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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu peneliti 

mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata. Melalui 

penelitian ini, penulis mengemukakan fakta-fakta yang berkaitan dengan 

Peran Kantor Urusan Agama dalam penyelenggaraan kursus pra-nikah 

perspektif Perdirjen Bimas Islam No. DJ/542 Tahun 2013. 

Bogdan dan Taylor, mendefinsikan pendekatan kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 

2002: 4). 

Penelitian kualitatif juga biasa berarti suatu proses pengumpulan data 

secara sistematik dan intensif untuk memperoleh pengetahuan tentang 

fenomena sosial  dan atau merubah fenomena soaial dengan menggunakan 

pengetahuan yang diperoleh dari fenomena sosial itu sendiri (Alim: 2005). 

Dalam penelitian kualitatif, data yang didapatkan bukan dari teori-teori 

namun dari fakta-fakta yang didapatkan pada saat penelitian di lapangan. 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis 

normatif, yaitu dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) 

data sekunder yang berupa peraturan Perundang-Undangan, putusan 

pengadilan, perjanjian, kontrak atau dokumen hukum lainnya, serta hasil 

penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. ( Syah R, 2020: 199) 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian  

Pelaksanaan penelitian ini bertitik di Kecamatan Kolaka, Kabupaten 

Kolaka, Sulawesi Tenggara, dengan penetapan waktu penelitiannya dimulai 

sejak 16 Juli 2020 sampai 12 Oktober 2020. 

3.3 Populasi dan Sampel 

3.3.1 Populasi 

Populasi dapat diartikan sebagai wilayah generalisasi yag terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah 

pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid di sekolah 

tertentu dan sebagainya (Tarjo, 2019: 45). Populasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu pasangan yang sempat mengikuti kursus pra-nikah 

(jika ada) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka serta 10 pasangan 

pengantin di Kecamatan Kolaka yang telah melangsungkan pernikahan. 

3.3.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel dalam penelitian 

kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau 

partisipan, informan, teman dan guru dalam sample statistik, tetapi 

sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk 

menghasilkan teori (Tarjo, 2019: 45). Sampel yang dimaksud dalam 

penelitian ini yaitu, data-data yang didapatkan langsung dari Kepala 
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KUA Kecamatan, serta dokumen perceraian dari Pengadilan Agama 

Kabupaten Kolaka. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Tenik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh para 

peneliti untuk mengumpulkan fakta-fakta yang telah didapatkan. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field research 

(penelitian lapangan), yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan 

dilapangan, atau meneliti langsung di suatu daerah. Teknik yang digunakan 

untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi (Pengamatan)  

Metode observasi adalah suatu metode yang digunakan untuk 

pengamatan dan melakukan pencatatan secara sitematis berdasarkan 

fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini yakni obeservasi non partisipal. Obesrvasi non partisipal 

adalah peneliti mengamati tingkah laku subyek dalam keadaan ilmiah, 

akan tetapi peneliti tidak berpartisipasi terhadap kegiatan dilingkungan 

yang diteliti. 

2. Interview (Wawancara) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data atau mendapatkan data 

dengan cara memberikan pertanyan kepada informan peneliti. Teknik 

interview ini digunakan dengan tujuan agar penelitian yang sedang 

diteliti oleh peneliti mendapatkan informasi yang akurat terhadap Peran 

Kantor Urusan Agama dalam penyelenggaraan kursus pra nikah di 
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Kecamatan Kolaka. Peneliti akan mewawancarai Kepala Kantor Urusan 

Agama Kecamatan Kolaka, dan pasangan pengantin yang telah menikah. 

3. Dokumentasi  

Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah mencari 

sekligus sebagai alat bukti kuat peneliti terhadap fakta-fakta yang peneliti 

dapatkan di lapangan. 

3.5 Teknik Analisis Data  

Beberapa ahli mengemukakan proses analisis data kualitatif dengan cara 

berbeda-beda sebagai acuan, peneliti menerapkan proses analisis data 

menurut miles dan hunerman dalam Sugiono mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secra terus menurus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh (Sugiono, 2009: 246-252). Teknik analisis data 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Reduksi data, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian di 

lapangan dianalisis, dirangkum, kemudian mengambil data-data yang 

penting. 

2. Display data, yaitu teknik yang digunakan oleh peneliti agar 

memudahkan poses pengambilan kesimpulan dengan jumlah data yang 

banyak. 

3. Verivikasi data, yaitu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam 

pengambilan kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian 
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3.6 Pengecekkan Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekkan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Peneliti melakukan triangulasi 

dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda (Susanto, 

2015: 211). 

Triangulasi merupakan konsep dalam penelitian yang bertujuan untuk 

mengatasi bias, dan juga mengokoh argumen intersubjektif (Susanto, 2015: 

210). Oleh karena itu menghindari adanya data yang tidak valid, maka 

peneliti melakukan pengecekkan keabsahan data menggunakan triangulasi, 

yakni sebagai berikut: 

1. Triangulasi Teknik (metode), yaitu dilakukan dengan cara membanding 

hasil data observasi dengan data yang telah di peroleh pada saat 

wawancara. Dalam hal ini peneliti menguji seberapa validasinya data 

yang diperoleh dengan menggunakan teknik yang berbeda-beda. 

2. Triangulasi Sumber, yaitu dengan membandingkan data dari beberapa 

sumber kemudian mengecek kembali tingkat kebenaran suatu informasi 

guna menguji keabsahan suatu data dengan cara membandingkan satu 

sumber dengan sumber lainnya. 

3. Triangulasi Waktu, yaitu waktu yang digunakan untuk menguji dan 

memastikan bahwa data tersebut benar, maka peneliti melakukan proses 
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pengumpulan data diwaktu yang berbeda, kemudian melakukan 

penyaringan data yang dianggap benar adanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


