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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran obyek dan lokasi 

penelitiannya dimana, populasi dan sampelnya, metode pengumpulan datanya, 

lalu teknik pengumpulan datanya menggunakan apa saja, serta alat anlisis 

datanya. 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

 

Obyek dan Lokasi Penelitian ini dilakukan karena adanya masalah 

ketidaksesuaian antara nilai individu tenaga kependidikan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dengan 

lingkungan dan jenis pekerjaannya yang mereka jalankan. alasannya 

berawal ketika saya waktu masih semester 7 yang lalu, waktu itu ada salah 

satu mata kuliah konsentrasi ada suatu penugasan yang diperintahkan oleh 

salah satu dosen dan tugas itu kemudian dikumpulkan di bagian 

pengajaran atau yang biasa mengurus bagian absensi, kebetulan waktu itu 

saya menjadi komting alias ketua kelas dari mata kuliah tersebut lalu saya 

sendiri yang mengumpulkan kepada salah satu tenga kependidikan yang 

ada di bagian tersebut untuk saya ambil di pertemuan berikutnya minggu 

depannya. Ketika saya mau ambil minggu depannya karena saya 

diperintahkan oleh dosen, ternyata tugas itu hilang tidak tahu kemana dan 

saya bertanya kepada tenaga kependidikan disitu juga tidak tahu, lalu saya 

kembali bertemu dengan dosen saya menanyakan tentang kehilangan tugas 

tersebut, dan saya diperintahkan oleh dosen untuk memeriksa kembali di 

bagian pengajaran, setelah saya bertanya kepada tenaga kependidikan 

tersebut, beliau mengatakan bahwa lupa menempatkan tugas itu dimana 

dan setelah di cek kembali akhirnya tugas itu ditemukan. Itu merupakan 

alasan saya ingin menelitinya. Semua itu akan teliti pada Universitas 



19 

 

Progam Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

Katolik Soegijapranata Semarang tepatnya tenaga kependidikan di 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Katolik Soegijapranata 

beralamat pada JL Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur, Semarang. 

 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

a. Populasi 

 

Menurut Sugiyono (2014 : 115) Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri atas : obyek atau subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian 

berikut populasinya adalah tenaga kependidikan pada Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 

b. Sampel 

 

Menurut Sugiyono (2014 : 116) Sampel adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk itu 

sampel yang diambil dari populasi harus betul - betul representative 

(mewakili). Sampel dari penelitian ini adalah 12 reponden tenaga 

kependidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang yang berada pada bagian administrasi. 
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3.3.    Metode Pengumpulan Data 

   

3.3.1. Jenis dan Sumber Data 

 

Jenis data berdasarkan sumbernya terbagi menjadi dua, 

yaitu data primer. Sedangkan berdasarkan pada sifatnya terbagi 

menjadi dua, yaitu sumber data kuantitatif dan sumber data 

kualitatif. Dalam menyusun penelitian ini, data yang digunakan 

adalah data primer yaitu melalui penyebaran kuesioner langsung ke 

tenaga kependidikan bagian administrasi Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 

3.3.2. Teknik Pengumpulan Data 

 

Menurut Sugiyono (2014 : 490) pada bagian ini 

dikemukakan  bahwa, dalam  penelitian kualitatif teknik 

pengumpulan data yang utama adalah observasi participant, 

wawancara mendalam studi dokumentasi. 

 

a. Kuesioner 

Menurut Sugiyono (2014:199) Kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan  data dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya. Kuesioner  diberikan kepada 

tenaga kependidikan saat survei untuk mengetahui 

kepribadiannya dengan pendekatan metode disc melalui 

kuesioner metode disc. 

 

b. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2014:422) Dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 
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tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih 

kredibel / dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi 

kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di 

masyarakat, dan autobiografi. 

 

3.3.3.    Alat Analisis Data 

 

Menurut Sugiyono (2014 : 427) Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga 

dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke 

orang lain. Langkah-langkahnya adalah : 

 

1. Memberikan kuesioner DISC personality test kepada 12 

responden sebagai tenaga kependidikan serta 1 responden 

sebagai kepala tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Alat ukur yang 

digunakan yaitu tes kepribadian DISC yang berjumlah 24 

pernyataan. Pada kuesioner tersebut disertakan juga nama, 

usia, jenis kelamin, jabatan, dan  lama bekerja.  

2. Mengolah dan menghitung hasil yang diperoleh dengan 

metode  skoring menggunakan alat ukur DISC dengan 

instruksi yang sudah ada.  

3. Membuat rangkuman hasil analisis personality test DISC 

dengan  melihat tabel lalu membuat grafiknya. Semakin 

besar perbedaan  antara 2 grafik memperlihatkan semakin 

besarnya energi yang dipakai untuk beradaptasi dengan 

lingkungan. Pada umumnya seseorang memiliki 2 titik 

tertinggi diatas rata - rata atau energy  line dan 2 titik 

terendah dibawah rata - rata, tapi ada  beberapa orang yang 
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mempunyai 1 titik tertinggi diatas rata – rata  serta 3 titik 

terendah dibawah rata – rata atau sebaliknya. Jika terdapat 4 

titik diatas atau dibawah rata - rata maka dianggap abnormal 

dan memerlukan verifikasi yang mendalam. Pada tahap ini 

akan dilihat seperti bagaimana karakter deskripsi pekerjaan 

pada posisi mana responden tersebut bekerja, serta akan 

disesuaikan dengan tipe DISC apakah terkait atau tidak. 

4. Menganalisis hasil dari grafik tersebut apakah sesuai tidak 

dengan karakter pekerjaannya, lalu hasil dari grafik tersebut 

digunakan untuk melihat tipe-tipe kepribadian tenaga 

kependidikan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas 

Katolik Soegijapranata  Semarang lalu dicocokan dengan 

deskripsi  pekerjaannya apakah  sesuai atau tidak seperti 

dimana sekarang dia bekerja. 

5. Jika kaitan antara karakteristik individu responden dengan 

karakteristik pekerjaannya tidak sesuai maka perlu adanya 

alternatif serta solusi bagaimana dia cocok dengan 

karakteristik pekerjaannya, lalu jika kaitan antara karakteristik 

individu  responden dengan karakteristik pekerjaannya sesuai 

maka akan dipertahankan dengan cara seperti itu lewat 

personality test DISC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


