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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Penlitian 

 Penelitian ini dilaksanakan dikantor PT Jasa Raharja( Persero) perwakilan 

Kota Dumai, dilaksanakan pada bulan Agustus 2017- Mei 2018. 

 

3.2  Jenis Dan Sumber Data 

 Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode penelitian untuk 

menjawab rumusan masalah maka dengan menggunakan data kualitatif deskriptif. 

Sumber data panulis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari responden. Responden dari 

penelitian ini yaitu Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Kota 

Dumai. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh melalui instansi pemerintah yang erat kaitannya 

dengan penelitian ini. Data ini berfungsi untuk mempermudah penelitian 

antara lain tentang: 

a. Lokasi Penelitian 

b. Keadaan wilayah, penduduk, dan tingkat pendidikan masyarakat 

c. Keadaan sarana dan prasarana 

d. Data sekunder lainnya yang di anggap perlu dan berguna bagai 

penelitian ini.  
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah  

1. Observasi. Menurut S.Margono (Nurul Zuriah: 2009-173) observasi 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap 

gejala yang tampak pada objek penelitian. Dengan demikian peneliti 

mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk melihat secara jelas 

bagaimana permasalahan dapat diteliti dengan benar. 

2. Wawancara. Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang presepsi masyarakat terhadap pelayanan publik 

pada bagian kantor Jasa Raharja Dumai. Wawancara dilakukan langsung 

kepada masyarakat pengguna layanan yang datang untuk menggunakan 

pelayanan kepala bagian kantor Jasa Raharja Dumai.untuk mengetahui dan 

mengungkapkan tentang presepsi masyarakat terhadap pelayanan klaim. 

3. Dokumentasi. Teknik yang mendapatkan data dengan cara mencari 

informasi dari berbagai sumber atau referensi yang berkaitan dengan 

penelitian seperti buku, undang-undang, arsip, data, jurnal serta informasi 

lainnya yang diperoleh dari internet. 

 

3.4 Subyek Penelitian 

3.4.1 Key Informan 

 Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala PT. Jasa Raharja 

(Persero) Perwakilan Kota Dumai. 

3.4.2 Informan 

 Informan dalam penelitian ini adalah beberapa masyarakat ahli waris atau 

korban waris yan telah melakukan prosedur pengurusan dana santunan. 
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Tabel III.1 : Jumlah Key Informan dan Informan Pada Kantor PT. Jasa 

Raharja (Persero) Perwakilan Kota Dumai (Studi Kasus 

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan) 

No Sub Populasi Populasi Sampel Persentase 

1. 

Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) 

Perwakilan Kota Dumai. 

Bapak Afdal SE 

1 1 100 % 

2. 

Korban / Kerabat Korban 

Kecelakaan Sebagai Bagian Dari 

Anggota Klaim Asuransi PT. Jasa 

Raharja Kota Dumai. 

10 10 100 % 

Jumlah 11 11 100 % 

Sumber Data : Data Olahan Penulis Tahun 2018 

Analisis Pelayanan Klaim Pada Kantor PT. Jasa Raharja (Persero) 

Perwakilan Kota Dumai (Studi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas 

Jalan) terdapat sampel sebagai key informent Kepala Kantor PT. Jasa Raharja 

(Persero) Kota Dumai, dan Korban atau Kerabat korban Kecelakaan sebagai 

anggota klaim asuransi PT. Jasa Raharja yang jumlah populasinya mencapai 

angka 2.408, dan dikarenakan keterbatasan waktu dan dana maka penulis 

mengambil sampel 10 orang untuk di sebarkan kuesioner. 

 

3.5  Metode Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Bikland (1992), analisis data adalah proses pencairan 

dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan 

lapangan, dan dokumentasi secara akumulasi menambah pemahaman peneliti 

terhadap apa yang di temukan. Menurut Nasution dalam Husaini (2009;84) 

menyatakan bahwa analisis data ialah penyusunan data agar dapat di tafsirkan. 
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(Nisa Nurul Fathia;2016) setelah data-data terkumpul, penulis membuat 

suatu analisis dari data-data yang telah penulis dapatkan dan akan diolah. Data 

yang diperoleh menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam penelitian 

deskriptif ini pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau 

analisi tidak mutlak setelah pengolahan data selesai. Analisi data ialah proses 

penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterprestasikan, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan 

dengan proses yang cukup panjang. Data dari hasil wawancara yang diperoleh 

kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. 

Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data 

yang diperoleh erta hasil studi literature kemudian memperjelas gambaran hasil 

penelitian. 

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, maka teknik analisi data 

nya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di 

lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara dan dokumentasi, 

meliputi : 

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan penelitian pada 

penyederhanaan, serta transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisi yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan ditarik. Reduksi data peneliti dilakukan pada data 

hasil wawancara, dalam hal ini peneeliti memilih kata-kata yang dapat 

digunakan untuk melakukan pembahasan. Peneliti mengumpulkan data 
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mengenai bagaimana bentuk pelayanan Jasa Raharja kepada klaim 

masyarakat dan Kepala PT. Jasa Raharja (persero) Perwakilan Kota 

Dumai. 

2. Display Data, yaitu peneliti menampilkan sekumpulan informasi tersusun 

berdasarkan data yang didapat secara menyeluruh yang diperoleh dari 

lokasi penelitian. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas dan 

terperinci serta menyeluruh akan memudahkan dalam memahami 

gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan 

maupun secara persial. Hasil reduksi data disusun dan disajikan dalam 

bentuk teks narasi-deskriptif. Oeneliti melakukan pengumpulan data yang 

telah di reduksi untuk menggambarkan kejadian yang telah pada saat 

dilapangan. Catatan-catatatan paling penting dilapanagan, kemudian 

disajikan dalam bentuk teks deskriptif untuk mempermudah pembaca 

memahami serta praktis.  

3. Penarikan Kesimpulan, merupakan bagian seru kegiatan dan konfigurasi 

yang utuh. Makna-makna yang muncul dari data harus dapat di uji 

kebenarannya, kekokohan dan kecocokannya yang me uraikan 

validitasnya, setalah data-data tersebut diuji kebenarannya peneliti 

kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data tersebut. proses analisi 

yang meneliti lakukan dengan mengacu kerangka pikir yang telah 

dirumuskan dan fokus penelitian ini. Setelah melakikan reduksi data dan 

display data peneliti mengungkapkan kesimpulan pada penelitian ini. 

Peneliti menarik kesimpulan bahwa memang di lapangan telah dilakukan 

proses pelayanan yang diberikan oleh pihak PT. Jasa Rahrja kepada 
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masyarakat. Jawaban cukup baik memberikan arti bahwa secara 

keseluruhan belum sepenuhnya proses pelayanan berjalan secara 

maksimal, ada beberapa proses pelayanan yang memang belum jalan 

semestinya. Dengan demikian penulis berharap kedepannya pihak PT. Jasa 

Raharja lebih memaksimalkan lagi kinerja para pegawai yang ada didalam 

organisasi tersebut, terutama terkait dengan prosesnpengawasan yang 

harus dilakukan 


