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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian  

Menurut sugiyono (2015:13) Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal 

objektif, reliable, dan valid. Dalam  penelitian ini yang menjadi objek penelitian 

adalah karyawan PT Astra International Tbk – Daihatsu. Lokasi dari penelitian ini 

adalah di PT Astra International Tbk – Daihatsu Jalan Majapahit 111 – 117 

Semarang, Jawa Tengah  50161, Indonesia.  

3.2 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah dari karyawan PT Astra International Tbk – 

Daihatsu yang masa kerjanya 1 – 2 tahun. Sampel diambil dari karyawan yang 

memenuhi syarat tersebut, diperoleh jumlah karyawan sebagai sales 17 orang, 

mekanik 3 orang, part courier 1 orang dan administrasi 1 orang. Menurut 

Pimpinan HRD pada PT Asta Inernational tbk – daihatsu yang diberikan terdapat 

9 orang yaitu 1 orang sebagai Administrasi, 5 orang sebagai Sales, 2 orang 

sebagai Mekanik, dan 1 orang sebagai Part Courier. 

3.3 Metode Pengumpulan Data  

 3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Menurut Sugiyono (2015:193) data primer merupakan data yang 

diperoleh langsung dari peneliti sedangkan data sekunder merupakan sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data . Dalam penelitian ini 

data primer diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada 9 orang karyawan 

di PT Astra International tbk – Daihatsu. 



23 

 

 

 

 3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2015:148) instrumen penelitian atau alat ukur 

penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan 

berupa kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden. Dalam penelitian ini pemberian kuesioner ditujukan sebagai test 

personality dengan menggunakan metode DISC untuk mengetahui karakteristik 

individu secara lebih mendalam dari masing- masing responden.  

 3.3.3 Metode Analisis Data 

 Di dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Menurut Sugiyono (2015:15) penelitian kualitatif adalah suatu 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat pospositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

atau teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau 

kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada 

generalisasi. Makna yang dimaksudkan adalah data yang sebenarnya. Dalam 

penelitian ini ditujukan untuk melihat kesesuaian antara karakter individu dengan 

karakter pekerjaannya. 

Langkah-langkah Analisis Data : 

1. Membuat profile personality responden berdasarkan profil 

kepribadiaan menurut DISC.  

Dalam mengolah data, metode skoring data 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 
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dimasukan kedalam Grafik I (Adapted Style) dan jumlah DISC “L” 

Least dimasukan kedalam Grafik II (Natural Style). Maka hasil 

personality test DISC akan terlihat melalui kedua grafik tersebut 

sehingga dapat dilihat tipe kepribadiaan responden. Grafik I Adapted 

Style merupakan grafik yang menggambarkan kondisi sekarang yang 

bisa dibentuk oleh lingkungan, tempat tinggal, pekerjaan, kondisi 

pergaulan, dan lain-lain karena setiap individu memiliki naluri dasar 

untuk bertahan hidup dengan melakukan segala cara untuk bisa 

bertahan terhadap kondisi sekarang. Grafik II Natural style merupakan 

grafik yang mengambarkan sifat natural seseorang yang merupakan 

bawaan lahir. Grafik II ini kemungkinan besar tidak akan berubah 

karena merupakan sifat dasar seseorang. 

2. Membuat nama pekerjaan /jabatan masing – masing dalam profil 

DISC.  

3. Mencocokan profil kepribadiaan responden dengan profil pekerjaan 

berdasarkan DISC, apabila jumlah karakter pekerjaan sesuai dengan 

karakter individu 75% lebih dari sama dengan maka dianggap 

responden sesuai dengan pekerjaan, dan jika tidak sesuai kurang dari 

sama dengan 75% maka dianggap responden tidak sesuai dengan 

pekerjaan. Hasil persentase untuk menentukan kesesuaian, diperoleh 

dari hasil jumlah karakter pekerjaan yang sesuai/tidak sesuai dengan 

karakter individu dibagi dengan jumlah total pekerjaan. 

 

 

 

 

 

 


