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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dilakukan di Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan Cabang Malang, yang beralamat di Jl. Doktor 

Sutomo No 1 Malang. Adapun alasan memilih lokasi penelitian tersebut, 

yaitu penulis ingin meneliti bagaimana kualitas pelayanan jasa yang ada 

pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang 

Malang, dimana kualitas pelayanan jasa bagi suatu perusahaan atau 

instansi sangatlah penting untuk menjaga kepercayaan konsumen dan 

memuaskan konsumen. Oleh karenanya, penulis ingin melihat dan 

mengevaluasi respon konsumen setelah menerima pelayanan jasa agar 

dapat mengetahui apakah pelayanan jasa yang diberikan Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Malang sudah 

mampu memberikan kepuasan kepada konsumen. Sasaran Obyek pada 

penulisan ini adalah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Cabang Malang. 

B. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penulisan ataupun hasil 

penulisan. Deskriptif, menurut Sugiyono, (2012 : 29), deskriptif adalah 
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metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran 

terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan 

yang berlaku umum. 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan penulis dalam penulisan ini yaitu data 

kuantitatif. Metode penulisan kuantitatif merupakan salah satu jenis 

penulisan yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana dan 

terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain 

penulisannya.  

Metode penulisan kuantitatif, menurut Sugiyono, (2013 : 13), 

metode penulisan kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penulisan 

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrument penulisan, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 

2. Sumber Data 

Sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah 

termasuk ke dalam sumber data primer dan juga data sekunder. Data 

primer, menurut Indriantoro dan Supomo, (2013 : 146-147), data 

primer merupakan sumber data penulisan yang diperoleh secara 
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langsung dari sumber asli, sedangkan data sekunder merupakan 

sumber data penulisan yang diperoleh penulis secara tidak langsung 

melalui media perantara. 

Data sekunder, menurut Sugiyono, (2017 : 137), data sekunder 

adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya 

mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literature dan 

bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. 

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data primer yang 

diperoleh melalui survey hasil kuesioner yang disebar pada peserta 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang 

Malang dan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang 

didapatkan langsung dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Cabang Malang. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh 

penulis adalah data sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan 

teknik survey melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner, menurut 

Sugiyono, (2013 : 199), kuesioner merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan 

atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 
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Dalam melaksanakan metode ini, penulis terjun langsung guna 

mendapatkan data yang diperlukan karena metode ini memerlukan 

kontak antar penulis dengan responden. Penyebaran kuesioner 

difokuskan kepada peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Cabang Malang. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi, menurut Sugiyono, (2015 : 329), dokumentasi 

adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan 

informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan 

gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung 

penelitian.  

Penulis mendapatkan dokumentasi langsung dari Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Malang 

berupa power point. 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

 Dalam penelitian ini, populasinya adalah peserta Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Malang. 

Jumlah populasi pada penelitian ini adalah sebanyak 8.325 peserta. 

2. Sampel 

 Teknik Sampling yang digunakan dalam penentuan sampel pada 

pelitian ini yaitu random sampling. Random Sampling merupakan 

metode pengambilan sampel yaitu setiap sampel memiliki kesempatan 
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atau peluang yang sama untuk terpilih. Responden yang termasuk 

dalam random sampling adalah peserta Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan Cabang Malang. 

 Berikut adalah teknik pengambilan sampel peserta BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Malang menggunakan rumus teknik Slovin 

yang sudah diketahui dalam Siregar (2013 : 34) adalah sebagai berikut. 

 

  

Keterangan : 

n = Banyaknya Unit Sampel 

N = Banyaknya Populasi 

e = Taraf Nyata (0,10) 

1 = Bilangan Konstanta 

 Pada penelitian ini populasi yang digunakan adalah peserta BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Malang sebanyak 8.325 orang peserta. 

Berikut adalah perhitungan sampel : 

a. N = 8.325 

Populasi 8.325 di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang. 

b. e = 0,10 

Taraf nyata yang dipakai sudah merupakan ketetapan. 

c. 1 = Bilangan Konstanta 

Demikian dapat diketahui besarnya sampel sebagai berikut : 

n = 
 

         
 

n = 
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n = 
    

                
 

n = 
    

         
 

n = 
    

     
 

n = 98,81 dibulatkan menjadi 100 

 Berdasarkan hasil perhitungan sampel, maka dapat diketahui 

bahwa banyaknya responden yang diteliti pada pengambilan sampel 

sebanyak 100 orang untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Malang terhadap kualitas pelayanan BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Malang. 

 Setelah memperoleh jumlah sampel, maka untuk menentukan 

siapa-siapa (nama) responden yang menjadi sampel dalam penelitian 

ini digunakan sistem pengambilan acak. 

F. Teknik Analisis Data 

Untuknpengolahanndatandalam penelitian ini diawali dengan 

menyebarkan kuesioner dengan tolak ukur komponen-komponen 

pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Malang. 

Sebelumnmembuatnkeputusan, maka kuesioner yang telah diisi oleh 

responden dinkumpulkan, kemudian data disajikan dalam bentuk tabulasi 

yaitu menyajikan data-data ke dalam tabel. Setelah itu data 

diolahnmenggunakan bantuan aplikasi software statistik SPSS untuk 

menguji validitas dan reliabilitas kuesioner. Pengujian ini dilakukan agar 
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kuesioner yang digunakan akurat dan layak untuk disebarkan kepada 

responden. 

1. Uji Validitas 

Instrumen yang valid berarti instrument tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang hendak diukur. Sedang hasil penelitian 

yang valid ditunjukkan oleh terdapatnya kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang 

diteliti. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi 

Product Moment Person. 

Korelasi Product Moment digunakan untuk mencari hubungan dan 

membuktikan hipotesis hubungan dua variabel atu lebih adalah sama. 

Kemudian variabel dibandingkan dengan r-tabel (dengan probabilitas 

0,05) . Jika nilair-hitung lebih besar dari nilai r-tabel maka berarti 

item dinyatakan valid. Syarat minimal untuk dinyatakan valid dalam 

penelitian ini adalah 0,195. 

2. Uji Reliabilitas 

Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya kuesioner yang 

digunakan perlu diuji reliabilitasnya untuk menunjukkan konsistensi 

alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Kuesioner yang reliable 

adalah kuesioner yang apabila dicobakan secara berulang-ulang 

terhadap kelompok yang sama akan menghasilkan data yang sama. 

Pengujian reliabilitas pada penelitian ini menggunakan teknik Alpha 

Cronbach. Syarat minimal untuk dinyatakan reliable adalah 0,60. 
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Untuk analisis data kuantitatif, maka jawaban responden diberi 

skor sebagai berikut: 

No. Sikap Responden Skor 

1 Tidak Setuju 1 

2 Kurang Setuju 2 

3 Setuju 3 

4 Sangat Setuju 4 

Tabel 3.1 : Skor Kuesioner 

Komponen-komponen pelayanan, menurut Mulyadi, Gedeona dan 

Afandi , (2016 : 143), yaitu : 

a. Prosedur Pelayanan 

b. Waktu Penyelesaian 

c. Biaya Pelayanan 

d. Produk Pelayanan 

e. Sarana dan Prasarana 

f. Kompetensi Petugas Pemberi Layanan 

 

 


