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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

  Penelitiann ini berlokasi di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Malangn kantor ini beralamat din Jln. Doktorn 

Sutomon Non. 1n, Klojenn, Kotan Malangn. Selain itu alasan peneliti memilih 

lokasi ini karena penulis ingin meneliti tentang adanya konsep pelayanan prima 

yang telah diberikan kepada peserta yang telah di terapkan oleh Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Malang, di lain 

sisi Pelayanan prima sangat bermanfaat memberikan pelayanan secara optimal 

yang tepat, cepat, dan ramah bagi kepuasan peserta Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Malang. Maka dari itu, penulis melakukan 

Analisis untuk mengetahui tanggapan peserta setalah merasakan adanya pelayanan 

prima (service excellent) sehingga dapat mengetahui pelayanan terbaik yang telah 

diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah 

Malang sehingga memberikan rasa kenyamanan terhadap peserta. Dimana tujuan 

utama dari penulisan Tugas Akhir ini adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Kantor Wilayahn Malangn. 

 

B. Jenis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017) menyatakan bahwa : “ Metode penelitian 

deskriptif ini untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada saat 

variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri atau variabel bebas ) tanpa 
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membuat perbandingan variabel itu sendiri dan mencari hubungan dengan 

variabel lain”. 

 

C. Jenis Dan Sumber Data  

1. Jenisn Datan  

Menurutn Sugiyonon (2011) merupakann metode penelitiann yangn 

digunakann untukn menelitin padan kondisin objekn yangn alamiahn, 

dimanan penelitin inin adalahn sebagain instrumenn kuncin, Teknikn 

pengumpulann datan dilakukann secaran induktifn, dann hasiln penelitiann 

kualitatifn lebihn menekankann maknan generalisasin. Objekn alamiahn 

yangn dimaksudn adalahn objekn yangn apan adanyan, tidakn dimanipulasin 

beradan din objekn darin setelahn keluarn dann objekn yangn ditelitin relatifn 

tidakn berubahn.  

2. Sumber Data 

Sumbern datan yangn penulisn dapatn yaitun berupan datan primern 

dann datan sekundern. Sumbern  datan primern adalahn sumbern datan yangn 

langsungn memberikann datan kepadan pengumpul datan . Datan primern 

diperoleh dengan cara melakukan wawancaran secaran langsungn dengan 

kepala layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor 

Wilayah Malang dalam memberikan pelayanan prima kepada calon peserta. 

Data sekunder menurut Sugiyono (2015) adalah sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melewati orang 

lain atau lewat dokumen. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini 
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adalah berupa dokumen dan data mengenai kenyamanan pelayanan peserta 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah 

Malang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini juga bersumber 

dari Undang-Undang BPJS Ketenagakerjaan, peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan yang berisikan tentang pemberian pelayanan prima yang 

terbaik bagi peserta. 

 

D. Teknikn Pengumpulann Datan  

Padan penelitiann inin Teknikn pengumpulann datan yangn digunakann 

olehn penulisn adalahn datan sebagain berikutn : 

1. Dokumentasi  

 Teknikn metode pengumpulann penelitian inin adalah Teknik atau cara yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data pengumpulan data dilakukan 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan 

penelitian. Sementara itu instrumen pengumpulan data merupakan alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data. Dokumentasi yang di dapatkan dari BPJS 

Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Malang berupa power point.  

2. Kuesioner  

 Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah Teknik meneliti 

dengan menyebar kuesioner, menurut Sugiyono (2013: 199) kuesioner 

merupakan teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab.  
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Dalam melakukan metode ini, peneliti mendatangi secara langsung yang 

berguna untuk mendapatkan data yang dibutuhkan karena dengan metode ini 

memerlukan jawaban antara peneliti dan responden. Penyebaran kuesioner ini 

difokuskan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Malang.  

 

E. Populasi Dan Sampel  

1. Populasi  

Dalam proses penelitian ini, populasi pada penelitian ini adalah peserta 

dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Wilayah 

Malang. Jumlah responden yang akan diteliti adalah sebanyak 10 orang. 

Populasi dalam proses penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin 

pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Malang pada Tahun 2018  

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase 

1 Laki-laki 5 50 % 

2 Perempuan 5 50 % 

 Jumlah 10 100 % 

2. Sampel  

Dalam penelitian yang dilakukan adalah bagian dari sampel jumlah 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari 

populasi harus respresentatif. 

Berdasarkan hasil populasi data tersebut maka untuk menentukan sampel 

yang resepresentatif  yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan sampling non-probability sampling dengan menggunakan 

teknik jenuh. Teknik sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila 

semua anggota populasi digunakan sebagai sampel, hal ini dilakukan bila 

jumlah populasi kecil kurang dari 30 orang ( Sugiyono, 2008:85). 
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Dari hasil penelitian ini sampel yang diambil adalah jumlah 10 orang 

peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Malang. 

 

F. Teknikn Analisisn Datan 

 Untuk melakukan pengolahan data penelitian ini berawal dengan 

menyebarkan kuesioner dengan dijadikan sebagai tolak pengukuran standar 

pelayanan prima untuk peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Malang. 

Sebelum dengan mengambil langkah , maka kuesioner yang telah diisi oleh 10 

orang responden di kumpulkan, dengan dikumpulkan kemudian diolah dan 

dianalisis . 

1. Reduksi Data  

  Teknik analisis data selanjutnya adalah reduksi data dimana setelah peneliti 

melakukan pengumpulan data. Data yang telah dijadikan rangkuman, tabel, 

maupun gambar tersebut disesuaikan dengan adanya fokus penelitian. Dalam 

tahapan ini, peneliti juga tidak memasukkan data yang tidak sesuai. Data 

kualitatif yang terkumpul dari hasil melalui penyebaran kuesioner telah dianalisa 

lebih lanjut menggunakan skala likert dengan memberikan nilai (score) untuk 

masing-masing tiap per masing-masing jawaban. Untuk menganalisis data 

tersebut, maka jawaban responden diberi skor sebagai berikut : 

Tabel 3.1: Skor Kuesioner 

No Pilihan Responden Skor 

1 Tidak Prima 1 

2 Kurang Prima 2 

3 Prima 3 

4 Sangat Prima 4 
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2. Penyajiann Datan (Data Display) 

 Setelahn melakukann pengumpulann datan, selanjutnyan penulisn akann 

menyajikann datan. Penyajiann datan inin berisin sekumpulann informasin 

dalamn bentukn laporann yangn din dapatkan darin penelitiann. Dalamn 

tahapn inin, penelitin menyajikann datan yangn sesuain dengann formatn 

laporann yangn telahn ditentukann olehn Fakultasn Ekonomin dann Bisnisn. 

Sehinggan informasin yangn adan dalamn penelitiann inin dapatn dipelajarin 

olehn berbagain pihakn. Penyajiann datan jugan akann diikutin dengann 

analisisn datan dalamn analisisn datan penulisn melihatn datan yangn telahn 

disajikann kemudiann din telaahn lagin dann akann dibandingkann dengann 

teorin yangn berkaitann dengann masalahn dann fokusn terhadap penelitiann 

inin. Sehinggan datan yangn din sajikann olehn penulisn dapatn memberikann 

pengetahuann dann informasin yangn cukupn. 


