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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Untuk memperoleh data, penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian berdasarkan pada pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif analisis. Pendekatan penelitian kualitatif adalah sebuah riset 

yang tidak mengutamakan besar atau banyaknya populasi atau sampling. 

Riset ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya 

melalui pengumpulan data dengan observasi, wawancara, perbincangan, 

dokumentasi. 

B. Operasionalisasi Konsep 

Adapun operasionalisasi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Keluarga Beda Agama 

Berikut karakteristik keluarga beda agama; 

a. Keluarga yang terdiri dari suami istri berbeda agama 

b. Keluarga yang terdiri suami dan istri serta anaknya berbeda agama 

2. Problematika Sosial 

Berikut beberapa unsur-unsur problematika sosial: 

a. Harmonisasi sosial, di lingkungan suami istri beda agama tidak 

terjadi perceraian. Terdapat pertikaian diantara suami istri tersebut, 

tapi hal itu suatu hal yang biasa sebagaimana yang terjadi pada 

suami istri dari satu agama. 
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b. Sosialisasi nilai keagamaan oleh orang tua terhadap anak-anaknya 

tidak bersifat primer justru akibat adanya pandangan keagamaan 

yang sinkritik dan sekularistik di kalangan suami istri yang berbeda 

agama tersebut. sebagian besar suami istri tersebut justru lebih 

intensif melakukan sosialisasi nilai-nilai tradisi. 

c. Di bidang kewarisan, mayoritas menyatakan ingin menerapkan 

hukum adat, tidak ada yang ingin menerapkan hukum kewarisan 

agama. 

d. Kesalahpahaman Antarbudaya. Maksud dari kesalahpahaman 

antarbudaya dalam hal ini adalah konflik disebabkan 

ketidaksesuaian dalam komunikasi antarbudaya yang berbeda.
46

 

Suami istri yang berbeda agama mempunyai latar belakang budaya 

masing-masing. Masing-masing mempunyai tradisi yang berbeda 

yang terkadang lantaran perbedaan tradisi ini sangat dapat memicu 

konflik dikarenakan kurangnya pemahaman dari suami atau istri 

terhadap agama pasangannya. 

3. Problematika Keagamaan 

Berikut beberapa unsur-unsur problematika agama: 

 Dari ketiga aspek sosial yang sudah dijelaskan dalam 

problematika sosial, jika dikolerasikan dengan aspek keberagamaan 

                                                             
46

 Ismail. Nawari, Konflik Umat Beragama Dan Budaya Lokal, (Bandung: Lubuk Agung, 

2011), hal. 7 



34 
 

 
 

suami istri yang berbeda agama menunjukkan beberapa kecenderungan 

yang menarik.
47

 Diantaranya adalah: 

a. Dalam banyak kajian dan penelitian di berbagai tempat 

menunjukkan bahwa perbedaan agama dalam keluarga 

menyebabkan sering terjadinya konflik, terutama setelah anak 

lahir. 

b. Hal yang sama juga terjadi pada sosialisasi nilai dalam keluarga 

dan penerapan hukum kewarisan. Pada bidang ini menunjukkan 

faktor kualitas keberagamaan yang dimiliki suami istri tidak 

berpengaruh pada aktivitas sosialisasi nilai dan penerapan hukum 

kewarisan. Dalam kedua bidang ini suami istri justru lebih banyak 

dipengaruhi kebudayaan tradisi (suku) dibandingkan dengan 

kebudayaan agama. 

Aspek sosial lainnya adalah Pranata Pendidikan agama. Pranata 

pendidikan agama dapat menjadi penyebab konflik antar umat 

beragama dalam keluarga yang berbeda agama.
48

 Makna dari 

penjelasan mengenai pranata pendidikan agama pada kalimat 

sebelumnya jika diterapkan dalam problematika keagamaan dalam 

keluarga dapat mengakibatkan kesulitan penerapan agama pada anak 

dan pendidikan akhlak kepada anak. Jika anak mengikuti agama 

ayahnya yang beragama Kristen misalnya, sedangkan ibu beragama 
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Islam, sang anak dalam kesehariannya mau tidak mau akan melihat 

penerapan ajaran-ajaran Islam yang dilakukan ibunya sehari-hari 

seperti ibadah sholat, puasa, pemilihan makanan, pengucapan lafadz-

lafadz Islam, dan ajaran-ajaran Islam lainnya. Akibatnya sang anak 

akan menerima dua pendidikan akhlak sekaligus, dari agama Kristen 

yaitu dari ayah dan agama Islam dari ibu. Dalam hal ini sangat 

berpengaruh bagi perkembangan psikis sang anak. 

C. Lokasi Dan Subjek 

Penelitian ini akan diakukan di daerah dengan kriteria: 

1. Desa yang terdapat banyak keluarga beda agama di dalamnya, yaitu di 

Desa Sendangmulyo Yogyakarta 

Adapun subyeknya adalah : 

1. Keluarga yang suami dengan istrinya atau anaknya berbeda agama 

2. Keluarga beda agama tersebut meliputi 26 keluarga beda agama di 

Desa Sendangmulyo Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman 

Yogyakarta 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpul data berupa 

pengamatan atau observasi, wawancara mendalam, perbincangan, dan 

dokumentasi.
49

 

1. Pengamatan 
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Pengamatan digunakan untuk memperoleh data tentang 

keluarga beda agama. Adapun jenisnya digunakan pengamatan terlibat 

pasif dan aktif. Penerapan kedua jenis pengamatan tersebut akan 

digunakan pola bandulan jam. Maksudnya, dalam suatu saat digunakan 

pengamatan pasif sementara dalam kasus yang lain bersifat aktif 

(semiaktif dan ataupun penuh) 

2. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan (1) Pemerintah 

atau Pejabat Desa (RT/RW) guna untuk memperoleh data tentang 

pasangan yang menikah beda agama, (2) Keluarga beda agama (suami 

atau istri dan atau anak) untuk memperoleh informasi tentang 

problematika sosial dan problematika keagamaan dalam keluarga beda 

agama. 

3. Perbincangan 

 Perbincangan akan dilakukan pada setiap ada orang-orang 

yang sedang berbincang-bincang di suatu tempat yang masuk dalam 

lokasi atau setting penelitian. Misalnya ketika waktu istirahat kantor 

atau kunjungan ke rumah, kumpul-kumpul setelah sholat berjamaah di 

masjid atau mushola dan seterusnya. Perbincangan ini dilakukan untuk 

memperoleh informasi tentang sikap keluarga beda agama ditinjau dari 

aspek sosial dan aspek agama, juga untuk memperoleh informasi 

keterlibatan keluarga beda agama dalam pelaksanaan kegiatan 

kemasyarakatan. 
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4. Dokumentasi 

 Penelitian ini juga akan menggunakan teknik dokumentasi. 

Bentuknya berupa dokumen resmi berupa monografi desa untuk 

memperoleh data tentang gambaran umum Desa Sendangmulyo 

Kecamatan Minggir Kabupaten Sleman Yogyakarta. juga arsip yang 

terkait dengan program dan kegiatan organisasi Islam. 

E. Kredibilitas Penelitian 

  Kredibilitas bertujuan untuk memperoleh akurasi data, caranya 

dengan mengidentifikasi dan memerikan subyek dan membangun realitas 

yang beragam secara tepat dan sesuai kenyataan yang sebenarnya.
50

 

 Teknik pengujian kredibilitas meliputi beberapa kegiatan yaitu: 

1. Setting penelitian ini dilakukan di Desa Sendangmulyo, Kecamatan 

Minggir, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. guna memperoleh data yang 

valid dan sesuai fokus penelitian ini, penelitian ini berlangsung dalam 

satu minggu. 

2. Triangulasi: memverivikasi, mengubah-memperluas informasi dari 

pelaku satu ke pelaku lain dan atau dari satu pelaku sampai jenuh. 

Terdapat empat cara, yaitu: 

a. Menggunakan multimetode untuk saling mendukung dalam 

memperoleh data 

b. Melakukan snow-ball dari sumber informasi satu ke satu informasi 

yang lain 
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c. Melakukan penggalian lebih jauh dari seorang atau beberapa 

informan dalam aspek yang sama dan yang terkait 

d. Pengecekan oleh informan. Baik ketika maupun pasca penelitian 

3. Pengecekan oleh sejawat atau orang yang dianggap ahli dalam bidang 

atau fokus yang sedang di teliti. 

4. Cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memberikan bukti atau 

dukungan terhadap data yang diperoleh. Hal ini berfungsi untuk 

memberikan dukungan kepada data sehingga orang lain 

memakluminya, juga untuk membantu keterbatasan daya ingat-lihat-

dengar peneliti. Dalam hal ini digunakan instrument bantu berupa 

catatan lapangan (fieldnotes), perekam suara, dan alat foto. 

F. Teknik Analisis Data 

Peneliti melakukan penelitian dengan fokus tentang problematika 

sosial dan keagamaan dalam keluarga beda agama peneliti mengadakan 

wawancara mendalam kepada satu keluarga beda agama di Desa 

Sendangmulyo, Yogyakarta yang dipilih secara selektif/purposive yaitu 

keluarga beda agama yang dianggap mempunyai problem dalam 

keluarganya. Keluarga yang terpilih tersebut dipersilahkan bercerita 

tentang banyak aspek seperti suka-dukanya, pernikahannya, persepsinya 

tentang pernikahan beda agama, dan gejala yang timbul dari problem yang 

dialami dalam pernikahannya. Namun, tidak harus semua anggota 

keluarga yang bercerita mengenai hal yang telah dijelaskan di atas. Bisa 

hanya sang suami atau sang istri saja yang bercerita, atau anaknya, dan 
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atau anggota keluarganya dalam arti meliputi suami, istri, dan anak. Dari 

hasil wawancara kemudian di analisis (secara induktif) dan diperoleh 

teori-teori tentang problematika sosial dan keagamaan dalam keluarga 

beda agama. Dari temuan tersebut kemudian muncul pertanyaan dari 

peneliti apakah temuan tersebut berlaku juga jika keluarga yang diteliti 

berbeda usia, atau latar pendidikannya. 

Berdasarkan pertanyaan tersebut kemudian peneliti melakukan 

penelitian kepada keluarga beda agama lain yang berbeda usia dan atau 

latar belakang pendidikan yang berbeda. Dari penelitian tersebut dapat 

dihasilkan temuan baru, kemudian dilakukan pertanyaan baru dan 

seterusnyan sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh yaitu teori tentang 

problematika sosial dan keagamaan dalam keluarga beda agama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




