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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sudah menjadi fitrah manusia, bahwa manusia diciptakan di dunia ini 

dengan berpasang-pasangan, agar dapat melanjutkan atau meneruskan keturunan 

yang dapat diharapkan pada generasi berikutnya, manusia harus melakukan proses 

yang disebut denga perkawinan. Dengan melakukan perkawinan maka generasi 

berikutnya bisa diharapkan. Janji setia dalam ikatan perkawinan tentu menjadi 

harapan seluruh pasangan. Sehingga janji setia itu dapat terealisasi dalam 

perkawinan yang disebut sakinah mawaddah warohmah. 

Untuk tercapainya perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah agama 

Islam telah memberikan kriteria-kriteria bagi pasangan yang akan melangsungkan 

perkawinan. Kriteria-kriteria ini diberikan sebagai solusi terhadap kedua calon 

pasangan suami-istri agar makna perkawinan yang sesungguhnya didapatkan 

dalam kehidupan. Disamping itu agar generasi atau penerus betul-betul menjadi 

generasi yang diharapkan dalam rumah tangga. Kriteria-kriteria tersebut ada di 

dalam hadist nabi Muhammad SAW. :   

َ,ااِلَ مَ :َلََِعَ ب َرَ ِلَ َةَ أ َرَ مَ  لا ََحَ كَ نَ :َ)ت َ َالَ قَ َمَ لَ سَ وَ َهَِي َلَ عَ َىَللاَ لَ يبَصَ النَ َنَِعَ َهَ نَ َعَ ال َعَ ت َ َللاَ َيَ ضَِرَ َة َرَ ي  َرَ هَ َِبَ ا ََنَ عَ 
1َ.ةَِعَ ب َ السَ َةَ ي َقَِب ََعَ مَ َهَِي َلَ عَ َقَ فَ ت َ (َمَ اكَ دَ ي ََتَ ي  بَ ِرَت ََنَِيَ الد ََِاتَِذَ ِبََرَ فَ اظَ فَ َ,اهَ ِنَيَ دَِولَ,ااِلَ مَ وِلَ َ,اهَِوِِل س بَِ

  

Dalam hadist nabi diatas dari kriteria-kriteria empat tersebut 

penekanannya lebih pada agama yang paling utama. Perintahnya adalah pilihlah 

agama niscaya kamu akan beruntung. Harta, keturunan, dan kecantikan hanya 

                                                           
1 Ibnu Hajar Al Asqolani, Kitab Bulughul Marom, Edisi Darul Ilmi Surabaya, Hal. 201 

Hadist No. 997. 
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bersifat duniawi dan sementara, sedangkan agama bersifat kekal dari sejak lahir 

sampai hari pembalasan. Didalam agama Islam terdapat aturan-aturan yang 

dijadikan pedoman yang harus diyakini dan dipatuhi agar tujuan  dalam hidup ini 

sesuai, termasuk didalam perkawinan. 

Upaya-upaya untuk membangun rumah tangga bahagia yang penuh 

tanggung jawab sebagaimana yang didambakan oleh setiap  pasangan suami-istri 

yang terurai diatas, harus dimulai dari sejak memilih jodoh. Idealnya memilih 

jodoh itu harus mengutamakan nilai dan kualitas jiwa, agama dan kemampuan 

bertanggaung jawab2.  

 Memilih calon suami atau calon istri yang taat beragama, hal ini sangat 

berpengaruh terhadap kehidupan berumah tangga, sehingga terciptanya kehidupan 

yang harmonis, bahagia dan yang paling penting adalah pendidikan anak atau 

keturunan sebagai generasi yang lebih baik sesuai dengan harapan keluarga. 

 Maka peran keluarga merupakan central dalam rumah tangga, baik- 

tidaknya keturunan atau generasi tergantung dari pendidikan didalam keluarga. 

Oleh karena itu untuk mencapai generasi yang baik, yang dapat diharapkan dalam 

keluarga kedepannya, peran keluarga harus mendidik dengan penuh rasa cinta dan 

kasih sayang yang dilandasi dengan pemahaman-pemahaman keagamaan sejak 

dini. 

 Namun terkadang pembinaan dalam keluarga untuk mencapai generasi 

yang sesuai dengan tuntunan agama yang diyakini sangat lemah, sehingga muncul 

beberapa persoalan-persoalan dalam keluarga yang dapat merugikan keluarga dan 

                                                           
2 Imam Muchlas, Al-Quran berbicara tentang hukum perkawinana ,Malang: UMM 

Press, 2006, hal. 4 
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lingkungan sekitar. Maka pusat dari persoalan-persolan tersebut adalah peran 

keluarga. Sebagai contoh dari salah satu persoalan yang dimaksud adalah 

Perkawinan beda agama yang masih terlaksana didaerah-daerah tertentu.  

    Aturan tentang perkawinan dalam undang–undang dan agama sudah 

diatur, termasuk dalam larangan perkawinan beda agama. Sejak berlakunya 

undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka semua ketentuan 

hukum yang mengatur tentang kebolehan perkawinan beda agama dinyatakan 

tidak berlaku lagi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 66 undang-undang 

nomor 1 Tahun 1974, bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, ketentuan-

ketentuan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdata BW=Burgerlijk 

Wetboek, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk Ordonatie Christen 

Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de 

gemengde Huwelijken S.1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang 

mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, 

dinyatakan tidak berlaku3. 

Dengan demikian, kebolehan perkawinan antar agama sebagaimana diatur 

dalam pasal 7 ayat (2) GHR yang mengatakan bahwa perbedaan agama, bangsa 

atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan untuk perkawinan, dengan 

sendirinya berakhir setelah lahir undang-undang nomor 1 Tahun 1974. Dalam 

pasal 2 ayat 1 undang-undang Perkawinan tersebut mengatur bahwa “Perkawinan 

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu.” Pernyataan pasal tersebut memberi konsekuensi logis bahwa 

                                                           
3 Anshary, Hukum Perkakwinan Di Indonesia : Masalah–Masalah Krusial, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2009. Hal 51 
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pekawinan beda agama tidak mendapat tempat lagi dalam tatanan hukum di 

Indonesia4.  

Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih tegas mengatur tentang larangan 

perkawinan antara orang Islam dengan orang yang bukan beragama Islam. 

ketentuan itu diatur dalam Pasal 40 (C) dan pasal 44. Pasal 40 (C) mengatur 

larangan melangsungkan perkawinan antara seorang pria muslim dengan wanita 

yang tidak beragama Islam. Pasal 44 mengatur bahwa seorang wanita Islam 

dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama 

Islam. Larangan kedua pasal tersebut mengandung konsekuensi terhadap 

perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama tidak dapat dicatat baik di 

Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama. Dengan demikian apabila terjadi 

perkawinan semacam itu, tidak mendapat pengakuan secara hukum dan tidak 

dapat dilindungi oleh hukum, sebab mereka yang melakukan perkawinan tersebut 

telah melakukan penyelundupan hukum. 

Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam  Musyawarah  Nasional MUI VII, 

pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, dengan Nomor : 

4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama, memfatwakan : 

1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. 

2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab, menurut Qawul 

Mu’tamad, adalah haram dan tidak sah. 

Terjadinya perkawinan beda agama ini sering ditemukan didaerah-daerah 

tertentu seperti di desa atau dusun yang terletak disekitar lereng gunung, yang 

                                                           
4 Ibid 
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masyarakatnya beranekaragam agama (Heterogen). Kondisi seprti ini sangat 

rentan terjadi perkawinan beda agama, dikarena beberapa hal diantaranya ; konsep 

kehidupan di Desa atau di plosok lebih mengedepankan berkehidupan “Sosial” 

yang sangat tinggi dan terkadang mengenyampingkan aturan agama, rasa kasih 

sayang yang sangat kuat terhadap pasangan terkadang menjadi sebab agama 

dikesampingkan, sehingga rasa kasih sayang walaupun berbeda keyakinan 

dianggap sudah biasa, pemahaman seperti ini tanpa dilandasi keilmuan atau dasar 

agama yang kuat akan berdampak mengambil keputusan sendiri.  

Maka peran keluarga sangatlah penting untuk ikut berperan menjaga tujuan 

atau maksud dari sebuah aturan yang sudah ditetapkan baik dari undang-undang 

atau dari ajaran masing-masing agama. Sehingga harapannya perkawinan beda 

agama yang sudah jelas hukumnya tidak akan terjadi lagi apabila peran dalam 

keluarga betul-betul diterapkan. 

Melihat pemaparan diatas peneliti sangat tertarik untuk melakukan 

penelitian terkait : Peran Keluarga Dalam Menguatkan Larangan Perkawinan 

Beda Agama di Desa Wirotaman, Kecamatan Ampelgading. Kabupaten Malang. 

Secara umum desa Wirotaman dengan jumlah ; 3.193 masyarakat beragama 

muslim, 658 masyarakat beragama Kristen, 300 masyarakt beragama  Hindu dan 4 

masyarakat beragama Katolik5. Akan tetapi dalam kesehariannya kehidupan 

dalam keanekaragaman agama yang ada di desa wirotaman sangatlah rukun, tidak 

pernah ada konflik sosial termasuk masalah agama, perbedaan agama tidak 

dijadikan sebagai penghalang dalam kehidupan sosial.  

                                                           
5 Data sensus penduduk 2018 Desa Wirotaman  
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Oleh karena itu, interaksi sosial disana sangat erat dan kuat, satu dengan 

yang lain, saling tolong-menolong, saling membantu, dan gotong-royong antar 

sesama agama. Ini bisa dilihat dari antusiasnya masyarakat ketika ada yang 

membangun tempat ibadah seperti Masjid, Gereja, Pure dan yang lain. Masyarakat 

desa Wirotaman saling membantu dan tidak lagi membedakan agama.  

Dengan kuatnya kerukunan antar agama dikalangan masyarakat desa 

Wirotaman, sebagian masyarakat desa Wirotaman masih ada yang kawin antar 

agama, sebagai contoh umat Muslim dengan umat Hindu, umat Kristen dengan 

umat Muslim atau sebaliknya. Ketika dilakukan pencatatan perkawinan di KUA 

bagi umat muslim dan di Catatan Sipil bagi non muslim secara hukum perkawinan 

tidak bisa dicatat dikarenakan pasangan masih berbeda agama, kecuali salah satu 

dari keduanya pindah agama mengikuti pasangannya, tentu perpindahan agama 

harus sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.  

Sebagian masyarakat Wirotaman ketika melangsungkan perkawinan antar 

agama juga harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan, diantaranya adalah 

harus ada surat pernyataan pindah agama yang dibuat oleh salah satu pasangan, 

agar perkawinannya tercatat di KUA atau Catatan Sipil. Namun yang menjadi 

permasalahan adalah sebagian masyarakat Wirotaman masih ada yang kawin antar 

Agama, sudah mengikuti prosedur yaitu membuat pernyataan pindah agama, 

selanjutnya didaftarkan perkawinannya dan kemudian dilaksanakan akad 

perkawinan. Setelah menjadi suami-istri yang sah dalam satu keyakinan, satu 

agama dan menjalani kehidupan layaknya suami-istri pada umumnya, beberapa 

waktu kemudian keyakinannya pindah kembali kepada keyakinan agama semula, 
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inilah yang disebut perkawinan beda agama. Dalam hal ini sebagian masyarkat 

Wirotaman agama hanya dijadikan legalitas agar tercatat didalam administrasi 

negara seperti KUA atau catatan sipil. Sebagai contoh ada salah satu warga desa 

Wirotaman dalam satu rumah ditempati oleh pasangan suami istri yang berbeda 

agama (Islam dan Hindu, Islam  dan kristen) kehidupannya sangat rukun seperti 

pasangan sumai istri pada umumnya, bahkan sampai mempunyai keturunan. 

Melihat fenomena perkawinan beda agama seharusnya peran keluarga sangat 

penting agar larangan perkawinan beda agama baik dari aturan hukum di 

Indonesia maupun aturan dari masing-masing agama terlaksana, Maka untuk 

menguatkan larangan perkawinan beda agama peran keluarga sangat penting 

sebagai pengawalnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang penulis angkat 

dalam bahasan ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana perkembangan perkawinan beda agama di desa wirotaman ? 

2. Bagaimana peran keluarga dalam menanamkan pemahaman keagamaan di 

desa Wirotaman ?  

3. Bagaimana peran keluarga dalam proses pemilihan pasangan anak di desa 

Wirotaman ?  
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C. Tujuan dan Kontribusi  

1. Tujuan 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai 

berikut : 

a) Untuk mengetahui perkembangan perkawinan beda agama di desa 

Wirotaman. 

b) Untuk mengetahui sekaligus memahami bagaimana peran keluarga dalam 

menanamkan pemahaman keagaman di desa Wirotaman. 

c)  Untuk mengetahui dan memahami peran keluarga dalam proses pemilihan 

pasangan anak di desa Wirotaman. 

2. Kontribusi 

Harapan peneliti nantinya, penelitian ini semoga dapat memberikan atau 

berkontribusi sebagai berikut : 

a) Sumbangsih ilmiah (pengetahuan) terhadap aparatur desa, tokoh agama, 

khususnya masyarakat desa Wirotaman kecamatan Ampelgading 

kabupaten Malang dengan keanekaragaman agamanya semoga penelitian 

ini dapat memberikan keterangan yang berkaitan dengan peran keluarga 

terhadap larangan perkawinan beda agama. 

b) Untuk memberikan sumbangan pengetahuan dan pengalaman bagi 

mahasiswa UMM Malang, Khususnya Mahasiswa Jurusan Ahwal 

Syakhsiyyah (Syari’ah) dan para pembaca pada umumnya. 
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D. Penelitian Terdahulu  

Peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki 

keterkaitan dari penelitian ini, sehingga dari penelitian ini bisa dibandingkan dan  

membedakan dari beberapa tema yang sudah dilakukan. Tujuanya dari pemaparan 

penelitian terdahulu adalah membuat keorisinilan dan tidak adanya atau 

menghindari pengulangan kajian terhadap penelitian tersebut, maka penulis 

memaparkan beberapa hasil temuan penelitian sebelumnya, sebagai berikut  : 

Mohammad Yasin, 2010 Jurusan Ilmu Hukum Islam, Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan Judul “ Pola Pengasuhan Anak 

Dalam Keluarga Beda Agama Studi Kasus pada 5 (Lima) Keluarga Di Dusun 

Baros Desa Tirtohargo, Kec. Kretek, Kab. Bantul “. Dalam penelitian ini fokus 

membahas tentang pola asuh anak terhadap orang tua yang berbeda agama  & 

Tinjauan Maqoṣid Syari’ah terhadap pola tersebut6.  

Moch. Anang Abidin, 2008, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas 

Syari’ah Universitas Islam Negeri Malang (UIN), Dengan Tema “ Kawin Beda 

Agama - Kajian Terhadap Buku Fikih Lintas Agama : Membangun Masyarakat 

Inklusif-Pluralisme ”. Dalam penelitian ini fokus pada pemikiran dan gagasan 

para aktor intelektual dalam buku fiqih lintas agama : membangun masyarakat  

inklusif-pluralis, dengan konsentrasi pada suatu poin yang cukup signifikan 

                                                           
6 Mohammad Yasin, “Pola Pengasuh Anak dalam Keluarga Beda Agama : Studi Kasus 

pada 5 keluarga di Dusun Baros Desa Tirthohargo “ (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga, Yogyakarta 2010)  



10 

 

tentang fiqih Munakahat (kawin beda agama antara orang Muslim dengan Ahli 

Kitab7. 

Fazat Azizah, 2016, Jurusan Ahwal Syakhsiyyah, Fakultas Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang, Dengan tema “Perkawinan Lintas Agama: 

Perspektif al-Maqoshid al-Syari’ah dan HAM”. Dalam penelitian ini membahas 

tentang fenomena perkawinan lintas agama di Indonesia, yang ditinjau menurut 

perspektif Maqosid al-Syari’ah, khususnya Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian 

yang normatif yang bersifat kualitatif, memanfaatkan nilai-nilai etis yang 

terkandung didalam kovenen internasional hak-hak sipil dan politik ( 

Internasional Covenan on Civil and Political Rights/ICCPR) dan Maqosid al-

Syari’ah8.  

Dari Penelitian terdahulu diatas, dapat diketahui bahwasanya penelitian 

yang hendak akan dilakukan memiliki perbedaan secara subtansi dari beberapa 

penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.  

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Pendekatan Yuridis Sosiologis 

Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normative (peraturan perundang-

undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan 

perundang-undangan namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang 

                                                           
7 Moch. Anang Abidin, “ Kawin Beda Agama : Kajian terhadap Buku Fiqih Lintas 

Agama membangun masyarakat inklusif-Pluralis“ ( Skripsi, Universitas Islam Negeri, Malang. 

2008). 
8 Fazat Azizah, “ Perkawinan Lintas Agama perspektif al-Maqoshid al-syai’ah dan 

HAM“ ( Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Malang. 2016). 
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terjadi ketika sistem norma itu bekerja didalam masyarakat. Isu penelitian 

yang diajukan selalu terkait dengan sistem  norma atau peraturan perundangan 

ketika berinteraksi  dalam masyarakat ( law in action )9. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian Hukum Sosiologis 

Krakteristik penelitian hukum yang sosiologis, hukum dikonsepkan sebagai 

pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel  sosial yang 

lain. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai 

variabel bebas/sebab (independent variable) yang menimbulkan pengaruh  

dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial. Namun jika hukum dikaji 

sebagai variabel tergantung (dependent variable) yang timbul sebagai hasil 

dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian 

sosiologis hukum (sosiology of law). Jenis-jenis penelitian hukum yang 

sosiologis meliputi : penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi 

hukum tidak tertulis10.  

3. Sumber Data  

Dalam penelitian “Peran Keluarga dalam Menguatkan Larangan Perkawinan 

Beda Agama studi kasus di desa Wirotaman Kec. Ampelgading Kab. Malang“ 

menggunakan data primer dan data sekunder. 

  

 

                                                           
9 Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum (Kajian Sejarah, Pradigma, dan Pemikiran 

Tokoh), Malang: Intlegansia Media, 2015. Hal. 125 
10 Ibid  
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a. Data Primer 

Data primer merupakan data utama yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data dari sumbernya melalui : wawancara, laporan dalam 

bentuk dokumen dan yang kemudian diolah oleh peneliti.  Untuk 

mendapatkan data primer peneliti mewawancarai :  

1) Pasangan suami-istri beda agama  

Pasangan suami-istri yang sejak awal perkawinan dalam satu agama 

kemudian  beberapa waktu kemudian salah satu pasangan (suami atau 

istri) pindah agama.   

2) Perangkat desa Wirotaman    

Yang dimaksud perangkat desa dalam penelitian ini adalah yang 

mengurus dan mengatur desa secara keseluruhan termasuk ; Kepala 

Desa, Sekretaris Desa (Camat), Kepala Dusun, dll, yang paham betul 

tentang kondisi masyarakat Wirotaman. 

3) Modin / Kesra (Kesejahteraan sosial) 

Modin mempunyai tugas dan fungsi didalam perkawinan: 

mengadakan pencatatan pengurus nikah, pendataan tentang nikah, 

talak, rujuk, dan cerai. Dari keagamaan Memfasilitasi pembinaan 

kerukunan antar umat beragama, sosial budaya. kegiatan pengumpulan 

dana sosial, zakat, infaq, dan shodaqoh dan melaksanakan tugas lain 

yang diberikan oleh kepala desa sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

 



13 

 

4) Pasangan suami-istri beda agama. 

Pasangan suami-istri beda agama tinggal serumah bersama anak 

keturunanya, yang dulunya telah melaksanakan akad perkawinan satu 

agama  setelah beberapa waktu kemudian pindah lagi kepada agama 

asal.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh langsung dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, 

hasil penelitian dalam bentuk laporan, skirpsi, tesis dan peraturan-

peraturan perundang-undangan11.   

4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Teknik Observasi 

Observasi memiliki makna lebih dari sekedar teknik pengumpulan data. 

Namun dalam konteks ini, observasi difokuskan sebagai upaya peneliti 

mengumpulkan data primer dengan mengoptimalkan pengamatan 

peneliti12.  

 Suasana perubahan hukum dalam masyarakat dengan sekalian 

problemnya tersebut membutuhkan  suatu disiplin ilmu yang berangkat 

dari metode observasi terhadap kenyataan. Dengan observasi yang jujur 

kita akan mampu mencatat sekalian hal yang terjadi, termasuk observasi 

megenai bagaimana hukum bekerja menghadapi perubahan-perubahan 

                                                           
11 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Hal. 106. 
12 Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, 

dan cmpuran untuk Manajemen, Pembangunn dan Pendidikan), Bandung; PT Refika Aditama, 

2014. Hal. 134. 
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tersebut: bagaimana ia dijalankan, dibolehkan, didiamkan, dirubah 

diam-diam dan sebagainya13. 

 Observasi dalam penelitian ini dilakukan olah peneliti dengan cara 

tinggal dan berbaur langsung bersama masyarakat desa Wirotaman 

selama 4 hari, hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang betul-betul 

riil. Dengan cara tinggal di desa dan berbaur bersama masyarakat maka 

objek pengumpulan data dapat terlaksana dengan baik.    

b. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang 

lainnya dengan mengajukan  pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan 

tertentu14. 

Ada bermacam-macam model wawancara untuk mendapatkan data 

dari para informan, maka peneliti menggunakan 2 model wawancara 

yang dirasa sangat tepat, yaitu : Wawancara  tertutup dan terstruktur, 

Wawancara terbuka dan mendalam. Kedua model digunakan dalam 

wawancara untuk menyesuaikan para infroman, dikarenakan melihat 

kondisi atau latar belakang informan yang berbeda-beda baik dari segi 

pengetahuan, kemampuan dan keterbukaan dalam infromasi. Maka dua 

model wawancara tersebut sangat tepat digunakan dalam wawancara.  

                                                           
13 Saifullah, Tipologi Penelitian Hukum ( Kajian Sejarah, Pradigma, dan Pemikiran 

Tokoh ), Malang: Intlegansia Media, 2015. Hal. 50 
14 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif , Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2013, hal. 180 
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     Wawancara terbuka dan mendalam, pada penelitan kualitatif 

untuk mendapatkan data yang penuh makna, sebaikya digunakan 

wawancara terbuka dan mendalam atau wawancara tak terstruktur yang 

dapat secara leluasa menggali data selengkap mungkin dan sedalam 

mungkin  sehingga pemahaman peneliti terhadap fenomena yang ada 

sesuai dengan pemahman  para pelaku itu sendiri. Wawancara tertutup 

dan terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan satu 

narasumber, dengan sebelumnya narasumber diberikan poin-poin 

pertanyaan.15 

Kedua model wawancara ini digunakan pada saat wawancara 

dilapangan. Model wawancara tertutup dan terstruktur ini digunakan 

pada informan yang melakukan perkawinan beda agama, maka untuk 

menjaga kredibilitas antara informan dan peneliti terkait perkawinan 

beda agama yang sifatnya sensitif sekaligus agar data dapat diperoleh 

dengan maksimal wawancara yang digunakan adalah model wawancara  

tertutup dan terstruktur. Sedangkan model wawancara terbuka dan 

mendalam dalam penelitian digunakan kepada para tokoh, aparatur desa 

Wirotaman, pemerintah yang dalam hal ini adalah KUA Kecamatan 

Ampelgading Kabupaten Malang dan masyarakat sekitar terkait kondisi 

dan persoalan perkawinan beda agama. 

 

   

                                                           
15 Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, Metodologi Penelitian , Bandung: PT. Refika 

Aditama, 2014, hal. 138 
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c. Teknik Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, 

kebijakan16.  

 Dokumen sebagai bahan klasik untuk meneliti perkembangan 

historis yang khusus  biasanya digunakan untuk menjawab persoalan–

persoalan tentang  apa, kapan, dan dimana. Jawaban yang tersusun 

sebagai suatu konfigurasi khas, memuat fakta-fakta   yang dinyatakan  

secara deskriptif. Hal yang diabstraksikan dari data, masih terkait oleh  

waktu dan tempat17.  

 Teknik dokumentasi yang dilakukan untuk memperoleh 

dokumentasi yang dibutuhkan peneliti fokus terhadap pencarian 

dokumen dan tekniknya berupa : 

1) Dokumen–dokumen pasangan suami-istri beda agama berupa; kartu 

keluarga, cerita atau pengakuan dari pasangan tersebut, dalam hal 

ini peneliti menemui langsung pada pasangan beda agama.  

2) Surat keterangan pindah agama sebagai prasyarat untuk menikah di 

agama lain yang ditanda-tangani oleh tokoh dari agama asal. 

                                                           
16 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitaif  Kualitatif dan R&D , Bandung: Alfabeta, 

2014, hal. 240 
17 Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, 1997, hal. 47 
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Peneliti melakukan dengan cara menemui modin atau kesra desa 

Wirotaman.  

3) Surat keterangan masuk agama Islam yang ditanda tangani oleh 

takmir masjid, ustadz atau kiyai setempat dan para saksi. Peneliti 

melakukan dengan cara menemuinya.   

4) Data Pasangan suami-istri beda agama didapat dari “Pendaftaran 

Pemilihan dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B) desa 

Wirotaman” dalam hal ini peneliti meminta izin terhadap aparatur 

desa untuk mendapatkan dan mengolah data sehingga ditemukan 

data pasangan suami-istri beda agama.  

5. Teknis Analisis Data 

Setalah data yang berupa wawancara, dokumentasi dan survei diperoleh 

atau didapatkan dan dirasa cukup maka peneliti melakukan reduksi data. 

Tujuan reduksi data adalah untuk mempertegas, memperpendek dan fokus 

pada pokok yang dicari dari banyaknya data yang didapatkan. Sehingga 

setelah dilakukan reduksi akan muncul pengelompokan-pengelompakan 

yang sudah dipilih oleh peneliti. Dan selanjutnya dilakukan analisis 

deskriptif yaitu berupa bagaimana memecahkan masalah yang telah 

diselidiki dengan cara memaparkan atau mendeskrepsikan kondisi 

subyek/obyek penelitian seperti seseorang, tokoh agama atau masyarakat 

dll. Berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Tahap terakhir adalah 

mendasarkan pada teori-teori yang ada didalam undang-undang atau aturan 
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agama sehingga dapat disimpulkan dengan data-data yang dapat 

dipertanggung jawabkan dan memberikan jawaban terhadap permasalah.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini  maka peneliti 

menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I  : Pendahuluan.  

Dalam BAB I ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan kontribusi, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian 

dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Kajian Pustaka. 

Dalam BAB II ini menguraikan tentang perkawinan dan landasan 

hukumnya, memilih pasangan, peran dan fungsi keluarga dan  hukum 

perkawinan beda agama dengan mendeskripsikan ayat al-Quran, 

hadis dan pendapat para ulama fiqih yang tertuang dalam fatwa-

fatwanya.   

BAB III : Hasil Penelitian dan Analisa. 

BAB III menguraikan hasil dari penelitian meliputi gambaran umum 

berupa kondisi kehidupan dalam keanekaragaman beragama dan 

permasalahan umum seputar perkawinan beda agama di desa 

Wirotaman, perkembangan perkawinan beda agama di desa 

Wirotaman, Peran Keluarga dalam proses pemilihan pasangan anak 

di desa Wirotaman 
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BAB IV : Penutup. 

Dalam BAB IV ini berisi kesimpulan dari peneliti terhadap penelitian 

yang telah dilakukan. BAB IV juga berisi saran dan rekomendasi 

peneliti terkait  pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan. 


