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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian  yang mengunakan pendekatan deduktif-induktif, 

yaitu penelitian yang berdasar kepada suatu teori/pedapat ahli selanjutnya dianalisis 

sehingga dapat diketahui perkembangannya di lapangan.45 Penelitian ini mewajibkan 

penulis meneliti secara langsung data di lapangan dengan melalui informasi secara 

langsung melalui wawancara. 

 Penelitian kualitatif dijalankan dengan mengacu kepada norma hukum yang 

terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui  

perkembangannya dalam masyarakat.46 Selanjutnya subjek dari penelitan ini adalah 

kantor urusan agama kecamatan gunung bintang awai yang mana nantinya dapat 

diketahui perkembangan pelaksanaan dari undang-undang yang berkaitan tentang 

pembinaan keluarga harmonis terlebih terhadap keluarga muallaf. 

B. Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan penelitian yang penulis gunakan delam sekripsi ini adalah 

pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan yang menganalisi tentang bagaimana 

 
45 Tanzeh Ahmad, Pengantar Metode Penelitian, ( Yogyakarta: Sukses Offset, 2009 ) Hlm. 99  

 
46 Ali Zainuddin, Metode Penelitian Hukum,  ( Jakarta : Sinar Grafika, 2016) Hlm.105 
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reaksi dan interaksi dari suatu peraturan perundang-undangan yang bekerja 

dimasyarakat. 47  pendekatan sosiologi hukum menjalankan penelitian yang  bertujuan 

mengetahui hukum secara empiris, dengan mengkaji kepada objek penelitian secara 

langsung yaitu mengetahui pelaksanaan tentang pembinaan keluarga harmonis 

menurut undang-undang yang berlaku yang dilaksankan oleh Kantor Urusan Agama 

(KUA) Kecamatan Gunung Bintang Awai. 

 Selain itu penulis juga dalam menulis skripsi ini mengunakan pendekatan 

perundang-undangan (saute approach) yaitu pendekatan yang menelaah semua 

regulasi atau peraturan yang bersangkutan dengan yang menjadi objek penelitian. 

Termasuk dalam pengkajian undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

PMA Nomor.34 Tahun 2016 tentang tugas dang fungsi KUA, serta keputusan direktur 

jendral bimbingan masyarakat  islam dan urusan haji No. D/71/1999 tanggal 10 maret 

1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah. 

C. Subjek dan objek penelitian  

1. Sujek penelitian  

 Kata Subjek menurut kamus besar bahsa indonesia adalah pokok bahasan, 

dengan kata lain subjek penelitian dalam sekeripsi ini adalah Kepala KUA di 

Kecamatan Gunung Bintang Awai, Penyuluh Agama , serta beberapa keluarga muallaf 

yang telah di pilih sebagai responden. 

 

 
47 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, ( Mataram: Mataram University Press, 2020) Hlm.8 
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2. Objek penelitian  

Objek dalam kamus besar bahasa indonesia adalah adalah hal atau perkara yang 

menjadi fakus penelitian. Kemudia yang menjadi objek penelitian adalah:  

a. Pelaksanaan dari  undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, 

PMA Nomor.34 Tahun 2016 tentang tugas dang fungsi KUA, Serta Keputusan 

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat  Islam Dan Urusan Haji No. 

D/71/1999 tanggal 10 maret 1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan 

gerakan keluarga sakinah. Dalam rangka membentuk keluarga muallaf yang 

harmonis. 

b.  Kendala pelaksanaann undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, PMA Nomor.34 Tahun 2016 tentang tugas dang fungsi KUA, serta 

Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat  Islam Dan Urusan Haji 

No. D/71/1999 tanggal 10 maret 1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan 

gerakan keluarga sakinah. Dalam rangka membentuk keluarga muallaf yang 

harmonis. 

D. Data dan Sumber Data. 

1. Data  

 Data adalah sebuah catatan fakta-fakta atau keterangan yang akan di gunakan 

dalam sebuah penelitian.48 Ada pun data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah:  

 
48 Ibid,Pengantar Metode Penelitian. Hlm,53. 
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a. Deskripsi lokasi penelitian, berisikan gambaran umum terkait lokasi penelitian 

meliputi: peta wilayah, dan data muslim muallaf yang tercatat di KUA Kecamatan 

Gunung Bintang Awai. 

b. Identitas informan, yang meliputi: nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin dan 

jabatan. 

c. Pelaksanaan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, PMA 

Nomor.34 Tahun 2016 tentang tugas dang fungsi KUA, serta keputusan direktur 

jendral bimbingan masyarakat  islam dan urusan haji No. D/71/1999 tanggal 10 

maret 1999 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan gerakan keluarga sakinah. 

Dalam rangka membentuk keluarga muallaf yang harmonis. 

2. Sumber data  

Dalam sekripsi ini yang menjadi sumber data sebagai berikut:  

a. Data primer  

Data yang di peroleh dari hasil obserpasi atau pengamatan langsung, data ini 

bersumber dari hasil wawancara dengan informan  atau pengamatan di lapangan 

secara langsung, yaitu wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung 

Bintang Awai, penyuluh agama, dan sebagian keluarga muslim muallaf. 

b. Data sekunder 

Data yang di peroleh dari dokumen-dokumen terkait, peraturan undang-undang, 

dan referensi lain seperti buku-buku, jurnal, majalah, dan lainya yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 
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E. Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam pengumpulan data skripsi ini ada beberpa teknik yang di gunakan yaitu 

wawancara, obserpasi, dan dokumen ketiga tenik ini saling terhubung dan melengkapi 

satu sama lain dalam memenuhi data yang di perlukan sebagai fokus penelitian.49 

 Observasi yang di lakukan peneliti berguna untuk mengamati secara langsung 

penomena hukum yang terjadi di lapangan sehingga di dapat data yang akurat. 

 Wawancara di mana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan di 

lakukan ke pada informan, yang meliputi kepala KUA kecamatan Gunung Bintang 

Awai,  penyuluh agama, dan sebagian keluarga muallaf. 

 Dokumen yang mana peneliti menelaah secara mendalam terhadap dokumen 

yang berkaitan dengan penelitian. 

F. Tekni Pengolahan dan analisis data 

 Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengelompokanya kedalam 

suatu pola, kategosi dan satuan urayan dasar.50 Setelah penulis mengumpulkan hasil 

wawancara dan obserpasi lapangan, penelitian selanjutnya penulis melakukan 

pemaparan hasil penelitian secara deskritif kualitatif, yakni suatu metode di mana 

penulis menguraikan data yang di dapat untuk selanjutnya di berigambaran. 

 
49 Salim Dan Syahrum, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Citapustaka Media, 2012) 

Hlm.114 

 
50 Op.cit. Pengantar Metode Penelitian, Hlm. 69  



40 
 

 

 Langkah awal tahapan dalam menjalankan analisis tersebut penulis terlebih 

dahulu melakukan kegiatan-kegiatan  yang merupakan analisis data  yaitu sebagai 

berikut: 

1. Editing, di mana merupakan langkah awal penulis melakukan proses pengecekan 

pada data yang di peroleh yang kemudian nantinya di kelola agar sesuai dengan 

tujuan penelitian 

2. Klarifikasi, adalah pengelompokan data yang telah peneliti edit, untuk kemudian di 

kelompokan sesuai dengan jenis dari hasil laporan wawancara dan obserpasi. 

3. Interprentasi, ialah proses membuat data hasil penelitian yang telah di kelompokan 

seelumnya untuk selanjutnya dijelaskan atau ditafsirkan kedalam bentuk uraian 

sehingga mempermudah dalam memahaminya. 

 Setelah melakukan tahapan-tahapan yang telah di sebutkan di atas penelitian 

dilanjutkan dengan tahapan analisis yang mengkaji data yang diperoleh untuk kemudian 

di tambah dengan teori-teori yang ada. 

G. Prosedur penelitian  

 Pelaksanaan pengumpulan data lapangan dalam skripsi ini penulis melakukan 

bebarapa tahapan yaitu: 

1. Tahapan awal persiapan penelitian  

 Pada tahapan awal ini peneliti menguraikan secara ringkas masalah yang akan di 

angkat yang kemudian di tuangkan di dalam proposal penelitian, selanjutnya agar 
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mendapatkan hasil yang sempurna maka peneliti mengonsultasikan kepada dosen 

pembimbing akademik sehinga di dapat persetujuan atas masalah yang akan di teliti. 

Setelah di dapat perseujuan terseut barulah peneliti memasukan judul ke biro skripsi 

fakultas syariah, sehingga nantinya dapat di musyawarahkan kelayakan penelitian 

sesuai dengan konsentrasi jurusan yang di pilih. Setelah permasalahan yang akan di 

teliti di nyatakan layak dan sesuai dengan jurusan makan langkah selanjutnya adalah 

penyapaian dari isi proposal penelitian tersebut di dalam seminar proposal. 

2. Tahapan pengumpulan data 

 Dalam tahapan pengumpulan data peneliti perlu memperispakan bahan-bahan 

data yang di perlukan mulai dari pemenuhan data teori, obserpasi hingga wawancara, 

yang nantinya data tersebut di gunakan dalam penelitian  skripsi ini. 

3. Tahapan pengelolaan data  

 Setelah Data yang di perlukan terkumpul kemudian penulis mengelola data 

tersebut dengan teknik editing, klarifikasi dan interprentasi  yang kemudian di analisis 

secara terstruktur. 

4. Tahap konsultasi  

 Setelah data tersebut di kelola dengan baik tahapan selanjunta adalah konsultasi 

antara peneliti dengan dosen pembimbing I dan dosen pembimbing II. Adapun fungsi 

dari konsultasi tersebut adalah sebagai bentuk evaluasi terhadap penelitian yang di teliti 

sehingga nantinya dari penelitian bisa didapat hasil yang baik. 
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5. Tahapan penyusunan laporan 

Setelah melalui tahapan-tahapan di atas kemudian penulis menuangkan hasil dari 

penelitian dalam skripsi ini, yang mana di harapkan dapat menjawab dari masalah-

masalah yang di teliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




