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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1  Strategi dan Tipe Penelitian 

Penelitian yang akan penulis lakukan tentang Analisis Kualitas 

Pelayanan Administratif Di Kantor Desa Lewonama Kecamatan Solor Barat 

dengan menggunakan tipe deskriptif kualitatif yaitu dengan mengukur 

secara cermat terhadap fenomena sosial tertentu dengan menggambarkan 

konsep Menurut Bogman dan Taylor, yang dikutip Moleong (1995:2) 

penelitian deskriptif kualitatif didefenisikan sebagai prossedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-

orang atau perilaku yang dicermati. Deskriptif bertujuan untuk memecahkan 

masalah pada masa sekarang dengan cara menentukan dan menafsirkan data 

yang ada. Oleh karena itu pelaksanaan metode ini tidak terbatas pada 

pengumpulan data dan penyusunannya, tetapi juga meliputi analisis dan 

interpretasi data tersebut 

3.2  Operasionalisasi Variabel 

1. Definisi Operasional 

 Yang dimaksudkan dengan Analisis tingkat kepuasan masyarakat 

terhadap kualitas pelayanan publik di kantor Desa Lewonama 

Kecamatan Solor Barat adalah sejauhmana aktivitas para pemberi 

layanan publik dari pihak organisasi dalam menerapkan asas-asas 

pelayanan publik sehingga terciptanya iklim kualitas pelayanan yang 
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efektif dan efisien yang akan memperlancar aktivitas pelayanan publik 

sehingga masyarakat merasakan kepuasaan. 

 Dalam hal ini peneliti mencoba menganalisis sejauh mana tingkat 

kualitas pelayanan publik yang berikan kepada masyarakat oleh 

pemberi jasa pelayanan publik dengan menggunakan Indikator-

indikator penelitian yang telah dirumuskan. Penulis berpendapat 

bahwa penggunaan indikator-indikator pada penelitan yang akan 

dilaksanakan sudah mencakup aspek-aspek penting dalam 

menganalisis tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 

 Aspek yang diukur di bawah ini ambil dari 14 unsur yang ada 

dalam pengukuran indeks kepuasan  masyarakat (pada bab II). Tiap unsur 

dicocokan dan masuk pada indikator yang telah ditentukan sebelumnya. 

2. Indikator-Indikator Penelitian 

A. Tangibel (Berwujud)  

Aspek yang diukur adalah : 

1. Kondisi Sarana dan Prasarana 

2. Produk layanan berupa surat atau kartu  

B. Reliability(Kehandalan) 

1. Kemampuan petugas 

2. Kedisiplinan petugas 

C. Responsiviness(Respon) 

1. Kecepatan pelayanan  

2. Tanggung jawab petugas 



 

33 

 

D. Assurance(Jaminan) 

1. Prosedur pelayanan  

2. Kepastian biaya 

3. Kepastian jadwal 

E. Emphaty 

1. Kesopanan dan keramahan petugas 

2. Keadilan mendapat pelayanan 

Sedangkan pelayanan publik yang diteliti adalah pelayanan yang 

bersifat Administratif. 

3.3  Informan  

 Dalam penelitian ini peneliti menentukan informan dengan teknik 

purposive sampling ( sampel bertujuan) yaitu metode penetapan sampel 

dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu disesuaikan dengan informan 

yang dibutuhkan. Adapaun alasan peneliti dalam menentukan informan 

adalah dikarenakan informan yang peneliti tentukan mempunyai informasi 

serta terlibat langsung dalan proses pelayanan publik. Diharapkan 

informan bisa memberikan informasi serta data yang jelas. Adapun 

informan dalam penelitian ini adalah : 

Kepala Desa Lewonama   1 Orang 

Pegawai Kantor Desa Lewonama  3 Orang 

Masyarakat     10 Orang 

Total      14 Orang  
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3.4  Jenis Sumber  dan Teknik Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini, digunakan jenis, sumber dan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh atau bersumber langsung 

dari informan. Informan adalah orang atau pelaku yang benar-

benar tau dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan 

masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini yakni Kepala 

Desa Lewonama, pegawai kantor Desa Lewonama dan masyarakat. 

Agar dapat menggali informasi dari informan ini, maka teknik yang 

digunakan adalah teknik: 

a Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tatap muka dan wawancara antara informan yang 

terkait dengan penelitian ini. Wawancara dengan 

menggunakan pedoman “ daftar pertanyaan” sebagai 

instrumen penelitian. 

b Observasi 

Observasi adalah pengamatan langsung kelokasi penelitian. 

Mengamati dan mendengar secara langsung tanpa 

melakukan manipulasi, meneliti, mengecek kebenaran data, 

pengisian data serta jawaban dari informan.  

c Kuisoner  

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan tertulis 
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kepada responden. Hasil dari penyebaran kuisioner tersebut 

akan diolah untuk keperluan data penelitian. 

2. Data sekuder, yaitu data diperoleh dari dokumen-dokumen terkait 

tentang pelayanan yang dilaksanakan pada Kantor Desa 

Lewonama, melalui studi pustaka/ literatur dilengkapi dengan data 

statistik, peta, foto dan gambar-gambar yang relevan dengan tujuan 

penelitian 

3.5 Teknik Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan 

Publik 

Untuk menentukan Kepuasan Masyarakat Terhadap Kualitas 

Pelayanan Publik, penulis menggunakan skala Likert. skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi dari individu atau 

kelompok mengenai fenomena sosial.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan skala Likert yang 

dimodifikasi dengan tiga (3) penilaian terkait tingkat kualitas pelayanan 

publik pada kantor Desa Leownama yaitu: 

Sangat Puas 3 

Puas 2 

Tidak Puas 1 

 

1) Skor  

Skor = T x Pn, dengan 

T: Total jumlah responden yang memilih 

Pn: Pilihan angka skort likert 
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2) Skor tertinggi dan terendah 

• Skor tertinggi (Y) diperoleh dengan mengalikan jumlah responden 

dengan item pilihan skor tertinggi, sehingga diperoleh : 

Y = 30 x 3 = 90 

• Skor terendah (X) diperoleh dengan mengalikan jumlah responden 

dengan item pilihan skor terendah, sehingga diperoleh: 

X = 30 x 1 = 30 

3) Interval skor 

Interval skor diperoleh dengan  

I =
Y − X

�
 

Dengan demikian, diperoleh  

� =
90 − 30

3
=
60

3
= 20 

 Maka interpretasi skor berdasarkan interval sebagai berikut  

• 70,1 – 90,0 = Sangat Puas 

• 50,1 – 70,0 = Puas 

• 30,0 – 50,0 = Tidak Puas 

3.5  Teknik Analisa Data 

1. Teknik Analisa Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisa 

deskriptif kualitatif, Teknik Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 
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catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain 

(Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244). Dalam teknik analisa data terdiri 

dari : 

• Reduksi Data, Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta 

dicari tema dan polanya 

• Display Data (Pemajian data) dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

• Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, pengambilan kesimpulan 

harus dilakukan secara teliti dan hati-hati agar kesimpulan yang 

diperoleh berkualitas dan sesuai dengan tujan penelitian. 


