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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Data diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera Cabang Ponorogo, Jl. Batoro Katong No.1, Nologaten, Kecamatan 

Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63411. 

B. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data diperoleh dengan melakukan penelitian. Dalam penelitian 

tersebut dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan teknik, sebagai berikut  

1. Data Sekunder, yaitu, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai 

sumber. Pada penelitian ini berupa buku, laporan, jurnal, dan catatan yang sesuai 

dengan pokok masalah. 

2. Data kuantitatif adalah data yang dapat diinput ke dalam skala pengukuran statistik. 

Fakta dan fenomena dalam data ini tidak dinyatakan dalam bahasa alami, melainkan 

dalam numerik. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui koesioner 

(angket) yaitu merupakan suatu cara atau metode penelitian dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang harus dijawab oleh orang yang dikenai atau disebut 

responden. Sebagai instrument penelitian ini peneliti menggunakan skala likert, yang 
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dipakai untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Skala likert diyakini memiliki keunggulan-

keunggulan yaitu: 

1. Dalam penyusunan skala, aitem-aitemnya yang tidak jelas menunjukkan 

hubungan dengan sikap yang tidak diteliti masih dapat dimasukkan.  

2. Merupan metode pernyataan sikap yang menggunakan respon subyek sebagai 

dasar penentu nilai skalanya, dapat menghormat waktu dan biaya.  

3. Skala likert relative mudah dibuat dan mudah difahami  

4. Reliabilitas skala likert tinggi.  

5. Jangka responsi yang besar membuat skala likert dapat memberikan keterangan 

yang lebih nyata dan jelas tentang pendapat dan sikap yang dimiliki subyek.  

Dengan skala Likert,maka variabel yang akan di ukur di jabarkan menjadi indikator 

variabel.Kemudian indikator tersebut dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen 

memiliki gradiasi dari sangat posotof sampai sangat negatif,yang berupa kata-kata antara 

lain: 

a. Sangat setuju 

b. Setuju 

c. Ragu-ragu 

d. Tidak setuju 

e. Sangat tidak setuju 
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Untuk keperluan analisa kuantitatif ,maka jawaban itu dapat di beri skor : 

1. Sangat setuju  5 

2. Setuju   4 

3. Ragu-ragu   3 

4. Tidak setuju  2 

5. Sangat tidak setuju 1 

D. Instrumen Penelitian 

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatuvariabel atau 

konstruk dengan cara memberi arti, atau menspesifikasikan kejelasan, ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel 

tersebut (Sugiyono, 2004). Definisi operasional bertujuan untuk dapat menjelaskan dan 

menjabarkan variabel apa saja yang timbul dalam indikator yang terperinci. Beberapa 

variabel yang termasuk dalam penelitian ini anatara lain : 

1.  Promosi ( X1 ) 

Promosi merupakan aktivitas yang menyampaikan manfaatproduk dan membujuk 

pelanggan membelinya (Kotler dan Amstrong, 2006). Untuk melakukan promosi dapat 

dilakukan dengan berbagai cara. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan untuk 

variabel promosi adalah : 

1. Periklanan ( advertising ) 

2. Promosi penjualan 

3. Hubungan masyarakat ( public relation ) 

4. Personal selling 
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5. Pemasaran langsung (direct marketing ) 

2. Harga ( X2 ) 

Harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produkatau jasa, atau 

jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dan 

memilki atau menggunakan suatu produk jasa (Kotler, 2006).Indikator yang 

digunakan untuk variabel harga adalah: 

1. Kerterjangkauan harga 

2. Perbandingan harga dengan kompetitor 

3. Kesesuaian harga dengan kualitas produk 

4. Kemudahan cara pembayaran 

5. Kesesuaian harga dengan manfaat produk 

3. Kualitas layanan ( X3 ) 

Dalam perusahaan jasa seperti asuransi, kualitas layanan menjadi sangat penting 

karena berhubungan erat dengan kualitas jasa yang diharapkan dibandingkan dengan 

kualitas jasa yang dapat dipersepsikan. Untuk indikator kualitas layanan dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Penampilan fasilitas fisik perusahaan (tangible) 

2. Kemauan untuk membantu nasabah (emphaty) 

3. Agen profesional mampu melayani dengan baik (reliability) 

4. Kepedulian terhadap nasabah (responsiveness) 

5. Karyawan memiliki kredibilitas tinggi(assurance) 
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E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik, 

sebagai berikut: 

1. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisa data yang membentuk uraian 

kata atau laporan yang diterima dan dikumpulkan serta dianalisis sehingga 

memperoleh kesimpulan yang benar. Metode analisis tersebut dilakukan dengan 

cara mendeskripaikan atau menggambarkan kegiatan obyek peneliti yang 

sesungguhnya, untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi 

oleh obyek penelitian, yang kemudian memberikan solusi atau alternative 

pemecah masalah yang paling relevan dan saran bagi masalah yang dihadapi. 

 


