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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis melakuan penelitian di kantor 

Pemerintah Kota Batu fokus pada bagian Badan Keuangan Daerah Kota Batu. 

Badan Keuangan Daerah Kota Batu terletak di Jl. Panglima Sudirman No. 

507 Kota Batu. Lokasi tersebut diambil dengan asumsi bahwa daerah tersebut 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan dirasa dapat mendapatkan 

informasi dari kantor yang menjadi tempat penelitian. 

 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. 

Penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan 

pengumpulan data tentang Standar Pelayanan dan Tingkat Kepuasan 

Pelayanan Masyarakat pada Badan Keuangan Daerah Kota  

 

C. Jenis dan sumber data  

1. Jenis data  

Jenis data yang disajikan oleh penulis adalah data kualitatif. Data 

kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kata atau kalimat verbal, 

bukan berupa simbol angka atau bilangan. 
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Penggunaan data kualitatif oleh penulis bermaksud untuk mengetahui 

sejauh mana tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada badan 

keuangan daerah kota batu. 

2. Sumber data  

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan 2 sumber data 

yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. Dalam proses pengumpulan data 

penulis memperoleh secara langsung dari informan dengan memakai 

teknik interview (wawancara). 

b. Dalam memperoleh data sekunder penulis mengumpulkan catatan-catatan, 

laporan-laporan maupun dokumen-dokumen serta refrensi dari literature 

yang dianggap relevan dalam membantu proses pengumpulan data.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013) yang 

mengungkapkan bahwa teknik pengambilan data merupakan prioritas yang 

memiliki nilai strategis dalam penelitian. Hal ini lantaran tujuan penelitian 

ialah untuk mendapatkan data-data baik data primer, maupun data sekunder.  

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan pencarian data 

sekunder, baik yang berupa laporan-laporan, dokumen-dokumen, maupun 

literatur yang ada hubungannya dengan masalah penelitian yang selanjutnya 

juga menghimpun data primer untuk mendukung penelitian ini 



21 
 

Dalam rangka pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data antara lain sebagai berikut : 

a.  Dokumentasi  

  Adalah dengan membaca buku, dokumen-dokumen, dan media 

informasi lain yang ada hubungannya dengan pelayanan masyarakat. 

b. Wawancara  

Adalah pengumpulan sejumlah data dimana peneliti secara 

langsung melakukan wawancara dengan metode tanya jawab dengan 

informan yang sudah ditentukan. 

 

E. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian jenis deskriptif ini peneliti menguraikan data secara 

kualitatif yang mana diperoleh dokumen-dokumen berupa hasil survey Indeks 

Kepuasan Masyarakat, data hasil kinerja sumber daya manusia dan juga 

didukung dengan bantuan data primer dari hasil wawancara dengan informan 

atau pihak-pihak yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan 

dalam penelitian. 

Terdapat banyak ruang lingkup pembahasan dalam penulisan penelitian 

ini sehingga penulis membatasi penguraiannya agar terdapat fokus dalam 

pembahasan peneletian.  

1. Menguraikan tentang standar pelayanan Badan keuangan Daerah Kota 

Batu meliputi: 
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a. Unsur apa saja yang digunakan dalam standar pelayanan Badan 

Keuangan Daerah Kota Batu 

b. Bagaimana tingkat kepatuhan staf pelayanan BKD terhadap standar 

pelayanan yang sudah ditentukan  

2. Mendeskripsikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada 

Badan Keuangan Daerah Kota Batu melalui hasil survey indeks kepuasan 

masyarakat dengan kategori hasil penilaian sebagai berikut 

i. >3.25 (Sangat Baik) 

ii. 2.75-3.25 (Baik) 

iii. 2.2.75 (Cukup Baik) 

iv. < 2 (Kurang Baik)  


