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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

 

3.1.  Obyek dan Lokasi Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Manajemen 

Universitas Katolik Soegijapranata angkatan tahun 2015. Mereka dipilih karena 

sebentar lagi akan mengambil mata kuliah konsentrasi, melalui penelitian ini 

diharapkan mereka bisa memilih konsentrasi sesuai berdasarkan kepribadian 

mereka melalui analisis DISC. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Pawiyatan 

Luhur IV/1 Bendan Dhuwur, Semarang. Gedung Justinus, Universitas Katolik 

Soegijapranata. 

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

Populasi Adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas obyek atau subyek 

yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sujarweni 2014:65) Populasi 

dalam hal ini adalah mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Katolik 

Soegijapranata angkatan tahun 2015 yang berjumlah 275 orang. 

Sampel ialah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi yang digunakan untuk penelitian. Penulis tidak mungkin mengambil 

semua untuk diteliti karena terbatasnya dana, tenaga dan waktu, maka penulis 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari 

sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan di populasi. (Sujarweni 2014:65) 

dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif terhadap 

individu, sehingga penelitian ini tidak perlu memerlukan responden yang banyak 

seperti penelitian kuantitatif oleh karena itu dipilihlah 15 responden. Hal ini 

dilakukan dengan mempertimbangkan waktu karena penulis tidak mungkin untuk 

menjadikan seluruh populasi yang ada di Program Studi Manajemen Universitas 

Katolik Soegijapranata yang berjumlah 275 orang dijadikan sebagai responden. 
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Teknik Sampling yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik nonprobability sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel. Teknik yang digunakan dalam menentukan jumlah 

menggunakan teknik sampling insidental yaitu teknik penentuan sampel 

berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan 

peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan 

ditemui itu cocok sebagai sumber data. (Sujarweni 2014:11).  

 

 3.3.  Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Jenis Dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing – masing 

variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independen tanpa membuat 

hubungan maupun perbandingan dengan variabel lainya (Sujarweni 

2014:11). 

Sumber data adalah subyek dari mana asal data penelitian itu 

diperoleh. Data primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui 

kuesioner, kelompok fokus, dan panel, atau juga data hasil wawancara 

peneliti dengan narasumber. Dalam penelitian ini data primer didapat 

kuesioner yang diberikan kepada 15 responden. Sumber data ini 

dimaksudkan untuk mengetahui profil kepribadian responden melalui tes 

personality DISC. 

3.3.2  Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2010: 

199). Kuesioner ini tentang analisis DISC dengan pemilihan konsentrasi 

MSDM yang berpengaruh pada karir seseorang. 
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 3.4.  Alat Analisis Data 

Teknik analisis data dapat diartikan sebagai upaya data yang sudah 

tersedia kemudian diolah dengan statistik dan dapat digunakan untuk menjawab 

rumusan masalah dalam penelitian (Sujarweni, 2014: 103) Analisis data ini 

menggunakan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis yang berusaha 

untuk menggambarkan berbagai karakteristik data yang berasal dari pengukuran 

tes DISC yang dikaitkan dengan profil kepribadian responden mahasiswa 

angkatan 2015 Program Studi Manajemen Universitas Katolik Soegijapranata. 

Langkah -langkah yang digunakan untuk mengetahui profil kepribadian 

responden dan untuk menentukan konsentrasi yang akan diambil:  

1. Yang pertama – tama dilakukan oleh responden adalah melingkari kolom 

M (MOST) dan L (LEAST) yang berjumlah 24 pernyataan. MOST adalah 

kata yang paling menggambarkan sifat responden sedangkan LEAST 

adalah kata yang tidak mewakili sifat responden. Setelah melingkari 

kolom M dan L Peneliti melakukan penghitungan jumlah D,I,S,dan C 

yang berjumlah 24 pernyataan kemudian totalkan berapa D, berapa I, 

berapa S, dan berapa C. setelah mendapatkan angka maka responden 

mencocokkan angka dengan gambar (grafik) dan menarik garis untuk 

menghubungkan keempat titik tersebut. Setelah itu menkategorikan 

responden sesuai grafik DISC.  

 

2. Untuk bisa mengetahui konsentrasi yang diinginkan responden ialah 

dengan kita mencari tahu terlebih dahulu spesifikasi dan deskripsi 

konsentrasi yang diinginkan oleh responden. 

 

 

3. Untuk mengetahui kesesuaian antara profil kepribadian dengan pilihan 

konsentrasi ialah dengan menggunakan perbandingan dari hasil tes DISC. 

Dari hasil tersebut dapat diketahui profil kepribadian dan konsentrasi yang 

diinginkan oleh responden. 
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4. Setelah mendapat hasil profil kepribadian dan konsentrasi yang diinginkan 

oleh responden dari tes DISC kemudian Analisa data yang sudah 

terkumpul. Antara kepribadian dan pemilihan konsentrasi apakah sudah 

cocok atau belum, jika sudah berarti responden sudah sesuai antara 

kepribadian dengan konsentrasi yang akan diambil, namun jika belum 

sesuai maka akan diberikan masukan alternatif konsentrasi yang sesuai 

dengan kepribadian responden. Namun jika responden tetap pada pilihan 

awal maka responden harus belajar untuk memenuhi spesifikasi yang 

dibutuhkan oleh konsentrasi yang diinginkannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


