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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan  Penelitian

Pendekatan  penelitian yang peneliti lakukan menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan  

pada data-data responden secara lisan  atau tulisan, dan juga perilakunya  yang 

nyata dan teliti  dan dipelajari oleh sebagai suatu yang utuh.69 Penelitian 

kualitatif lebih  mengutamakan kualitas data, oleh karena itu teknik 

pengumpulan datanya lebih banyak menggunakan wawancara yang 

berkesinambungan dan observasi langsung. Peneliti ingin memaparkan data 

yang terkumpul berupa dokumen  dan informasi   yang  aktual mengenai produk 

PRUlink Syariah Account. 

 Metode penilitian kualitatif adalah  pendekatan penelitian yang 

menekankan pada quality atau hal yang terpenting dari sifat suatu barang atau 

jasa. Hal  terpenting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian atau fenomena  

atau gejala sosial  adalah   makna dibalik  kejadian tersebut yang dapat dijadikan  

pelajaran berharga bagi suatu pengembangan  konsep teori.70  

Alasan peneliti memilih menggunakan penelitian kualitatif ini  karena 

peneliti mendeskripsikan  tentang  strategi pemasaran yang diterapkan pada PT. 

69 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2006), 7. 
70 Djam’an Satori, Aan  Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2009), 22. 
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Prudential Life Assurance  Cabang Kota Malang khususnya  produk PRUlink 

Syariah Assurance Account. 

Disamping itu, dalam penelitian kualitatif ini peneliti harus terjun 

langsung ke lapangan guna memperoleh data yang peneliti butuhkan. Penelitian 

ini berusaha untuk  menggambarkan dan mengklarifikasi fakta atau karakteristik  

fenomena yang sedang yang ada secara faktual, cermat, tidak mengandalkan 

bukti  logika matematis, prinsip angka atau metode statistik  sehingga dapat 

digambarkan  kondisi dan keadaan yang sebenar-benarnya dengan isyarat  atau 

tindakan sosial.  

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT. Prudential Life Assurannce Cabang Kota 

Malang  bertempat di Jl. Kedawung No.64, Tulusrejo, Kec. Lowokwaru, Kota 

Malang, Jawa Timur 65141. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan dengan 

pertimbangan bahwa PT. Prudential Life Assurance  termasuk salah satu 

perusahaan asuransi yang perkembangan pesat, sehingga di harapkan dapat 

menjadi obyek penelitian  yang representatif.  

C.  Informan Penelitian  

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pimpinan PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang. 

 Peneliti memilih pimpinan PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota 

Malang sebagai informan penelitian karena informan tersebut mengetahui 

tentang strategi pemasaran yang dilakukan atau diterapkan oleh PT. 

Prudential Life Assurance  Cabang Kota Malang. 
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2. Karyawan Marketing (Agen) PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota 

Malang. 

 Peneliti memilih karyawan Marketing (Agen) sebagai informan 

penelitian  dengan alasan karyawan melaksanakan langsung  strategi 

pemasaran yang dilakukan oleh PT. Prudential Life Assurance (Prudential 

Indonesia) Cabang Kota Malang. 

D. Sumber Data 

Menurut Lofland  sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan  seperti dokumen dan 

lain-lain.71 

Sumber data yang digunakan dalam penelitan ini adalah : 

1. Data Primer 

 Data primer adalah  data yang langsung diambil pada lokasi atau 

lapangan (dari sumbernya), atau data yang masih asli dan masih memerlukan 

analisa lebih lanjut. 72  

Dalam hal ini, data yang dihimpun adalah: 

a. Strategi pemasaran  produk PRUlink  Syariah  Assurance Account oleh 

PT. Prudential Life Assurance  cabang Kota Malang. 

                                                           
71 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (rev.ed: Bandung:Rosda Karya, 2012), 

157. 
72 Marzuki, Metodelogi Riset (Yogyakarta:BPFE UII, 1995), 55. 
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b. Promosinya, dan Target  Pemasaran Produk PRUlink Syariah 

Assurance Account  oleh PT. Prudential Life Assurance (Prudential 

Indonesia) Cabang Kota Malang. 

Data ini diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi  lembaga 

yang berhubungan dengan data tersebut dan data-data lainnya yang ada 

kaitannya dengan penelitian ini.  

2. Data Sekunder  

 Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan 

perpustakaan dan peneliti secara  tidak langsung  melalui media perantara. 

Maksud peneliti  dalam hal ini,  data sekunder biasanya terwujud data 

dokumentasi yang berupa data  yang diperoleh dari sumber tidak langsung  

yang berfungsi  sebagai pendukung terhadap kelengkapan hasil penelitian. 

Sedangkan data sekunder yang digunakan untuk menghimpun data  terkait 

dengan sejarah berdirinya PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota 

Malang, Visi dan Misi PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk melakukan penelitian agar peneliti dapat memperoleh  data yang valid  

serta dapat diertanggung jawabkan, maka data tersebut diperoleh melalui: 

1. Observasi  

 Observasi dapat diartikan sebagai  pengamatan terhadap objek yang 

diteliti  baik secara langsung maupun tidak langsung  untuk memperoleh data  
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yang harus dikumpulkan dalam penelitian.73    Observasi yaitu pengamatan 

terhadap suatu kejadian peristiwa dengan cara melihat dan mendengar dalam 

rangka untuk memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap aktivitas 

pemasar dan karyawan, letak perushaan dan fasilitas yang dimiliki oleh  

perusahaam. Observasi ini dilakukan secara langsung dengan mengamati 

karyawan marketing  dalam proses pelaksanaan strategi pemasaran produk 

PRUlink Syrariah Assurance Account. Saat  melakukan observasi peneliti 

menggunakan alat  bantu berupa kamera yang digunakan untuk merekam 

kejadian  dalam bentuk gambar. Serta menggunakan recorder yang dapat 

membantu peneliti mengingat  apa yang seharusnya di dengar  saat observasi 

sedang berlangsung. 

2. Wawancara  

   Wawancara adalah proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap 

muka  antara pihak penanya (interviewer) dengan pihak yang ditanya  atau 

penjawab (interviewee).74  Teknik wawancara yang  digunakan  adalah teknik 

wawancara bebas terpimpin yaitu  pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan 

sebelumnya dengan cermat dan lengkap, namun penyampaian bebas tanpa 

terikat oleh nomor urut yang digariskan. 

  Wawancara ini dilakukan  sebagai penguatan data supaya lebih akurat  

dengan menanyakan langsung kepada  subyek yang diteliti.  Peneliti akan 

mewawancarai Pimpinan  dan karyawan marketing serta  pihak yang terkait 

                                                           
73 Djam’an Satori, Aan  Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2009), 105. 
74 Ibid,130. 
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dalam pengumpulan data ini dengan menggunakan alat perekam suara  seperti 

handphone  dan recorder.  

3. Dokumentasi  

  Dokumentasi merupakan  catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

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

seseorang.75 Metode dokumentasi  digunakan peneliti untuk mendapatkan 

dokumen –dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini . 

 Metode ini digunakan peneliti untuk memperoleh  dokumen – dokumen 

yang berhubungan dengan penelitian diantaranya sejarah berdirinya PT. 

Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang, visi dan misi PT. Prudential 

Life Assurance Cabang Kota Malang, serta dokumen – dokumen lain yang 

berhubungan dengan  Strategi Pemasaran Produk PRUlink Syariah Assurance 

Account Pada  PT. Prudential Life Assurance Cabang Kota Malang, 

F. Teknik Analisa Data  

   Peneliti dalam menganalisis data menggunakan teknik  reduksi data yaitu data 

yang diperoleh  ditulis dalam bentuk laporan  atau data terperinci.  Laporan yang 

disusun  berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum,dipilih hal-hal yang 

pokok, difokuskan pada hal-hal yang  penting.  Data yang terpilih  disederhanakan 

atau diklasifikasikan  atas dasar tema-tema melakukan pengujian  kebenaran dari 

data observasi, wawancara ataupun dokumentasi yang kemudian menjadi uraian 

singkat atau ringkas.76 Langkah terakhir dalam analis data adalah menarik 

kesimpulan. Setelah data-data terkumpul baik  dari hasil observasi, wawancara dan 

                                                           
75 Ibid,148 
76 Ibid, 218. 
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dokumentasi, maka peneliti membuat kesimpulan secara narasi dengan menguraikan 

informasi  baik dari bukti kualitatif maupun bukti kuantitatif dengan jelas supaya 

mudah dipahami.  

G.    Uji Keabsahan Hasil Penelitian  

Dalam  penelitian ini, untuk menguji keabsahan keabsahan data penelitian, 

peneliti menggunakan teknik triangulasi. 

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding  terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan  

ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin membedakan  empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode,penyidik, dan teori.77 

Dengan teknik triangulasi, peneliti dapat mer –rechek  temuannya dengan jalan 

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori. Untuk itu peneliti 

dapat melakukannya dengan jalan:78 

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan. 

2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data  

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat 

dilakukan.  

                                                           
77 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (rev.ed: Bandung:Rosda Karya, 2012), 

330. 
78 Ibid, 332 
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Pada penelitian ini, teknik triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

dengan membandingkan data yang diperoleh dari lapangan  (data primer) 

dengan data yang berupa dokumen-dokumen  (data sekunder) serta referensi  

yang terkait  dengan pembahasan penelitian.  Teknik ini berguna untuk 

mengetahui strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT. Prudential Life 

Assurance (Prudential Indonesia) Cabang Kota Malang dalam memasarkan 

produk  PRULink Syariah Assurance Account. 

 

 

 

 


