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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh penulis pada PT Asuransi Jiwasraya 

cabang Malang yang berlokasi di jalan Brigjend Slamet Riadi No 18 Malang. 

Pemilihan lokasi didasarkan bahwa mekanisme pengajuan klaim asuransi 

kecelakaan diri pada PT Asuransi jiwasraya cabang Malang belum diketahui 

secara detail oleh peserta yang akan melakukan pengajuan klaim. 

B. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memustuskan melakukan penelitian yang 

berjenis penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu objek yang sesuai dengan 

keadaan dan peristiwa yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti 

akan menjelaskan / mendeskripsikan mekanisme pengajuan klaim kecelakaan 

diri dan permasalahan yang muncul saat pengajuan klaim kecelakaan diri 

pada PT Asuransi Jiwasraya Malang. 

C. Sumber Data 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari wawancara langsung kepada 

Bapak Sanjar selaku kepala kantor cabang. Wawancara terkait dengan 

permasalahan yang muncul dalam mekanisme pengajuan klaim Asuransi 

Kecelakaan Diri pada PT Asuransi Jiwasraya Cabang Malang 
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2. Data sekunder, yaitu sumber data yang diperoleh dari data jurnal dan 

dokumen PT Asuransi Jiwasraya Cabang Malang meliputi : gambaran 

umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan prosedur pengajuan 

klaim. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Tanpa data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2013:401) 

Bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan di PT Asuransi Jiwasraya Malang dengan 

observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi. Berikut ini 

merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan tugas 

akhir ini: 

1. Dokumentasi 

Yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan dokumen-

dokumen dan arsip yang merupakan sarana pembantu peneliti dalam 

mengumpulkan data. Yaitu beberapa jenis mekanisme klaim adalah klaim 

meninggal dunia / kematian, klaim kecelakaan diri, klaim rawat inap 

rumah sakit, klaim cacat total dan tetap dan sebagainya. 

2. Studi Pustaka 

Yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai 

literature yang berhubungan dengan topik penelitian sebagai pedoman 
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untuk menganalisa data. Diantaranya adalah buku-buku tentang prosedur 

dan pendeskripsian  yang berhubungan dengan topik atau permasalah yang 

sedang diteliti. 

3. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara bertanya kepada 

pihak khusus yang menangani pelayanan pengajuan klaim asuransi 

kecelakaan diri  pada PT Asuransi Jiwasraya Malang. Wawancara ini 

dilakukan dengan Analis prosedur yang membahas tentang mekanisme 

pengajuan klaim asuransi kecelakaan diri pada PT Asuransi Jiwasraya 

Malang. 

E. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini tahap akhir yang dilakukan oleh penulis adalah 

analisis data. Analisis merupakan fase yang sangat penting dalam suatu 

penelitian sebab analisis merupakan upaya pendeskripsian untuk menjadi 

bagian-bagian penulisan sehingga dapat tersusun dengan rapih jelas dan dapat 

dimengerti (Sugiyono, 2013). Teknik analisa data yang dilakukan adalah 

teknik deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian yang dilakukan sesuai 

dengan peristiwa atau kejadian yang terjadi disuatu tempat sesuai dengan 

kenyataan yang telah terjadi. 


