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BAB  III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas dapat dinyatakan bahwa penelitian

ini adalah penelitian lapangan (field research),89 yang menggunakan sumber-

sumber yang diperoleh dari lapangan untuk membahas masalah-masalah yang

telah dirumuskan. Data-data yang dihimpun terdiri dari bahan-bahan yang

diperoleh dari subjek penelitian dengan teknik observasi, wawancara dan

angket, yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan objek

penelitian ini.

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu Kegiatan Penelitian Tentang Efektifitas Peraturan Pemerintah

No.19 Tahun 2015 Tentang Tarif Nikah Yang Berlaku Pada Kementerian

Agama RI (implementasi biaya pelayanan nikah dan pencitraan di KUA

kecamatan tampan) ini adalah sebagaimana tabel berikut :

89 Penelitian  lapangan (field research) adalah serangkaian kegiatan penelitian yang
berkaitan  dengan  metode  pengumpulan  data  lapangan,  membaca  dan  mencatat serta
mengolah bahan penelitian. Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rake Sarasin,
1998), hal. 53. Mestika Zed, Metode Penelitian Lapangan, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia,
2004), hal. 6.
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Tabel 4

Waktu Kegiatan Penelitian Efektifitas Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2015
Tentang Tarif Nikah Yang Berlaku Pada Kementerian Agama RI (implementasi

biaya pelayanan nikah dan pencitraan di KUA kecamatan tampan)

No.
Jenis

Kegiatan

Tahun, Bulan dan Minggu Ke

Januari
2016 s/d

Maret 2016
April 2016 Mei 2016

Agustus
2016

Februari 2017 Maret 2017

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1
Penyusunan
UP

X X X X X

2 Seminar UP X

3 Revisi UP X X X

4
Revisi
Kuisioner

X X X

5
Rekomenda
si Survay

X X

6
Survay
Lapangan

X X

7
Analisis
Data

X X X

8

Penyusunan
Laporan
Hasil
Penelitian
(Tesis)

X X X X

9
Konsultasi
Revisi Tesis

X X X X

10
Ujian
Komprehens
if Tesis

X

11 Revisi Tesis X X
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Dalam melakukan penelitian telah Penelitian ini dilakukan di KUA

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dipilihnya Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru sebagai lokasi penelitian didasarkan kepada beberapa

pertimbangan sebagai berikut:

a. KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupan KUA dengan

jumlah nikah tertinggi atau bayak dalam setahun dibandingkan dengan

KUA lain se-Kota Pekanbaru. Sehingga cukup representatif sebagai

lokasi penelitian ini.

b. Mengingat terbatas waktu, jarak dan biaya penulis dalam melakukan

penelitian ini, maka KUA Tampan merupakan lokasi penelitian yang

mudah dicapai oleh penulis dan efesien dalam melaksanakan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Kepala KUA Tampan, calon pengantin

yang mendaftar di KUA Tampan, keluarga calon pengantin, pegawai KUA

dan seluruh masyarakat Kecamatan Tampan yang pernah mendapatkan

Pelayanan Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

D. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Kepala KUA Kecamatan Tampan,

Pegawai KUA, calon pengantin yang mendaftar di KUA Tampan, keluarga

calon pengantin, dan seluruh masyarakat Kecamatan Tampan yang pernah

mendapatkan Pelayanan Pencatatan Nikah  di KUA Kecamatan Tampan Kota

Pekanbaru.
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Berdasarkan data di KUA Kecamatan Tampan yang dijadikan lokasi

penelitian ini, diketahui bahwa data nikah di kecamatan ini pertahunnya

adalah berkisar 99890 pasang pengantin. Jika jumlah nikah berbanding lurus

dengan jumlah pendaftaran nikah maka jumlah nikah setahun di bagi dua

belas bulan adalah sama dengan rata-rata jumlah pendaftaran perbulan.

Dengan kata lain, bahwa jumlah nikah setahun 998 dibagi 12 bulan,

maka nikah perbulan di KUA Kecamatan Tampan adalah sekitar 83 pasang,

dan berarti rata-rata pendaftaran nikah perbulanya adalah 83 catin. Oleh sebab

itu, maka sampel penelitian ini ditetapkan dengan cara purposive sampling.

Metode purposive sampling yaitu menentukan sampel dengan pertimbangan

tertentu yang memberikan data secara maksimal. Dan selanjutnya untuk

menentukan informan, dilakukan dengan cara Snowball Sampling.

E. Sumber Data

Secara umum ada dua sumber data yang digunakan, yaitu primer91 dan

sekunder.92 Untuk memilih key informan dilakukan melalui metode purposive

sampling. Metode purposive sampling yaitu menentukan sampel dengan

pertimbangan tertentu yang memberikan data secara maksimal. Dan

selanjutnya untuk menentukan informan, dilakukan dengan cara Snowball

Sampling, prosedur pemilihan Snowball Sampling dilakukan secara bertahap.

90 Data dinding KUA Kecamatan Tampan
91 Data primer adalah data yang langsung dari subjek penelitian. Lihat Saifuddin Azwar,

Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hal. 91.
92 Data Sekunder adalah data yang erat hubungannya dengan data primer dan dapat

dipergunakan untuk membantu menganalisis dan memahami data primer. Lihat Saifuddin Azwar,
Ibid., hal. 92.
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Pertama-tama diidentifikasi orang yang dapat memberi informasi untuk

diwawancara. Kemudian, orang ini dijadikan sebagai informan untuk

mengidentifikasi orang lain sebagai sampel yang dapat memberi informasi

dan orang ini juga dijadikan sebagai informan untuk mengidentifikasi orang

lain yang dianggap dapat memberi informasi. Berikut sumber data yang

digunakan oleh penulis :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui key informan dan

informan, dalam penelitian ini yang menjadi key informannya adalah

kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamataan Tampan dan yang

menjadi informan adalah calon pengantin atau masyarakat yang pernah

mendapatkan pelayanan pencatatan pernikahan. Penelitian sumber data

primer dilakukan dengan teknik purposive sampling dan teknik

snowball sampling.

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui beberapa sumber

informasi antara lain :

a) Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan.

b) Dokumen-dokumen Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan

terkait Implementasi PP Nomor 19 Tahun 2015.

c) Buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini,

diperlukan teknik pengumpulan data baik yang berhubungan dengan data

primer maupun data sekunder. Adapun untuk memperoleh data primer yang
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berhubungan dengan efektifitas implementasi peraturan baru Biaya Nikah

berdasarkan PP Nomor 19 tahun 2015 di KUA Kecamatan Tampan

digunakan metode angket. Angket diberikan kepada responden untuk diisi.

Pengisian angket dilakukan sendiri oleh responden. Pertanyaan dalam angket

berkisar tentang implementasi peraturan dari biaya nikah berdasarkan PP

Nomor 19 tahun 2015.

Data dikumpulkan pula melalui wawancara dengan responden.

Wawancara lebih difokuskan pada perluasan dan penajaman pertanyaan yang

belum ada dalam angket sehingga data-data yang diperoleh melalui angket

dalam bentuk data kuantitatif dihubungkan dan diperkuat dengan data-data

yang diperoleh melalui wawancara dalam bentuk data kualitatif. Selain

angket dan wawancara, data dikumpulkan pula melalui observasi. Pada

bagian lain, khususnya mengenai tingkat kepuasan dan persepsi publik,

digunakan pendekatan metode kuantitatif melalui data polling atau survey.

Adapun data sekunder penulis akan mempergunakan teknik penelitian

kepustakaan dari pelbagai tulisan ilmiah dan buku-buku yang ada korelasi

dan relevansinya dengan tema karya tulis ini.

G. Teknik Analisis Data

Selanjutnya, semua  data  yang telah terkumpul diklasifikasi dan

dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Kemudian dilakukan
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telaah mendalam atas objek  penelitian  dengan  menggunakan dua analisis,

yaitu:93

a. Analisis kuantitatif (cuantitative analisys)

Data-data yang sudah terkumpul melalui angket akan disusun dalam

bentuk tabel-tabel berfrekuensi atau persentase. Kemudian aspek-aspek

yang terdapat dalam tabel tersebut diperbandingkan dan diinterpretasikan

sehingga diperoleh pemahaman yang luas dari tabel tersebut.

b. Analisis kualitatif (cualitative analisys).

Data-data yang sudah terkumpul melalui wawancara dengan

responden dan observasi dideskripsikan sedemikian rupa, kemudian data-

data tersebut dianalisis dan diinterpretasi secara inprensial baik melalui

perbandingan data-data maupun dengan menggunakan pendekatan teori,

konsep maupun pendapat para ahli dan juga dengan pendekatan sosiologi

hukum mengenai aspek penerapan peraturan perundangan.

H. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini menggunakan tiga metode penulisan, yaitu:

a. Metode induktif, yaitu metode penulisan yang bertolak dari kaidah yang

khusus untuk menentukan kaidah yang umum.

b. Metode deduktif, yaitu metode penulisan yang bertolak dari kaidah yang

umum untuk menentukan kaidah yang khusus.

93 Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2001), hal. 75.  Lihat juga A. Reza A rasteh, Teaching Through Research: A Guide
for College Teaching in Develoving Countries, (Leiden: E.J. Brill, 1966), hal. 108.
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c. Metode deskriptif, yaitu metode penulisan yang melukiskan secara

sistematis fakta atau karakteristik populasi dan bidang tertentu secara

faktual dan cermat.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis mengikuti sistematika sebagai

berikut :

BAB I   : Pendahuluan, berisi Latar Belakang Masalah, Identifikasi

Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Penegasan Istilah,

Tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : Landasan Teoritis,  Gambaran Umum Lokasi Penelitian.

BAB III : Metode Penelitian berisi Jenis Penelitian, Waktu dan Tempat

Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data,

Teknik Analisa Data, Metode dan Sistematika Penulisan.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, Dalam bab ini akan

dibahas mengenai :  Implementasi Biaya Pelayanan Nikah berdasarkan PP

Nomor 19 tahun 2015 di KUA Kecamatan Tampan (dengan sub bahasan:

Realitas pada saat Kemunculan PP Nomor 19 Tahun 2015, Bentuk-bentuk

Implementasi,  Aspek Fungsi dan Manfaat Regulasi Baru, Aspek Kepuasan

Publik atas Regulasi baru, Aspek Problematika Implementasi), dan  Analisis

Efektifitas atas PP Baru Biaya Pelayanan Nikah di KUA.

BAB V : Kesimpulan,  Berisi : Kesimpulan,  Saran-saran

(Rekomendasi).


