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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, maka harus terlebih dahulu ditentukan

lokasi serta waktu yang dibutuhkan dalam penelitian hal ini untuk mengetahui

batasan-batasa yang diteliti agar tidak melebar kepada hal-hal yang bukan

menjadi tujuan dari penelitian ini. Karena penelitian ini membahas tentang

pelayanan public di kantor BPJS, maka ditetapkan untuk lokasi pada penelitian

ini adalah Kantor BPJS Ketenagakerjaan cabang wilayah Riau Jl. Tangkuban

Perahu Timur no. 28 Pekanbaru - Riau.

Sedangkan untuk rentang waktu dalam penelitian ini ditentukan

berdasarkan sejak diterimanya judul penelitian ini sampai 6 (enam) bulan ke

depannya, yaitu mulai bulan Juli 2014 sampai dengan Desember 2014

3.2. Jenis dan sumber data

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif

dan sumber data dalam penelitian ini adalah :

3.2.1.Data Primer adalah data yang penulis kumpulkan sendiri dengan cara

menyebarkan Quisioner dan Observasi serta wawancara langsung kepada

responden yang terpilih.

3.2.2.Data Sekunder adalah data yang penulis dapatkan dalam bentuk laporan,

catatan dan dokumen melalui kantor tempat penelitian ini, serta melalui

studi kepustakaan, peraturan Perundang-undangan, dan buku-buku yang

relevan serta literatur lainnya.
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3.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara :

3.3.1.Wawancara atau interview Yaitu cara pengumpulan data yang dilakukan

dengan mengadakan proses komunikasi secara langsung dengan

melakukan tanya jawab kepada responden seputar informasi yang

diperlukan dalam penelitian ini.

3.3.2.Kuesioner (Angket) yaitu menyusun draf pertanyaan yang terstruktur

sesuai dengan kebutuhan penelitian yang telah ditentukan untuk

mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya.

3.3.3.Studi Kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data sekunder dari

berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun

konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian. Studi kepustakaan

dilakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai

teori yang relevan utuk menyusun konsep penelitian. Studi kepustakaan

juga dilakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang

terkait atau merepresentasikan masalah-masalah yang dijadikan obyek

penelitian, yaitu implementasi program Bantuan Operasional Sekolah.

3.4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2005: 90).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karaterstik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari
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semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan

waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

(Sugiyono, 2005: 91).

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat

kota pekanbaru yang terdaftar sebagai peserta Jaminan Hari Tua di kantor

BPJS Ketenaga kerjaan wilayah I Riau, berikut penulis tampilkan melalui tabel

data:

Table 3
Daftar Populasi dan Sampel Penelitian

No. Teknik
Pengumpul
an Data

Sub Populasi
Jumlah

Persenat
asePopulasi Sampel

1. Wawancara
(key
informan)

a. Kepala Kantor BPJS
Ketenaga Kerjaa wilayah
I

b. Kepala Bidang Pelayanan
c. Coustumer Service

1

1

2

-

-

-

100%

100%

100%

2 Quisioner
(angket)

a. Peserta JHT kantor
cabang BPJS Wilayah
Riau I

100 - 100%

Jumlah 104 100 100%

Mengingat waktu dan biaya yang cukup besar dalam mengambil data

penulis dapat menentukan sample dengan menggunakan Teori Slovin  (Dalam

Umar, 2004:146).

Ketentuan rumus solvin, e = 10% = 0,1

Jawab:
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n = .
n = .( . )
n = . ,
n = .
n = 99.97

n =100

Keterangan :

 n  =   Sampel

 N =   Populasi

 1 =   Nilai Konstant (Nilai tetap/ketentuan) dari rumus slovin

 e  =   Tingkat kesalahan (10% = 0,1), ketentuan dari rumus slovin

Sedangkan metode pengambilan sample yang digunakan adalah

Aksidental Sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan,

yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang tersebut cocok sebagai

sumber data.

3.5. Metode Analisis

Untuk mengetahui tentang Kualitas pelayanan di Kantor BPJS wilayah I

Riau, penulis menggunakan metode Deskriptif yaitu data yang terkumpul

dianalisa dengan menguraikan serta mengaitkan dengan teori-teori yang sesuai

dengan permasalahan yang ada, kemudian akan memberikan interprestasi

terhadap hasil yang relevan dan kemudian diambil kesimpulan dan Saran.

3.6. Rumus Statistik
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Adapun menurut Arikunto (2006:79), yaitu dalam menganalisis, penulis

akan menuangkan dalam teknik deskriptif kualitatif yaitu dengan presentase

dengan rumus sebagai berikut :

P = x 100%

Keterangan:

P =  Presentase

F = Frekuensi

N = Total Jumlah

3.7. Skala Pengukuran

Menurut sugiono (2010:105) skala pengukuran merupakan kesepakatan

yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval

yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam

pengukuran akan menghasilakn data kualitatif. Adapun pada penelitian ini

penulis menggunakan interval yang didistribusukan dalam bentuk persen

(dalam usman 2009:146) dengan alternatif sangat baik sampai dengan tidak

baik.

a. Sesuai/Setuju/Baik = 76 % - 100 %

b. Cukup Sesuai/Cukup Setuju/Cukup Baik = 56 % - 75 %

c. Kurang Sesuai/Kurang Setuju/Kurang Baik = 40 % - 55 %

d. Tidak Sesuai/Tidak Setuju/Tidak baik = 0 % - 39 %


