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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

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

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal 

objektif, reliabel dan valid. Dalam penelitian ini, penyiar Bhinaya Channel, yang 

menjadi objek penelitian. Lokasi penelitian berada di Menara Suara Merdeka 

Lt.12, Jalan Pandanaran No.30, Semarang.  

 

3.2 Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

a. Populasi 

Menurut Sugiyono (2015 : 117), populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas : objek atau subjek yan mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh penyiar Bhinaya 

Channel yang berjumlah enam orang.  

b. Teknik Sampling 

Menurut Sugiyono (2015 : 118), teknik sampling adalah merupakan teknik 

pengambilan sampel. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel jenuh yang artinya, menurut Sugiyono (2015 : 84), teknik penentuan 

sampel bila anggota populasi digunakan sebagai sampel penelitian. Cara ini 

sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, 

atau penelitian ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat 

kecil. Penelitian semacam ini sering disebut dengan penelitian sensus.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis dan Sumber Data 

Di dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer. Data 

primer, menurut Sugiyono (2015 : 225), merupakan sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer didapat 

langsung dari enam penyiar Bhinaya Channel. 
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3.3.2 Teknik dan 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.Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

instrumen kuesioner. Pengisian kuesioner ini berdasarkan Myers-Briggs 

Type Indicator. Terdiri dari 60 buah pernyataan yang berisi mengenai 

bagaimana individu akan merasa atau bertindak pada situasi tertentu. 

Pemberian kuesioner ini ditujukan sebagai tes kepribadian, untuk 

mengetahui karakteristik individu secara lebih mendalam. 

 

3.4 Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif, menurut Sugiyono (2015 : 21) 

adalah 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.  

Teknis analisis yang akan dilakukan ada 3 : 

a. Melakukan tes kepribadian dengan Myer-briggs Type Indicator kepada 

responden. 

b. Menentukan Job Description dan Job Specification Penyiar Bhinaya 

Channel. 

c. Menentukan kesesuaian antara Tipe kepribadian penyiar dengan profil 

kepribadian jabatan penyiar Bhinaya Channel berdasarkan MBTI. 

Jawaban responden berdasarkan kuesioner Myers-Briggs Type Indicator 

kemudian dihubungkan dengan jabatan penyiar Bhinaya Channel. Ditentukan 

juga, spesifikasi pekerjaan dan deskripsi pekerjaan sebagai penyair radio masuk 

dalam tipe kepribadian seperti apa dalam MBTI. Setelah itu diambil kesimpulan 

setiap penyiar apakah memiliki tipe kepribadian yang sudah sesuai dengan jabatan 

penyiar di Bhinaya Channel. 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melihat kesesuaian antara tipe 

kepribadian penyiar dengan jabatan penyiar yaitu : 
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1. Enam responden Bhinaya Channel mengisi kuesioner Myers-Briggs Type 

Indicator (MBTI). Kuesioner ini terdiri dari 60 pernyataan yang menjadi 

alat pengukuran kepribadian dalam penelitian ini. Di dalam kuesioner 

disertakan pula kolom nama, usia, jenis kelamin, dan lama bekerja untuk 

kepentingan verifikasi data. Responden akan mengisi kuesioner selama 15 

menit dan ditunggu, agar pengisian kuesioner valid dan tidak dibuat-buat. 

2. Mengolah data. Untuk mengetahui kepribadian responden dilakukan dengan 

cara membandingkan empat skala kecenderungan MBTI yaitu introvert dan 

extrovert, sensing dan intuition, thinking dan feeling,  judging dan 

perceiving. Setiap skala tersedia 15 pernyataan. Setelah diketahui mana 

yang lebih besar maka itu menjadi satu hasil abjad yang menjadi elemen 

pembentuk penentuan kepribadian. Penentuannya menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

a. Perbandingan antara Introvert (I) dan Extrovert (E)   

Hasil I: Jumlah I / 15  * 100%   

Hasil E: Jumlah E /15 * 100%   

Bandingkan hasil I dan hasil E   

b. Perbandingan antara Sensing (S) dan Intuition (N)    

Hasil S : Jumlah S / 15  * 100%   

Hasil N :  Jumlah N /15 * 100%   

Bandingkan hasil S dan hasil N   

c. Perbandingan antara Thinking (T) dan Feeling (F)   

Hasil T: Jumlah T / 15 * 100%   

Hasil F: Jumlah F /15 *  100%    

Bandingkan hasil T dan hasil F   

d. Perbandingan antara Judging (J) dan Perceiving (P)  

Hasil J: Jumlah J / 15 * 100%   

Hasil P: Jumlah P /15 * 100%   

Bandingkan hasil J dan hasil P  

Dari perhitungan yang dilakukan akan menghasilkan 16 tipe kepribadian. 

Namun, setelah diketahui hasil yang terbesar pada tiap pembanding maka akan 

menghasilkan suatu tipe kepribadian yang terdiri dari empat huruf.  
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Tabel 3. 1 Contoh Hasil Tes MBTI 

NO  DIMENSI  STATUS 

1 
INTROVERT 

(I)  

60

%  

40

%  

(E) 

EXTROVERT  

I 

2 
SENSING (S)  40

%  

60

%  

(N) INTUITION  N 

3 
THINKING (T)  20

%  

80

%  

(F) FEELING  F 

4 
JUDGING (J)  40

%  

60

%  

(P) 

PERCEIVING  

P 

Sumber : Mudrika,2011 

3. Hasil dari perhitungan prosentase kecenderungan yang lebih dominan 

adalah hasil tipe kepribadian yang didapat. Menurut tabel 3.1, tipe yang 

didapat adalah INFP (Introvert, Intuition, Feeling, Perceiving). 

4. Menggolongkan tipe kepribadian dari spesifikasi dan deskripsi pekerjaan 

penyiar. Dari kriteria spesifikasi pekerjaan yang ditentukan oleh Bhinaya 

Channel, dapat digolongkan ke dalam tipe kepribadian berdasarkan MBTI.  

5. Menentukan kesesuaian tipe kepribadian responden dengan profil 

kepribadian penyiar Bhinaya Channel berdasarkan MBTI. Hasil tipe 

kepribadian responden dibandingkan dengan profil kepribadian dari 

spesifikasi dan deskripsi pekerjaan penyiar Bhinaya Channel. 

Tabel 3. 2 Hasil Tes Kepribadian 

Dimensi Tipe 

Kepribadian 

Spesifikasi dan Deskripsi Pekerjaan Hasil 

Sember Energi (E dan I) Senang berinteraksi dengan orang lain E 

Memproses data (S dan 

N) 

Inovatif dan Kreatif N 

Mengambil Keputusan (T 

dan F) 

Dapat bekerjasama dalam tim F 

Fleksibilitas (P dan J) Mudah menyesuaikan / beradaptasi 

dengan lingkungan kerja 

P 
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Hasil Tipe Kepribadian ENFP 

 

Tabel 3. 3 Contoh Kesesuaian Profil Kepribadian dengan Profil Pekerjaan 

Berdasarkan MBTI 

Responden 
Profil 

Kesesuaian Saran/solusi 
Kepribadian Pekerjaan 

1 INTP ENFP Tidak sesuai, karena 

terdapat 

ketidaksesuaian di 

dimensi IE dan FT 

Merubah profil 

kepribadian 

menjadi 

ENFP/mencari 

pekerjaan sesuai 

dengan profil 

kepribadian 

INTP. 

2 INFP ENFP Kurang sesuai, karena 

terdapat 

ketidaksesuaian, 

tetapi hanya di 1 

dimensi, IE 

Merubah profil 

kepribadian 

menjadi 

ENFP/mencari 

pekerjaan sesuai 

dengan profil 

INFP 

3 ENFP ENFP Sesuai, karena 

terdapat kesesuaian di 

semua dimensi 

 


