BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Jenis yang di gunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian lapangan
(field research) yaitu penulis berangkat ke lapangan untuk mengadakan
pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.28
Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang
bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek
penelitian dengan prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan dan perilaku yang dapat
diamati.29
Kemudian penulis mendeskripsikan data-data dari lima KUA yang
mempunyai Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4)
yang ada di beberapa KUA Kabupaten Banjar yaitu di KUA Kecamatan
Martapura Kota, KUA Kecamatan Sungai Tabuk, KUA Kecataman Gambut,
KUA Kecamatan Martapura Barat, KUA Kecamatan Aluh-Aluh.

B. Lokasi Penelitian
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Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Banjar yang merupakan
salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Ibu kota
Kabupatan ini terletak di Martapura. Kabupaten ini memiliki luas wilayah ± 4.688
km2 dan berpenduduk sebanyak 506.204 jiwa (hasil sensus penduduk tahun
2020).30
Lebih tepatnya lokasi dalam penelitian ini adalah dibeberapa KUA yang
ada di Kabupaten Banjar, yaitu:
1. BP.4 KUA Kecamatan Martapura Kota;
2. BP.4 KUA Kecamatan Sungai Tabuk;
3. BP.4 KUA Kecataman Gambut;
4. BP.4 KUA Kecamatan Martapura Barat;
5. BP.4 KUA Kecamatan Aluh-Aluh;

C. Subjek dan Objek Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala KUA dan Aparat KUA
yang mendapat wewenang dalam melaksanakan kepanasehatan dan
pembinaan sebagai pelaksana BP4 dibeberapa KUA Kabupaten Banjar.
2. Objek Penelitian
Objek dalam penelitian ini adalah praktik bimbingan pranikah dan
kendala yang dihadapi dalam praktik bimbingan pranikah dibeberapa
Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Banjar, yaitu:
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a. KUA Kecamatan Martapura Kota;
b. BP4 KUA Kecamatan Sungai Tabuk;
c. BP4 KUA Kecataman Gambut;
d. KUA Kecamatan Martapura Barat;
e. KUA Kecamatan Aluh-Aluh;

D. Teknik Pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data
yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :
1. Observasi atau pengamatan
yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penulis dalam rangka
pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat
tertentu dalam waktu tertentu pula.31 Dalam penelitian ini penulis
mewawancarai ketua KUA dan Penyuluh Agama yang memberikan
materi bimbingan pranikah di beberapa KUA Kabupaten Banjar.
2. Wawancara (interview)
yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mewawancarai
lansung kepada informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan
yang sudah disiapkan terlebih dahulu.32 Adapun informan yang
diwawancarai adalah penyuluh agama atau pegawai BP4 di beberapa
KUA Kabupaten Banjar.
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E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan Data
Sebagai langkah awal tahapan sebelum melakukan analisis data, terlebih
dahulu dilakukan kegiatan-kegiatan yang merupakan pengolahan data berupa:
a. Editing, yaitu proses pengecekan ulang atau pencatatan kembali
terhadap data yang telah diperoleh,sehingga diperoleh kepastian bahwa
data tersebut sesuai yang diinginkan.
b. Deskripsi, yaitu memaparkan data yang diperoleh pada saat penulis
melalukan observasi langsung.
c. Matriksasi, yaitu penulis menyusun ke dalam bentuk tabel agar dapat
disajikan secara sistematis dan mempermudah untuk melakukan
analisis.
2. Analisis Data
Setelah beberapa kegiatan di atas terlaksana, kemudian dilanjutkan kepada
tahapan analisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif
ialah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif
analisis,33 melakukan pembahasan terhadap data yang telah didapat mengenai
materi kepenasehatan BP4 di Kabupaten Banjar.

F. Tahapan Penelitian
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Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan maka di
tempuh beberapa tahapan sebagai berikut:
1. Tahap Persiapan Penelitian
Pada tahapan ini penulis melalukan observasi awal kelapangan tentang
masalah yang akan deteliti, kemudian menyusun dalam bentuk dasain operasional
proposal penelitian yang berjudul “Praktik Badan Penasehatan Pembinaan Dan
Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Beberapa KUA Kabupaten Banjar Dan Kota
Banjarmasin”. Untuk kesempurnaan maka dikonsultasikan kepada dosen
pembimbing dan meminta persetujuan kemudian setelah itu diajukan ke biro
skripsi Fakultas Syariah agar dapat persetujuan.
Setelah disetujui dengan mendapat surat penetapan judul serta dosen
pembimbing I dan dosen pembimbing II pada tanggal 15 Februari 2019, maka
dikonsultasikan kembali untuk diperbaiki seperlunya, lalu kemudian diseminarkan
pada hari Kamis tanggal 4 April 2019 di ruang seminar 1 dengan hasil perubahan
judul menjadi ”Praktik Bimbingan PraNikah Oleh Badan Penasehatan Pembinaan
Dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Di Beberapa KUA Kabupaten Banjar” dan
perbaikan seperlunya.
2. Tahap Pengumpulan Data
Dalam tahapan ini penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan
di lapangan, sehingga memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan teknik
yang telah ditentukan. Penelitian ini dimulai dari tanggal 14 Januari 2020 hingga
14 Februari 2020
3. Tahapan Pengolahan Data dan Analisis Data

28

Pada tahap ini penulis mengolah data yang diperoleh berdasarkan teknik
editing, deskripsi, dan matriks yang semuanya dituangkan dalam laporan hasil
penelitian. Untuk memperoleh kesimpulannya, dilakukan analisis secara kualitatif
berdasarkan landasan teoritis yang telah disusun. Setelah itu di konsultasikan
kepada dosen pembimbing I dan II dalam rangka perbaikan.
4. Tahapan Penyusunan Laporan
Setelah dibuat dan dianalisis dengan koreksi dari dosen pembimbing I dan
II, kemudian laporan hasil penelitian disusun dan disempurnakan sehingga
dianggap sempurna dan menjadi sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dan
selanjutnya digandakan sesuai dengan ketentuan dari pihak Fakultas Syariah dan
siap untuk dimunaqasyahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

