhkan koreksi 

minimal. 

Bahkan dengan bimbingan, 

gagal untuk 

mengadaptasikan gaya dan 

materi untuk 

mengomunikasikan 

informasi secara langsung. 

Komunikasi 

3.3.4 Tehnik Analisis Data 

  Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 

 dimana statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

 cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

 terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 

 kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Tim 

 Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi 2016:20). 

  Berikut adalah bentuk formulir penilaian kinerja Unit 

 Manajer  menurut Garry Dessler (2014): 

Tabel 3.1  

Formulir Penilaian Kinerja Unit Manajer Tuppperware 

 

 Komunikasi adalah proses saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk 

mendapatkan informasi. Sehingga dari penjelasan diatas, maka Unit Manajer masuk 

dalam kategori: 

  1    2    3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Memenuhi Harapan 

Dengan bimbingan, 

menyiapkan komunikasi 

langsung, termasuk 

formulir dan catatan secara 

tepat waktu dan akurat; 

produk membutuhkan 

koreksi minimal. 

Dengan bimbingan, 

mengadaptasikan gaya dan 

materi untuk 

mengomunikasikan secara 

langsung. 

Teladan 

Secara individu 

menyiapkan komunikasi, 

seperti formulir dan 

catatan secara tepat waktu, 

jelas dan akurat; produk 

membutuhkan sedikit 

koreksi, jika ada. 

Secara individu 

mengadaptasikan gaya dan 

materi untuk 

mengomunikasikan 

informasi. 
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Kerja Tim 

 Dibawah Harapan 

Bahkan dengan bimbingan, 

gagal untuk bekerja sama 

dengan tim, tidak dapat 

memotivasi bawahannya 

dengan baik. 

 

 Memenuhi Harapan 

Dengan bimbingan, dapat 

bekerja sama dengan tim, 

dapat memotivasi 

bawahannya dengan baik. 

 

Teladan 

Secara individu dapat 

bekerja sama dengan tim, 

dapat memotivasi 

bawahannya dengan sangat 

baik. 

 

 

  

 Kerja tim adalah proses dimana antar anggota dalam satu tim saling 

berkoordinasi untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga dari penjelasan diatas, 

maka Unit Manajer masuk dalam kategori: 

  1    2    3 
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Mencapai Target Sasaran 

 Dibawah Harapan 

Bahkan dengan bimbingan, 

gagal untuk mencapai 

target yang sudah 

ditentukan perusahaan dari 

kontribusi sales 1*2*1 

dalam 1 minggu adalah Rp 

1.000.000 + Rp 1.500.000 

+ Rp 750.000 = Rp 

3.250.000 

 

Bahkan dengan bimbingan, 

melebihi waktu yang sudah 

ditentukan perusahaan yaitu 

1 minggu. 

 Memenuhi Harapan 

Dengan bimbingan, dapat 

mencapai target yang sudah 

ditentukan perusahaan dari 

kontribusi sales 1*2*1 

dalam 1 minggu adalah Rp 

1.000.000 + Rp 1.500.000 

+ Rp 750.000 = Rp 

3.250.000 

 

Dengan bimbingan, dapat 

mencapai waktu yang 

sudah ditentukan 

perusahaan yaitu 1 minggu. 

Teladan 

Secara individu dapat 

mencapai dan melebihi 

target yang sudah 

ditentukan perusahaan dari 

kontribusi sales 1*2*1 

dalam 1 minggu adalah Rp 

1.000.000 + Rp 1.500.000 

+ Rp 750.000 = Rp 

3.250.000 

 

Secara individu, dapat 

mencapai waktu yang 

sudah ditentukan 

perusahaan yaitu 1 minggu. 

 

 

 

 Mencapai Target Sasaran adalah kegiatan dimana dalam melakukan sesuatu 

terdapat target yang harus dicapai. Sehingga dari penjelasan diatas, maka Unit 

Manajer masuk dalam kategori: 

  1    2    3 
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 Dibawah Harapan 

Bahkan dengan bimbingan, 

tidak dapat mengadakan 

Personal Party dengan 

penjualan minimal Rp 

1.000.000 

 

Bahkan dengan bimbingan, 

tidak dapat menjelaskan 

produk ketika personal 

party dengan baik.   

Teladan 

Secara individu, dapat 

mengadakan Personal 

Party dengan penjualan 

minimal Rp 1.000.000 

 

Secara individu, dapat 

menjelaskan produk 

ketika personal party 

dengan sempurna.   

 Memenuhi Harapan 

Dengan bimbingan, dapat 

mengadakan Personal Party 

dengan penjualan minimal 

Rp 1.000.000 

 

Dengan bimbingan, dapat 

menjelaskan produk ketika 

personal party dengan baik.   

 Dibawah Harapan 

Bahkan dengan bimbingan, 

tidak berhasil merekrut  1 

Consultant baru dan yang 

telah memasukkan pesanan 

minimal Rp 900.000. 

Teladan 

Secara independen, berhasil 

merekrut  1 Consultant baru 

dan yang telah 

memasukkan pesanan 

minimal Rp 900.000. 

 

 Memenuhi Harapan 

Dengan bimbingan, 

berhasil merekrut  1 

Consultant baru dan yang 

telah memasukkan pesanan 

minimal Rp 900.000.  

 

 

 

 Pengadaan Event adalah kegiatan dimana mengadakan acara untuk 

mempromosikan sesuatu kepada orang lain. Sehingga dari penjelasan diatas, maka 

Unit Manajer masuk dalam kategori: 

  1    2    3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Perekrutan Salesforce yaitu proses mengajak orang untuk ikut bergabung 

bersama di Tupperware dan awalnya menjadi Salesforce terlebih dahulu. Sehingga 

dari penjelasan diatas, maka Unit Manajer masuk dalam kategori: 

  1    2    3 

 

  

Pengadaan Event 

Perekrutan Salesforce 


