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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research)  dengan 

pendekatan kualitatif. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa realitas bersifat 

subjektif dan ganda, artinya setiap PAIF, pejabat/ pegawai Kemenag dan 

pengurus BP4 merupakan individu-individu yang unik dengan pola pikir dan 

perilaku yang beragam terhadap suatu masalah.  

Selain itu, mengingat penelitian lapangan berorientasi pada pemahaman 

mendalam terhadap setiap individu maupun kelompok yang diteliti maka 

penelitian ini membutuhkan kedekatan antara peneliti dan yang diteliti73. 

Adapun penelitian ini dimaksudkan untuk memahami secara mendalam 

tentang peran PAIF, yakni mendeskripsi dan menganalisis berbagai 

aktivitasnya dalam binwin. Dengan demikian peneliti harus melakukan 

interaksi intensif dengan lokasi dan subjek penelitian agar diperoleh data-data 

yang natural. 

Secara keseluruhan penelitian ini mendiskripsikan tentang ada tidaknya 

relevansi antara peran PAIF tersebut dengan standar Konseling Islam pada 

studi kasus di Kabupaten Sleman.  

 

 

                                                           
73 Khilmiyah, Akif. 2016. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Samudra Biru. h. 160-161 
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B. Operasionalisasi Konsep 

Dalam penelitian ini ada tiga konsep yang perlu dioperasionalkan, 

yaitu: Peran PAIF, Pembinaan Perkawinan, dan Konseling Islam. Secara garis 

besar operasionalisasi tersebut sebagai berikut: 

1. Peran PAIF 

a. Batasan peran ideal dan aktual PAIF 

b. Latar belakang dan kompetensi PAIF 

c. Aktivitas real (partisipasi, fungsi, dan tanggung jawab) PAIF 

 

2. Pembinaan Perkawinan 

a. Batasan dan persyaratan konselor perkawinan  

b. Prosedur pembinaan perkawinan  

c. Proses dan keterampilan petugas pembinaan perkawinan 

 

3. Konseling Islam 

a. Batasan dan persyaratatan konselor perkawinan dalam Konseling 

Islam 

b. Prosedur pembinaan perkawinan dalam Konseling Islam 

c. Proses dan keterampilan petugas pembinaan perkawinan dalam 

Konseling Islam 

d. Pentingnya Konseling Islam dalam bimbingan perkawinan. 
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C. Lokasi Dan Subjek Penelitian 

Sebagaimana prosedur pemilihan lokasi dalam penelitian kualitatif 

yang didasarkan pada seleksi atas kriteria tertentu74, kriteria umum lokasi 

penelitian ini adalah:  

1. Terpenuhinya unsur-unsur posisi strategis PAIF dalam satu kabupaten, 

disamping juga  

2. Pertimbangan realistis atas jarak, waktu dan biaya.  

Adapun penelitian ini akan mengambil lokasi (setting) Kabupaten Sleman yang 

dipandang memenuhi kriteria dan pertimbangan realistis tersebut. Kriteria yang 

dimaksud adalah: 

1. Dalam satu kabupaten terdiri atas banyak kecamatan 

2. Setiap kecamatan memiliki 1 unit KUA  

3. Setiap KUA memiliki meja kerja tersendiri untuk PAIF 

4. Setiap KUA memiliki pejabat PAIF setidaknya 1 orang. 

Berdasarkan obserasi prapenelitian ternyata Kabupaten Sleman 

memenuhi kriteria tersebut dengan data-data pangkal bahwa:                  

1. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan 

2. Masing-masing kecamatan memilik 1 unit KUA yang meyediakan meja 

khusus untuk PAIF dengan jumlah PAIF yang bervariasi75.  

Selain data tersebut juga ditemukan realita bahwa keberadaan BP4 di 

17 kecamatan tersebut dikategorkan tidak signifikan. Dikatakan tidak 

                                                           
74 Ismail, Nawari. 2015. Metodologi .... h. 87 
75 Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kemenag Kabupaten 

Sleman, 30 Maret 2017 
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signifikan karena organisasi tersebut sudah lama tidak berjalan, baik secara 

struktur maupun fungsi. Faktor penyebab utamanya adalah ketiadaan dana, 

artinya organisasi semiresmi ini sudah lama tidak mendapatkan subsidi dana 

dari pemerintah76. 

Sebagaimana kelaziman metode penelitian kualitatif yang bertumpu 

pada wawancara mendalam kepada informan baik informan pangkal maupun 

informan kunci77 penelitian inipun bertumpu pada hal tersebut. Adapun kriteria 

informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Informan pangkal yang kriteranya adalah dapat memberikan keterangan 

atau data yang berkaitan dengan setting penelitian. Yang memenuhi 

kriteria ini adalah:  

a. Pejabat/ pegawai di Kemenag Kabupaten Sleman dalam konteks 

keterangan atau data yang berkaitan dengan setting penelitian secara 

umum; 

b. Pengurus Kelompok Kerja Penyuluh (selanjutnya akan disebut 

Pokjaluh) Kabupaten Sleman dalam konteks keterangan atau data 

yang berkaitan dengan setting penelitian secara umum; 

c. Pejabat/ pegawai di KUA dalam konteks keterangan atau data yang 

berkaitan dengan setting penelitian secara khusus/ detail, terutama 

tentang pelayanan perkawinan. 

                                                           
76 Disarikan dari sumber: Forum diskusi dan pembinaan Pokjaluh (Kelompok Kerja Penyuluh 

Agama Islam Fungsional) Kabupaten Sleman, Selasa 9 Maret 2017 di RM Shiva, Ngaglik Sleman. 
77 Ismail, Nawari. 2015. Metodologi .... h. 88 
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2. Informan kunci yang kriteranya adalah dapat memberikan keterangan atau 

data yang berkaitan dengan subjek penelitian dan segala perannya pada 

setting penelitian. Yang memenuhi kriteria ini adalah PAIF se-Kabupaten 

Sleman.  

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah PAIF di Kabupaten 

Sleman. Penentuan subjek tersebut menggunakan cara purposive sampling atau 

criterian based selection dengan fokus mendapatkan subjek PAIF yang paling 

berpotensi dalam memberikan keterangan atau data tentang:  

1. Signifikasi peran PAIF dalam keguatan binwin 

2. Ragam dan proses kegiatan PAIF dalam binwin 

Adapun kriteria subjek penelitiannya sebagai berikut: 

1. Berjabatan PAIF. Standar kriterianya; namanya tercantum sebagai anggota 

Pokjaluh Kabupaten Sleman. 

2. Mendapat tugas resmi kedinasan sebagai PAIF pada salah satu kecamatan 

di Kabupaten Sleman. Standar kriterianya; berkantor di KUA dan 

disediakan meja PAIF. 

3. Mengambil peran dalam kegiatan binwin di KUA sekurang-kurangnya 

dalam periode pembinaan bulan Januari sampai Nopember 2017. Standar 

kriterianya; hasil perbincangan atau wawancara dengan yang bersangkutan 

atau mitra kerjanya, baik mitra di KUA maupun Pokjaluh Kabupaten 

Sleman.  
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4. Mampu menjelaskan proses kegiatan binwin di KUA yang dijalani sendiri. 

Standar kriterianya; lancar dalam memberikan jawaban dan penjelasan 

saat perbincangan atau wawancara.  

Penentuan subjek penelitian pada penelitian ini tidak didasarkan pada 

banyaknya informan tetapi didasarkan pada tingkat kejenuhan jawaban-

jawaban dari informan. Secara teknis, pengambilan hasil (keterangan atau data 

tersebut) tersentral pada para PAIF yang mengmbil peran signifikan dalam 

binwin (sebagai subjek utama), sedangkan para PAIF selainnya adalah 

informan-informan pendukung sejauh data yang dibutuhkan. Prinsip penentuan 

informan ini difokuskan pada tercapainya perolehan keterangan atau data yang 

natural (benar, akurat, lengkap, dan mendalam). 

Terkait identitas informan, peneliti akan menggunakan 2 macam 

penyebutan, yaitu: 

1. Penyebutan menggunakan nama asli 

Hal ini dilakukan terhadap informan yang memberikan data atau 

penjelasan yang menjadi rujukan pengutipan bagi penelitian ini, baik 

dengan kutipan langsung ataupun kutipan tak langsung. 

2. Penyebutan menggunakan kode  

Hal ini dilakukan pada penyebutan nama dalam tabel tentang signifikasi 

peran PAIF. Dengan demikian tabel lain yang terkait dengan tabel tersebut 

juga tidak menampilkan nama asli melainkan hanya kode nama saja. 

Hanya saja peneliti memiliki data asli dengan nama-nama asli jika 

diperlukan dalam pengujian penelitian ini. Pengkodean demikian 
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dilakukan guna menghormati hak privasi PAIF, sebab ada beberapa PAIF 

yang tidak bersedia disebutkan namanya terkait signifikasi peran dalam 

binwin. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengamatan Terlibat (Observasi Partisipatif)  

Dalam hal ini peneliti berinteraksi dalam waktu yang relatif lama, 

membangun kedekatan dengan subjek penelitian, sehingga peneliti 

memahami makna yang ada di balik berbagai tindakan atau gejala subjek 

penelitian menurut persepsi subjek penelitian78. Teknik ini mengandalkan 

mata dan telinga, dilakukan secara terlibat dan terkendali untuk mengamati 

“apa yang benar-benar dilakukan oleh individu”79, yakni subjek 

(informan). 

Bentuk pengamatan tersebut akan dilakukan dengan dua cara, 

yakni: 

a. Pengamatan terlibat penuh; yakni digunakan untuk memperoleh: 

1) Data-data tentang kondisi fisik lokasi/ ruang kerja PAIF 

2) Data-data tentang aktivitas PAIF di KUA dalam konteks binwin 

b. Pengamatan pasif atau semi terlibat; digunakan untuk memperoleh: 

                                                           
78 Ismail, Nawari. 2015. Metodologi .... h. 80 
79 Khilmiyah, Akif. 2016. Metode .... h. 231 
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1) Data-data tentang aktivitas PAIF ketika sedang melakukan 

binwin secara tatap muka dengan klien dalam situai dan kondisi 

privat 

2) Data-data lain yang relevan yang tidak mungkin didapatkan 

melalui pengamatan terlibat secara penuh 

 

2. Wawancara Mendalam (In-dept Interview) 

Teknik ini merupakan jenis wawancara tidak terstruktur yang mirip 

dengan percakapan informal guna memperoleh informasi tertentu dari 

responden; sedangkan susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan 

ciri-ciri setiap responden80. Responden dalam penelitian ini adalah para 

informan dengan keriteria tertentu. 

Wawancara ini ditujukan kepada masing-masing informan tertentu 

dengan tujuan mendapatkan data tertentu pula. Informan-informan 

tersebut adalah: 

a. Kepala Seksi (selanjutnya akan disebut Kasi) Bimbingan Masyarakat 

Islam (Bimas Islam) Kantor Kemenag Kabupaten Sleman, untuk 

memperoleh:  

1) Data-data administratif, yaitu:  

a) Visi dan Misi Kantor Kemenag Kabupaten Sleman 

b) Jumlah KUA se-Kabupaten Sleman 

                                                           
80 Mulyana, Deddy. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan 

Ilmu Sosial Lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. h. 180-181 
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c) Jumlah BP4 di KUA se-Kabupaten Sleman 

2) Data-data lain yang relevan dan urgen 

b. Ketua Pokjaluh Kabupaten Sleman, untuk memperoleh:  

1) Data-data tentang jumlah dan tempat PAIF se-Kabupaten Sleman  

2) Data-data lain yang relevan dan urgen. 

c. Pejabat/ pegawai KUA khususnya Kepala KUA, Penghulu, dan Staf 

Binwin KS untuk memperoleh:  

1) Data-data ruang terkait ada/ tidaknya meja kerja untuk PAIF, 

ruang konsultasi, dan balai nikah. 

2) Data-data terkait ada/ tidaknya keterlibatan PAIF dalam binwin. 

d. PAIF se-Kabupaten Sleman untuk memperoleh:  

1) Data-data terkait terpenuhi/ tidaknya kriteria sebagai subjek 

penelitian 

2) Data-data terkait peran PAIF dalam binwin 

3) Data-data teknis terkait proses binwin yang dilakuka 

4) Data-data administratif terkait kegiatan PAIF dalam binwin 

 

3. Perbincangan (Daily Course Method) 

Dalam teknik ini peneliti menggali informasi atau data dengan 

memanfaatkan perbincangan sehari-hari di antara orang-orang yang ada 

dalam setting penelitian pada waktu senggang dan bersifat spontan; 
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diharapkan peneliti akan memperoleh informasi atau data yang lebih asli 

(nature)81. 

Perbincangan akan dilakukan pada saat bertemu dengan informan, 

baik terencana maupun insidentil dengan memperhatikan situasi dan 

kondisi informan. Teknik ini diterapkan kepada: 

a. Informan pangkal, yaitu: 

1) Kasi Bimas Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sleman dan Ketua 

Pokjaluh Kabupaten Sleman untuk memperoleh data-data yang 

bersifat umum tentang:  

a) Setting penelitian 

b) Keberadaan PAIF 

2) Pejabat/ pegawai di KUA khususnya Kepala KUA, Penghulu, dan 

Staf Binwin KS untuk memperoleh data-data yang bersifat 

khusus/ detail tentang:  

a) Setting penelitian  

b) Pelayanan perkawinan 

b. Informan kunci, yaitu para PAIF; untuk memperoleh data-data tentang 

subjek penelitian dan segala perannya pada setting penelitian. 

 

4. Focus Group Discussion (FGD) 

Teknik ini dilakukan dengan membentuk forum diskusi khusus 

guna membahas topik yang sesuai dengan fokus penelitian; dilakukan 

                                                           
81 Ismail, Nawari. 2015. Metodologi .....h. 94 
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dengan menentukan waktu, tempat, dan topik yang dibahas. Diskusi 

dilakukan pada forum Pokjaluh Kabupaten Sleman dengan waktu dan 

tempat yang menyesuaikan agenda Pokjaluh dan peneliti. Peserta diskusi 

adalah PAIF se-Kabupaten Sleman. Teknik FGD ini dimaksudkan untuk 

menggali informasi secara luas sehingga diperoleh; 

a. Data-data tentang aktivitas PAIF pada umumnya dan aktivitas binwin 

pada khususnya 

b. Pengetahuan PAIF tentang disiplin Bimbingan dan Konseling pada 

umumnya dan Konseling Islam pada khususnya, termasuk aspek-

aspek teori yang telah mereka terapkan dalam pembinaan perkawinan. 

  

5. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data atau dokumen mengenai  letak  geografis dan kondisi demografis. 

Upaya ini dimaksudkan untuk melengkapi data-data yang tidak mungkin 

diperoleh melalui interview dan observasi. 

 

E. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. 

Analisis tersebut dilakukan sejak: proses penyajian data, penarikan 

kesimpulan, sampai verifikasi hasil penelitian. Upaya ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang valid, tepat dan benar. 

 



63 
 

F. Kredibilitas Penelitian 

Tekhnik pengujian kredibilitas penelitian dilakukan dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut: 

1. Mengoptimalkan waktu dalam penelitian, yakni memanfaatkan waktu 

secara efektif dan efisien dalam hal pendekatan pada subjek dan lokasi 

penelitian. 

2. Triangulasi, yaitu menverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi 

dari satu pelaku ke pelaku lainnya, atau hanya dari satu pelaku namun 

sampai diperoleh informasi yang jenuh. 

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

penelitian yang sedang dilakukan. 

4. Ketepatan dalam operasionalisasi konsep, yakni melakukan identifikasi 

konsep-konsep penelitian dan menentukan indikator-indikator dari 

konsep-konsep tersebut. 

5. Pembuktian, yaitu memberikan bukti atau dukungan terhadap data-data 

yang diperoleh dengan menggunakan alat-alat bantu di luar peneliti (yakni 

di luar daya ingat-lihat-dengarnya) menggunakan instrumen bantu berupa 

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

 

 

 

 

 


