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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT.TASPEN 

(Persero) Cabang Malang, yang beralamat di Jl.Raden Intan, Arjosari Kota 

Malang. Dipilih sebagai tempat penelitian dengan alasan PT.TASPEN 

(Persero) Cabang Malang merupakan salah satu BUMN yang memiliki 

kualitas pelayanan yang sangat baik di Kota Malang. 

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan diatas, maka 

jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian 

yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel 

atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. 

C. Populasi dan Sampel

1. Pengertian Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / 

subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada pada 

obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik /sifat 

yang dimiliki oleh obyek/subyek itu. Pada penelitian ini populasi yang 

digunakan yaitu para peserta PT.Taspen (Persero) Cabang Malang. 

2. Metode Penentuan Sampel

Penarikan sampel merupakan proses memilih bagian populasi untuk 

menentukan bagian dari obyek yang akan diteliti agar masalah yang 

dibahas lebih terarah. Sehubungan dengan obyek yang dibahas maka 

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah dengan Teknik 

Sampling Insidental (Nonprobability Sampling), yaitu Teknik 
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penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara 

kebetulan / insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data.   

Pengambilan sampel dilakukan di PT. Taspen (Persero) Cabang 

Malang, sasarannya ialah peserta yang sedang datang ke kantor 

PT.Taspen (Persero) Cabang Malang untuk mengurus pensiun maupun 

melengkapi berkas-berkas dokumen yang masih belum lengkap. Jumlah 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 responden, baik peserta yang 

sedang mengurus pada Customer Service klim maupun pada Customer 

Service non-klim. Peneliti mengambil responden dengan melihat dari 

karakteristik maupun ketersediaan responden untuk bersedia mengisi 

kuesioner. 

D. Sumber Data  

1. Data Primer 

Yaitu data yang didapatkan secara langsung. Dalam penelitian ini 

data primer diperoleh dari tempat penelitian dengan mengumpulkan 

data diri peserta PT.TASPEN (Persero) Cabang Malang menggunakan 

kuisioner dan wawancara secara langsung kepada responden. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Diantaranya: 

a) Buku-buku maupun jurnal penunjang teori dan informasi 

ketaspenan yang diperoleh dari perpustakaan di lokasi penelitian. 

b) Pegawai dan staff karyawan Taspen yang berkaitan langsung dengan 

kualitas pelayanan pada PT.TASPEN (Persero) Cabang Malang. 

c) Para peserta Taspen yang sedang mengurus pensiunannya, sebagai 

penilai mengenai bagaimana kualitas pelayanan yang ada di 

PT.TASPEN (Persero) Cabang Malang. 
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E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Kuisioner 

Kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk menjawabnya. Dalam penelitian kuisioner digunakan untuk 

mengumpulkan data dari para responden yang telah ditentukan, yang 

mana menggunakan 5 dimensi kualitas pelayanan serta dibantu 

menggunakan rentang skala. 

b. Studi Pustaka 

Yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai literatur 

yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai pedoman untuk 

menganalisa data. 

F. Teknik Analisis Data 

Tahap terakhir dari prosedur penelitian ini adalah analisis data. 

Teknis analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. 

1. Metode Deskriptif Kualitatif 

Merupakan suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan 

dan menceritakan suatu keadaan, situasi yang terjadi pada suatu obyek 

yang sedang diteliti. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala pengukuran yaitu 

Skala Likert. Metode ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat 

dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. 

Dengan Skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan 

menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan 

sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrument 

yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif 

sampai sangat negatif.  
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Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi 

skor. 

1. Sangat setuju diberi skor  5 

2. Setuju diberi skor   4 

3. Ragu-ragu diberi skor  3 

4. Tidak setuju diberi skor  2 

5. Sangat tidak setuju diberi skor 1 

 

 




