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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian adalah ilmu yang mempelajari metode-

metode penelitian. Metode penelitian adalah teknik penelitian atau teknik 

pengumpulan data dan batasan- batasan suatu penelitian.
26

 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif tipe 

deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari apa yang diamati.
27

 Selain itu, menurut Husaini 

Usman penelitian kualitatif juga dilakukan dalam situasi yang natural. 

Metode ini juga berusaha memahami dan menafsirkan makna dari 

peristiwa yang ada menurut perspektif peneliti.
28

 

Lincoln dan Guba (1985) menyebutkan 10 (sepuluh) ciri penelitian 

kualitatif, salah satunya ialah deskriptif. Pengertian deskriptif adalah data 

yang berupa kata-kata dan gambar-gambar. Data-data inilah yang menjadi 

kunci terhadap apa yang diteliti. Dari data-data yang didapat peneliti harus 

menganalisis secara detail satu persatu.
29
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Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti dari setiap data yang 

didapat, persepsi, dan tindakan-tindakan yang dilakukan yang akan 

dianalisa secara deskriptif.  

 

3.2.  Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 

1912 yang berlokasi di Jalan Jenderl A. Yani no. 141 Semarang. 

Perusahaan ini bergerak di bidang perasuransian.  

Penelitian ini dimaksudkan untuk memahami fenomena bagaiman 

pihak internal Asuransi Jiwa Bumiputera 1912 Kantor Layanan 

Administrasi Semarang dalam menghadapi dan mengelola krisis yang 

terjadi. Dalam hal ini, krisis yang dimaksudkan adalah adanya 

restrukturisasi. Yang dimaksud dengan restrukturisasi yaitu perubahan 

manajemen akibat berubahnya pola mutual menjadi Perseroan Terbatas 

(PT). Strategi dan langkah-langkah yang dilakukan Departemen 

Komunikasi (kepala kantor cabang) dan Internal Asuran Jiwa Bersama 

Bumiputera KLA Semarang menjadi subjek penelitian ini.  

 

3.3.  Teknik Pengambilan Sampel  

Faktor kontekstual erat kaitannya dengan penelitian kualitatif. Jadi, 

sampling di sini dimaksudkan untuk menjaring sebanyak mungkin 
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informasi-informasi dari berbagai sumber. Oleh sebab itu, penelitian 

kualitatif menggunakan sample bertujuan atau purposive sampling.
30

 

Teknik pengambilan sampel ini berguna untuk menentukan siapa 

saja yang akan menjadi responden yang sesuai dengan tujuan penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi sebanyak 

mungkin yang dianggap mengerti dan dapat dipercaya. Adapun responden 

yang dipilih oleh peneliti yaitu : 

a.  Kepala Cabang Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kantor 

Layanan Administrasi Semarang. Karena pucuk pimpinan dan 

termasuk didalam tim komunikasi dimana memili peran untuk 

ikut membantu menyelesaikan krisis yang terjadi.  

b. Unit lain Lingkungan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 

Kantor Administrasi Semarang, karena staf juga bagian yang 

terkena dampak krisis.  

 

3.4.  Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik pengumpulan data menurut Lofland dan Lofland (1984:47) 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah data data dan dokumen yang didapatkan.
31

 

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data: 

a. Wawancara mendalam 

b. Pengumpulan dokumen 
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 Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Data primer 

Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kajian dokumen 

seperti SOP mengenai penanganan krisis. 

b. Data sekunder  

Data sekunder didapat dari kajian data pendukung yang terdiri 

siaran pers OJK tentang AJB Bumiputera 1912, peraturan OJK, 

berita-berita yang terkait dengan AJB Bumiputera 1912.  

   

3.5.  Teknik Analisis Data 

  Menurut Bogdan dan Biklen (1982) analisis data adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milah data 

yang dapat dikelola.
32

 

Menurut Miles dan Huberman, untuk menganalisis data diperlukan 

tiga alur yang bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi.
33

 

a. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang berfungsi 

untuk menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, 

mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sehingga data yang terkumpul dapat 

diverifikasi.   
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b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan kumpulan informasi yang 

tersusun yang memungkinkan untuk ditarik kesimpulan. Data 

kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif 

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah 

yang terakhir dalam penelitian kualitatif. Makna yang 

dirumuskan harus disepakati oleh subjek tempat penelitian 

dilaksanakan dan makna yang dirumuskan juga harus diuji 

kebenarannya dan terverifikasi kevalidan data yang dapat oleh 

peneliti.  

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa data 

krisis dalam hal pengelolaan dan tindakan yang dilakukan Asuransi Jiwa 

Bersama Bumiputera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


