
57

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah peneliian

lapangan (field research). Kartiko Widi (2010) menyatakan bahwa penelitian

yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data

sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat

memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data dan informasi

yang selalu terkini.

Menurut Husaini Usman dkk (2006), penelitian lapangan adalah penelitian

yang mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan

interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. Penelitian

lapangan juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.. Ide

penting dari jenis penelitian ini adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan

untuk mengadakan pengamatan langsung tentang suatu fenomena yang terjadi.

Dalam hal ini lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan pengamatan berada di

Kantor KUA Kecamatan Kendari Barat dimana data dan informasinya bersumber

dari Penyuluh Agama di Kantor KUA Kecamatan Kendari Barat maupun dari

pihak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Kendari Barat, Kota Kendari. Alasan pemilihan kecamatan di Kota Kendari
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sebagai lokasi penelitian, karena kedua kecamatan adalah kecamatan yang

memiliki jumlah penduduk terbanyak di Kota Kendari yang memiliki banyak

kompleksitas permasalahan dan konflik terutama terkait permasalahan rumah

tangga. Waktu penelitian setelah pelaksanaan seminar proposal penelitian ini yang

direncanakan pada Bulan Januari - Februari 2020.

C. Pendekatan Penelitian

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001) menyatakan bahwa pendekatan

penelitian ini memakai pendekatan yuridis yang didefinisikan sebagai penelitian

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder

sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap

peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menganalisis implementasi

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman

Penyuluh Agama Non PNS. Peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis

yaitu pendekatan yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman

tentang faktor-faktor yang menunjang dan menghambat Keputusan Menteri

Agama RI Nomor 769 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyuluh Agama Non PNS

di Kota Kendari.

D. Sumber Data

M Suparmoko (2009) menyatakan bahwa sumber data penelitian ini terdiri

dari dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yaitu

data yang dikumpulkan dan disatukan langsung oleh peneliti dari obyek yang

diteliti untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Data ini diperoleh langsung
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dari responden melalui hasil wawancara dengan pihak Penyuluh Agama Non PNS

di KUA Kecamatan Kendari Barat serta para pihak yang mengadakan konsultasi

pada penyuluh agama Non PNS terutama terkait permasalahan rumah tangga pada

KUA di Kecamatan Kendari Barat. M Suparmoko (2009) mengemukakan bahwa

data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga lain yang

sudah dipublikasikan. Data ini diperoleh dari dokumen atau arsip KUA

Kecamatan Kendari Barat, peraturan perundang-undangan terkait, artikel dan

penelusuran situs internet yang berkaitan dengan tugas dan fungsi penyuluh

agama non PNS terutama berkaitan dengan pembentukan keluarga sakinah

mawaddah dan warrahmah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk menghimpun data-data yang diperlukan.

Adapun metodenya adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Wina Sanjaya (2013) mendefinisikan observasi yaitu teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak

langsung tentang hal-hal yang diamati dan mencatat pada saat observasi. Hal-

hal yang diamati ini bisa gejala tingkah laku, benda hidup maupun benda mati.

2. Wawancara

Wawancara adalah alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan

sejumlah pertanyaan secara lisan untuk menjawab secara lisan pula. Moleong

(2007) menyatakan bahwa wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu
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pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang

berupa catatan, prestasi, agenda, dan sebagainya. Metode studi dokumentasi

digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta informasi tertulis

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Hal ini dilakukan untuk

mempertajam metodologi dan memperdalam kajian teoritis.

F. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Patton

(dikutip dalam Moleong, 2007), analisis metode kualitatif adalah proses mengatur

urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola kategori dan satuan uraian

dasar. Data penelitian ini, analisis yang digunakan adalah interaktif fungsional,

yang berpangkal dari empat kegiatan yaitu melakukan pengumpulan data,

melakukan reduksi data, melakukan penyajian data dan melakukan verifikasi data

dan menarik kesimpulan dari data yang sudah diolah.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis interaktif dengan

langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Dilaksanakan dengan cara pencarian data yang diperlukan terhadap

berbagai jenis data dan bentuk data yang ada di lapangan kemudian

melaksanakan pencatatan data di lapangan.
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2. Reduksi data

Sugiyono (2006) menyatakan apabila data sudah terkumpul maka langkah

selanjutnya adalah mereduksi data. Menurut Sugiyono mereduksi data

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak

diperlukan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.

3. Penyajian data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan

(menyajikan). Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan

tersusun dalam hubungan sehingga akan lebih mudah untuk dipahami.

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk

uraian singkat, bagan, hubungan kategori, flowchart ataupun bentuk

sejenisnya. Selain itu dengan adanya penyajian data maka akan lebih

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

4. Penarikan kesimpulan

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah

kesimpulan atau verification yang didasarkan pada reduksi data yang

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan

berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang
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dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang

kredibel.

G.Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan

adalah teknik trianggulasi yaitu teknik penyilangan informasi yang diperoleh dari

sumber sehingga pada akhirnya hanya data yang abash saja yang digunakan untuk

mencapai hasil penelitian. Teknik trianggulasi yang digunakan dalam penelitian

ini adalah triangulasi metode dan sumber yaitu dengan cara mengkonfirmasi ulang

hasil wawancara dengan dokumentasi dan observasi.

Data penelitian yang diperoleh dari sumber yang berbeda melalui

wawancara dikonfirmasi ulang dengan data yang diperoleh melalui observasi dan

dokumentasi. Pengecekan keabsahan data ini dilakukan agar memperoleh hasil

yang valid dan tetap dapat dipercaya oleh semua pihak.


