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BAB III 

METODA PENELITIAN 

3.1. Metoda Penelitian 

Metoda penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian 

kualitatif. Penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode 

yang ada. Dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki, penelitian kualitatif 

memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan penelitian kuantitatif. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hal ini 

dilakukan karena peneliti ingin memberikan gambaran secara jelas mengenai 

topik yang dibahas oleh peneliti. Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi 

kasus yang merupakan penelitian secara rinci mengenai suatu obyek tertentu 

selama kurun waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh (Faisal, 

1990). Studi kasus merupakan suatu pendekatan untuk meneliti fenomena sosial 

melalui analisis kasus individual secara lengkap dan teliti, serta memberikan suatu 

analisis yang intensif dari banyak rincian khusus yang sering terlewatkan oleh 

metode penelitian lain.  

3.2. Teknik Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Data yang akan digunakan oleh penelitian ini, terbagi dalam dua macam, 

yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini data primer diperoleh 

dari hasil wawancara pihak manajemen Asuransi AIA Financial, dokumen, serta 

dari hasil observasi. Sedangkan data sekunder, diperoleh melalui studi 

kepustakaan. 
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3.2.2 Cara Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian dilakukan peneliti dengan cara-cara sebagai 

berikut: 

1. Observasi 

Observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung 

pada obyek yang diteliti. Menurut Indriantoro dan Supomo (dalam 

Sugiyono, 2006) observasi ini merupakan proses pencatatan pola perilaku 

subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian sistematik tanpa adanya 

pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Jadi 

dengan metode ini, peneliti melakukan pengamatan di lingkungan kerja 

serta melakukan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti, kemudian 

mengumpulkan data dari fenomena yang telah muncul untuk memberikan 

penafsiran, yang diperoleh melalui data primer dalam pengumpulan data. 

Observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada 

Lembaga Asuransi AIA Financial selama 2 bulan mulai 2 Februari sampai 

3 April 2014 agar peneliti dapat memiliki gambaran lebih jelas mengenai 

permasalahan yang dibahas dalam topik ini. 

2. Wawancara 

Pada metode ini peneliti dan narasumber berhadapan langsung 

(face to face) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan 

mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. 

Dengan tehnik ini diharapkan terjadi komunikasi langsung, luwes dan 

fleksibel serta terbuka, sehingga informasi yang didapat lebih banyak dan 

luas. Peneliti melakukan wawancara ini agar peneliti mendapatkan data 
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tambahan yang diperlukan dari sumber yang paling mengerti tentang seluk 

beluk operasi dalam asuransi AIA Financial Kota Malang. 

3. Dokumentasi 

Dokumen yang telah diperoleh peneliti ini akan dianalisis, 

dibandingkan dan kemudian disusun sehingga membentuk satu hasil yang 

sistematis. Dokumen yang dimaksud adalah polis asuransi serta dokumen 

elektronik. Melalui dokumen-dokumen yang diperoleh ini, maka peneliti 

dapat mengetahui bukti fisik dari operasi asuransi konvensional dan 

syariah yang ada di Lembaga Asuransi AIA Financial Kota Malang. 

4. Studi literatur 

Cara lain yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data-data 

yang diperlukan adalah dengan membaca/mempelajari berbagai macam 

sumber bacaan seperti referensi, buku-buku literatur, artikel, jurnal 

penelitian, penelitian sebelumnya serta sumber bacaan lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3.3. Teknik Analisa Data 

Menurut Moleong (2008: 280), analisis data ini suatu proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian 

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti 

yang disarankan oleh data. Jadi peneliti akan menganalisis data dengan upaya 

mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik atau sifat-sifat data 

tersebut dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-

masalah yang berkaitan dengan topik penelitian. 
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Menurut Sugiyono (2008:105) menyatakan bahwa metode deskriptif 

analisis merupakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data 

sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan 

dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan antara 

asuransi Konvensional dengan asuransi Syari’ah, serta apa saja kelemahan dan 

kelebihan di masing-masing produk asuransi tersebut. 

Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut:  

1. Penjabaran, terkait penjabaran profil perusahaan 

2. Pengumpulan informasi, terkait produk asuransi konvensional dan asuransi 

syari’ah. 

3. Penyesuaian, terkait kesesuaian informasi yang diperoleh dengan 

ketentuan yang sudah ada. 

4. Penyajian, terkait penyajian data yang dipeoleh dalam bentuk tabel, 

ataupun uraian penjelasan yang dapat menjawab permasalahan. 

5. Tahap akhir, terkait penarikan kesimpulan dan pemberian saran atas 

permasalahan.  

Untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut, peneliti harus 

melakukan pengumpulan data terlebih dahulu sehingga data yang sudah diperoleh 

tersebut nantinya akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan gambaran 

mengenai permasalahan yang ada. Oleh sebab itu, peneliti mengunakan tehnik 

analisis deskriptif. 



23 
 

3.4. Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian ini maka dilakukan 

pengujian. Pengujian tersebut yakni dengan uji kredibilitas yang salah satunya 

adalah triangulasi dan penggunaan bahan referensi. Triangulasi bertujuan bukan 

untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada 

peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Triangulasi 

ini dibagi menjadi tiga yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu.  

Dalam triangulasi sumber, peneliti meminta informasi dari beberapa orang 

di manajemen AIA Financial Malang, atau juga dari pihak yang mengikuti 

asuransi di AIA Financial Malang. Sedangkan dalam trianguasi teknik, ini untuk 

menguji kredibilitas dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Dalam triangulasi teknik ini, peneliti akan mengecek 

data pada Lembaga Asuransi AIA Financial Kota Malang dengan teknik yang 

berbeda, misalnya dokumen dengan wawancara sehingga apabila hasilnya berbeda 

maka peneliti akan mendiskusikannya kepada pihak AIA Financial. Untuk 

triangulasi waktu, ini dilakukan dengan cara pengecekan secara berulang-ulang 

namun dalam waktu dan situasi yang berbeda. 

Penelitian ini akan didukung oleh referensi berbentuk dokumentasi 

sehingga data akan semakin dipercaya. Referensi ini diperoleh dari buku, jurnal, 

dan dari data elektronik seperti internet. Dokumen dan rekaman diperoleh dari 

hasil observasi dan wawancara. 

 


