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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang 

sebelumnya belum pernah diketahui. Dalam setiap penelitian harus terdapat data 

valid yang akan selanjutnya ditetili lebih lanjut oleh peneliti. Disini peneliti 

menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif memusatkan 

perhatian pada prinsip-prinsip umum yang didasari oleh perwujudan sebuah 

makna dari gejala-gejala sosial dalam  masyarakat, pendekatan kualitatif 

dilakukan karena data Informan terkadang bisa berubah-ubah, akan berganti dan 

kadang berkembang, apalagi jika peneliti sudah masuk kelapangan, jadi peneliti 

harus terus memantau dan harus mengetahui kondisi dari obyek yang akan diteliti. 

Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah, obyek alamiah adalah obyek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti 

tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut (Sugiyono, 2011:8). 

 

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian  

Tipe dalam penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian 

ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang bermaksud untuk memahami 

fenomena dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan 

data yang dikumpulkan berupa data dan kata-kata bukan berupa angka. Tipe 

penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi atau mendeskripsikan 
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komunikasi pemasaran pada PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya-CAR Life 

Insurance cabang Blitar dalam meningkatkan nasabah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang 

bertujuan menggali atau membangun suatu prosisi atau menjelaskan makna di 

balik realita. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah Interview (wawancara), analisis data 

bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi (Sugiyono, 2011: 9). 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi pada tempat berkumpulnya Tim 

marketing PT. A.J Central Asia Raya-CAR Life Insurance cabang Blitar. Yakni di 

Kantor CAR Life Insurance cabang Blitar sebagai tempat kerja tim tersebut. Penelitian 

ini dilakukan pada bulan Januari-Februari 2017 atau sampai selesai penelitian, dalam 

arti sampai dengan peneliti menyimpulkan bahwa data yang diperoleh untuk penelitian 

sudah cukup untuk dibuat sebuah kesimpulan dan hasil penelitian 

 

3.3 Informan  Penelitian  

Informan dari penelitian ini yaitu para anggota aktif dari Tim pelaksana 

komunikasi pemasaran melalui marketing CAR Life Insurance cabang Blitar 

sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. 

Peneliti memilih anggota tertentu dalam tim tersebut, yang dipertimbangkan akan 
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memberikan data yang diperlukan. Kemudian berdasarkan data atau informasi 

yang diperoleh dari anggota sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan anggota 

lain sebagai sampel yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling 

yakni penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2011:96). 

Teknik ini digunakan untuk menemukan dan menjawab bagaimana komunikasi 

pemasaran CAR Life Insurance cabang Blitar dalam menjalankan produk 

asuransi nya. Sehingga dibutuhkan beberapa informan yang memenuhi kriteria  

untuk dilakukan wawancara dalam penelitian ini, serta untuk memperoleh 

keberagaman informasi. Jika informasi yang diperoleh sudah cukup atau 

memenuhi apa yang dibutuhkan peneliti, maka penelitian akan dihentikan. 

Adapun kriteria dari Informan penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Informan adalah pegawai tetap di PT. Asuransi Jiwa Central Asia Raya-

CAR Life Insurance cabang Blitar yang sudah bekerja selama 1 tahun atau 

lebih, diharapkan dapat memahami konsep bagaimana menjalankan 

strategi komunikasi pemasaran dalam menjalankan program tersebut. 

2. Terlibat dalam segala aktifitas komunikasi pemasaran produk dari PT. 

Asuransi Jiwa Central Asia Raya-CAR Life Insurance cabang Blitar 

3. Sumber bersedia diwawancara/ mudah ditemui. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 

yaitu, informan dan responden, sedangkan data sekunder adalah data yang 
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diperoleh peneliti, yang berupa dokumen-dokumen, buku, makalah, artikel, 

skripsi lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu : 

 

3.4.1 Wawancara 

Teknik wawancara ini digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan 

yang diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam, tehnik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan 

tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan 

atau keyakinan pribadi. 

Dalam penelitian ini, wawancara memegang peranan kunci dan digunakan 

untuk memperoleh data primer dalam upayanya mencari jawaban  terhadap 

pengetahuan subjek peneltian terhadap kajian yang akan diteliti. Wawancara 

dilakukan dengan cara face to face  dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

yang nantinya diharapkan dapat menggali informasi yang mendalam terhadap 

jaringan komunitas yang akan diteliti. Wawancara yang digunakan adalah 

wawancara tidak terstruktur di mana pedoman wawancara berupa garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan. 
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3.4.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang, 

studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara (Sugiyono, 2011 : 82). Dengan teknik ini akan direkam segala 

aktivitas saat melakukan penelitian pada CAR Life Insurance cabang Blitar, baik 

berupa rekaman video saat wawancara maupun rekaman suara untuk memperkuat 

bukti tulisan. 

Dengan adanya data dokumentasi, maka peneliti akan menjadi semakin 

kredibel  dan dapat dipercaya karena didalamnya tedapat bukti-bukti yang 

menggambarkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis 

data kualitatif dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang 

ada kemudian mengkorelasikannya satu sama lain untuk kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan. Teknik analisis yang dilakukan secara kualitatif ini juga bertujuan 

untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, sifat dan fenomena yang 

diteliti melalui studi telaah pustaka dan observasi untuk mendalami studi 

penelitian permasalahan ini. 

Analisis data kualitatif digunakan apabila terdapat data-data yang 

terkumpul berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi (Kriyantono, 

2010:68). Tahap analisis data menjadi kunci utama dalam riset kualitatif, yakni 
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sebagai faktor utama penilaian kualitas tidaknya riset (Kriyantono, 2010:71). 

Teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti yaitu berdasar pada yang dikutip 

dari (Miles dan Huberman, 1994:124) yang disebut sebagai model interaktif. Data 

yang berasal dari rekaman wawancara ini dianalisis dengan mereduksi 

(penyederhanaan) data melalui serangkaian proses menajamkan analisis, 

menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan melalui 

uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi, menggolongkan, 

mengarahkan dan memasukkan ke dalam kategori yang disusun sesuai jenis data 

dan tujuan penelitian (Moleong, 2012:33). Maksud dari pengertian di atas, yakni 

peneliti melakukan proses pemilahan atau memfokuskan data sesuai dengan 

tujuan penelitian setelah melakukan wawancara. Proses ini dilakukan secara terus 

menerus selama penelitian berlangsung. 

Tahap terakhir dari analisis data kualitatif ini adalah menarik kesimpulan. 

Tahap penelitian ini akan mengulas mengenai makna dari data yang dikumpulkan. 

Melalui data yang sudah dimaknai akan dapat dimunculkan kesimpulan, namun 

kesimpulan masih bersifat tentatif, kabur, kaku, dan meragukan (Sugiyono, 

2011:52). Dengan begitu, kesimpulan yang diperoleh harus diverifikasi terlebih 

dahulu untuk meyakinkan kebenarannya. Peneliti harus mengonfirmasi, 

memertajam dan memverifikasi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk 

sampai pada kesimpulan final. 
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3.6 Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti selalu berupaya menjaga kredibilitas 

hasil penelitian yang dilakukan. Beberapa cara yang dapat dilakukan seorang 

peneliti untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian tersebut adalah dengan 

melakukan aktivitas validasi ialah peneliti akan turut serta dalam tim marketing 

CAR Life Insurance cabang Blitar tersebut untuk memperoleh data, dan dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan tehnik “triangulasi” sebagai tehnik 

keabsahan datanya. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang 

bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data 

yang telah ada. Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik triangulasi sumber, yang merupakan pembandingan dan pengecekkan balik 

subyek penelitian yaitu anggota komunitas terhadap derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu yang berbeda dalam penelitian 

(Sugiyono, 2011 : 8) 


