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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Rancangan Penelitian 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses 

dari proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan 

antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. 

Penelitian kualitatif tidak berarti menggunakan dukungan dari data kuantitatif, 

tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam 

menjawab permasalahan yang dihadapi.
1
 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang membedakannya 

dengan penelitian jenis lainnya, yaitu (a) latar alamiah, (b) manusia sebagai 

alat (instrument), (c) metode kualitatif, (d) analisis data secara induktif, (e) 

teori dari dasar (grounded theory), (f) deskriptif, (g) lebih mementingkan 

proses daripada hasil, (h) adanya batas yang ditentukan oleh fokus, (i) adanya 

criteria khusus untuk keabsahan data, (j) desain yang bersifat sementara, (k) 

hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.
2
 

Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas 

pada masalah yang dihadapi. Menerangkan realitas yang berkaitan dengan 

penelusuran teori dari bawah (grounded theory) dan mengembangkan 

pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. 

                                                           
1
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik, Cet-1 (Jakarta: 

BumiAksara, 2003), hal. 80 
2
 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif,  Cet-22 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 
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Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

studi kasus, yaitu uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai 

aspek seseorang individu, suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu 

program, atau situasi sosial.
3
 

Dalam penelitian ini diarahkan pada kenyataan yang berhubungan 

dengan proses yang terkait dengan operasional produk mitra mabrur plus pada 

Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional 

Tulungagung, sehingga dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian tentang gejala dan keadaan yang dialami 

sekarang oleh subyek yang sedang diteliti.
4
 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam hal ini adalah sangat penting dan utama. 

Untuk memperoleh data sebanyak mungkin dan mendalam, selama penelitian 

di lapangan dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri atau bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama.
5
 Dengan demikian dalam penelitian 

ini peneliti menempatkan diri sebagai instrument sekaligus pengumpul data. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti mendapatkan 

informasi mengenai sesuatu yang diteliti. Tentang lokasi penelitian yang 

dijadikan sebagai obyek penelitian adalah sebuah perusahaan asuransi yaitu 

                                                           
3
 Mulyadi Dedi, Metode Penelitian: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial 

Lainnya, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2002), hal. 201 
4
 Subana dan Sudrajat, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah, (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2005), hal. 27 
5
 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif…, hal. 9 
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perusahaan Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit 

Operasional Tulungagung yang berlokasi di jalan Jenderal Sudirman 76C 

Tulungagung. 

 

D. Sumber Data 

Menurut Klaus Krippondof dalam bukunya yang berjudul Analisis isi 

menyatakan bahwa, data adalah sebuah unit informasi yang direkam media 

yang dapat dibedakan dengan data lain, dapat dianalisis dan relevan dengan 

problem tertentu. Data haruslah merupakan keterkaitan antara informasi dalam 

arti bahwa data harus mengungkapkan kaitan antara sumber informasi dan 

bentuk simbolik asli pada satu sisi, dan sisi lain data harus sesuai dengan teori 

dan pengetahuan.
6
 

Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam penelitian. 

Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang 

diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Oleh karena itu peneliti 

harus mampu memahami sumber data mana yang mesti digunakan dalam 

penelitian itu. Sumber data ada dua jenis, yaitu
7
: 

1. Data primer 

Data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data 

dihasilkan. Dalam penelitian ini, sumber data primernya yaitu data yang 

diperoleh dan dikumpulkan langsung dari perusahaan Asuransi Jiwa 

Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung. 

                                                           
6
 Ibid., hal. 9 

7
 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2004), hal. 25 
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Yang digunakan sebagai obyek peneliti adalah data mengenai sistem 

operasional produk mitra mabrur plus pada Asuransi Jiwa Syariah AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri dalam 

pengumpulannya oleh peneliti atau data yang diperoleh dalam bentuk yang 

sudah jadi. Adapun data sekunder dari penelitian ini adalah data jumlah 

nasabah, struktur organisasi, polis peserta asuransi pada Asuransi Jiwa 

Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Dalam 

proses pengumpulan data tersebut akan menggunakan satu atau beberapa 

metode. Jenis metode yang dipilih dan dalam pengumpulan data tentunya 

harus sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian yang dilakukan. Berikut 

ini peneliti akan menguraikan beberapa metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data, yaitu: 

1. Wawancara (interview) 

Wawancara digunakan sebagai pengumpul data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
8
 

                                                           
8
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Methods) 

Cet. Ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 188 
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Wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara tidak 

terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan.
9
 

Supaya hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti 

memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber 

data, maka peneliti menggunakan bantuan alat-alat, yaitu buku catatan, 

buku, kamera dan alat perekam suara.
10

 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah 

informan. Sebagai informan awal dipilih secara purposive, yang 

menguasai permasalahan yang diteliti (key informan). Informasi 

selanjutnya, diminta kepada informan awal untuk menunjuk orang lain 

yang dapat memberikan informasi, dan kemudian informan ini diminta 

pula untuk menunjukkan orang lain yang dapat memberikan informasi 

begitu seterusnya.  

Pada penelitian ini yang dipandang sebagai informan pertama 

adalah Bapak Khumaidi selaku kepala unit AJB Bumiputera 1912 Kantor 

Unit Operasional Tulungagung, yang kemudian berkembang kepada 

informan kedua adalah Jakfar Shodiq selaku administrasi, dan Hajar Dwi 

Rahayu selaku agen. 

                                                           
9
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi…, hal. 191 

10
 Ibid., hal. 326 
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2. Observasi  

Menurut Sutrisno Hadi, observasi adalah suatu proses yang 

komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan.
11

 

Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya 

wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. 

Observasi dilakukan terhadap obyek, perilaku subyek selama wawancara, 

interaksi subyek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan 

sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. 

Dengan demikian peneliti dapat mengamati atau mengetahui secara 

langsung dan jelas terhadap Sistem Operasional Produk Mitra Mabrur 

dalam Meningkatkan Kuantitas Nasabah pada Asuransi Jiwa Syariah AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional Tulungagung. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan melihat atau 

mencatat suatu laporan yang sudah tersedia.
12

 Jadi yang dimaksud dengan 

metode dokumentasi adalah cara memperoleh, mengumpulkan data-data 

melalui tulisan atau bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah-

masalah penelitian, dokumen penelitian yang digunakan sebagai sumber 

data, yaitu dari dokumen-dokumen yang diperoleh dari perusahaan 

                                                           
11

 Ibid., hal. 196 
12

 Ahmad Tanzeh, Metode Penelitian Praktis, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), hal. 30 
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Asuransi Jiwa Syariah AJB Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional 

Tulungagung. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Analisis dilakukan terhadap data berdasarkan logika induktif. Analisis 

akan bergerak dari sesuatu hal yang khusus atau spesifik, yaitu yang diperoleh 

di lapangan, kea rah suatu temuan yang bersifat umum, yang akan muncul 

lewat analisis data berdasarkan teori yang digunakan. 

Untuk menganalisis penelitian ini, maka dilakukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut: (Miles dan Huberman, 1992; 18) 

1. Pengumpulan informasi, melalui wawancara, kuesioner maupun 

observasi. 

2. Reduksi. Langkah ini adalah untuk memilih informasi mana yang 

sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. 

3. Penyajian. Setelah informasi dipilih maka disajikan bisa dalam bentuk 

tabel ataupun uraian penjelasan. 
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4. Tahap akhir, adalah menarik kesimpulan.
13

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Agar data yang diperoleh tidak diragukan lagi maka diperlukan 

pengecekan keabsahan data dengan cara sebagai berikut: 

1. Perpanjangan kehadiran 

Peneliti dalam penelitian kualitatif adalah instrument itu sendiri. 

Keikutsertaan peneliti dalam pengumpulan data tidak hanya dilakukan 

dalam waktu singkat, tapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada 

latar penelitian agar data-data yang diperoleh mempunyai bukti-bukti yang 

dituangkan oleh subyek.  

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknis pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan suatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu.
14

 

Dalam teknik triangulasi peneliti membandingkan penemuannya 

dengan berbagai metode, sumber dan teori. 

3. Pendiskusian teman sejawat 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau 

hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan 

sejawat.
15

 Pada proses pengambilan data mulai dari awal proses penelitian 
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 Dewi Tarbiyatul Hikmah, “Mekanisme Mudharabah pada Asuransi Jiwa Syariah AJB 

Bumiputera 1912 Kantor Unit Operasional  Tulungagung”, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 

2010), hal. 60-61 
14

 Lexy J. Meleong, hal. 330 
15

 Ibid., hal. 332 
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hingga pengelolaannya peneliti tidak sendirian, akan tetapi kadang-kadang 

ditemani oleh orang lain yang bisa diajak bersama-sama untuk membahas 

data yang telah dikumpulkan. Proses ini juga dipandang sebagai 

pembahsan yang sangat bermanfaat untuk membandingkan hasil-hasil 

yang telah peneliti kumpulkan dengan hasil yang orang lain dapatkan 

karena bukan mustahil penemuan yang didapat pada akhirnya akan bisa 

saling melengkapi. 

 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memakai empat tahapan, yaitu: 

1. Tahap Persiapan 

Dalam tahap persiapan ini peneliti mulai mengumpulkan buku-

buku atau teori-teori yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada tahapan 

ini dilakanakan pula proses penyusunan proposal penelitian oleh dosen 

pembimbing. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data-data yang 

berkaitan dengan fokus penelitian dari lokasi penelitian. Dalam proses 

pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi. 

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahapan ini penulis memilih-milih dan menyusun semua data 

yang telah terkumpul secara sistematis dan terperinci sehingga data 

tersebut mudah dipahami dan semuanya dapat diinformasikan dengan jelas 
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kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif, 

yaitu dari data-data yang diperoleh dan masih bersifat satuan-satuan 

khusus dianalisis dengan penalaran induktif untuk digeneralisasikan 

sehingga diperoleh gambaran atau kesimpulan yang bersifat umum. 

4. Tahap Pelaporan 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari tahapan penelitian yang 

dilakukan. Pelaksanaan tahapan ini dengan membuat laporan tertulis dari 

hasil penelitian yang telah dilaksanakan, laporan ini akan ditulis dalam 

bentuk skripsi. 

 


