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ABSTRAK 

Nafisatul Qomariyah, NIM: 1520210073, pada PT Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera cabang Kudus, pada Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah di Institut Agama 

Islam Negeri Kudus. 
 

Mitra iqra’ plus merupakan program pendidikan anak secara syariah mulai 

dari tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai dengan anak menjadi Sarjana S1, sekaligus 

berfungsi untuk menata kesejahteraan keluarga agar kelak apabila orang tua 

meninggal, kesejahteraan dan pendidikan anak tidak terabaikan. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui “Analisis Minat Nasabah 

Memilih Dana Kelangsungan Belajar Produk Mitra Iqra’ Plus di PT Asuransi Jiwa 

Syariah Bumiputera Cabang Kudus”. Fokus penelitian ini untuk menjawab 

permasalahan: (1) Bagaimana pelaksanaan produk mitra iqra’ plus untuk dana 

kelangsungan belajar produk mitra iqra’ plus di PT Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera Cabang Kudus?, (2) Apa saja keunggulan dari produk mitra iqra’ plus 

di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus?, (3) Faktor-faktor apa 

saja yang mendorong nasabah memilih dana kelangsungan belajar produk mitra 

iqra’ plus di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus?.  

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, 

dan dokumentasi. Uji keabsahan data dengan perpanjangan pengamatan, 

peningkatan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi dan mengadakan 

member check. Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, penyajian 

data dan verifikasi. 

Adapun hasil penelitian ini adalah: pertama, Pelaksanaan dana 

kelangsungan belajar Mitra Iqra’ Plus di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera 

Cabang Kudus ini adalah: pertama, Pelaksanaan dana kelangsungan belajarMitra 

Iqra’ Plus di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Kudus diberikan secara 

bertahap yaitu pada saat anak akan memasuki TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan 

Tinggi. Pelaksanaan dana kelangsungan belajar di PT Asuransi Jiwa Syariah 

Bumiputera Cabang Kudus sudah sesuai dengan prinsip Syariah baik dari segi akad 

sampai dengan pembayaran klaim. Karena terbebas dari unsur gharar, maisir, dan 

riba. Kedua, Minat nasabah memilih dana kelangsungan belajar produk mitra iqra’ 

plus ini sangat bagus, karena nasabah memikirkan untuk masa depan pendidikan 

anaknya kelak hingga ke perguruan tinggi.  
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