
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan melakukan pendekatan  

secara normatif yaitu mengkaji hukum yang dikonsepsikan  sebagai  norma dan 

kaidah yang berlaku dalam  masyarakat berkaitan dengan perjanjian asuransi jiwa 

syariah, serta melakukan pendekatan secara  empiris. Metode pengumpulan data 

dilakukan dengan memperoleh data copy dan wawancara langsung di tempat 

penelitian yaitu pada PT.Allianz Life Indonesia Cabang Bandar Lampung. Data 

yang digunakan adalah data primer yang didukung oleh data sekunder. Data yang 

diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif. 

 
Tipe penelitian yang digunakan dalam penlitian ini bersifat deskriptif yaitu untuk 

menggambarkan dan meneliti keadaan atau fakta-fakta yang di dapat secara nyata 

dari data hasil penelitian secara jelas dan terperinci mengenai penerapan prinsip 

syariah pada pelaksanaan asuransi jiwa syariah. 

 
B. Pendekatan Masalah 

Pendekatan  masalah dalam penulisan ini adalah pendekatan secara yuridis 

empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji secara langsung 

bagaimana pelaksanaan dari berbagai peraturan normatif dan  juga sumber hukum  

lainnya dalam bentuk perbuatan nyata dalam praktek pelaksanaan  asuransi jiwa 
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syariah pada asuransi syariah terutama dalam  penerapan prinsip syariah pada 

pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa syariah pada PT. Allianz Life Indonesia 

Cabang Bandar Lampung. 

 
C. Data dan Sumber Data 

Data yang dipergunakan dalam penulisan ini bersumber pada 2 (dua) jenis yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan. Data primer 

dalam penulisan ini diperoleh dengan wawancara dengan Bapak Niswandi 

selaku Top Agency dan menggunakan  kuisioner,  mewawancarai salah  satu 

tertanggung yang di tunjuk oleh  PT Allianz Life Indonesia Cabang  Bandar 

Lampung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

peraturan hukum serta literatur yang berkaitan dengan penulisan ini. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer : 

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang berasal dari : 

1) Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang asuransi. 

2) Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan 

usaha asuransi 

3) Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 1999 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 1992 tentang  penyelenggaraan 

usaha asuransi 
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4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt) 

5) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) 

 
b. bahan hukum sekunder : 

Bahan-bahan hukum  yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer yaitu berbagai literatur buku-buku yang berkaitan dengan 

dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. 

 
D. Metode pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah yaitu : 

1. Studi kepustakaan 

Yaitu dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan 

cara Membaca, menelaah, mengutip, ketentuan hukum perasuransian dan 

polis. 

2. Studi dokumentasi 

Yaitu dilakukan dengan cara membaca, meneliti, dan mempelajari dokumen 

dan mempelajari manfaat dari perjanjian syariah yang dilakukan oleh 

PT.Asuransi Allianz Life Indonesia. 

3. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mendukung data sekunder yang dilakukan secara 

langsung pada Bapak Niswandi selaku Oprasional Manager pada                          

PT.Asuransi Allianz Life Indonesia dengan menggunakan daftar pertanyaan 

yang berfungsi sebagai pedoman acuan terhadap pokok bahasan. 
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E.    Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul maka dilakukanlah pengolahan data dengan langkah-

langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Seleksi data yaitu memeriksa data dan meneliti kembali data yang diperoleh, 

apakah data yang terkumpul terdapat kekurangan atau memperbaiki data yang 

salah. 

2. Klasifikasi data yaitu penempatan data menurut kelompok yang sudah 

ditetapkan dalam kerangka pokok bahasan.  

3. Penyusunan data yaitu menyusun secara sistematis menurut tata urutan dalam 

permasalahan yang telah ditentukan dengan maksud untuk memudahkan dalam 

menganalisis data.   

 
F. Analisis Data 

Proses analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pernyataan 

tentang masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Dalam proses penelitian, 

rangkaian data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan menurut 

klasifikasinya, diuraikan, dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara 

merumuskan dalam bentuk kalimat yang sistematis sehingga memudahkan dalam  

penarikan kesimpulan di akhir pembahasan. 

 

 


