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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, Menurut (Arikunto, 

2010:11), penelitian deskripstif bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau 

status kejadian. Dalam hal ini, peneliti hanya ingin memaparkan situasi atau 

peristiwa tentang komunikasi interpersonal oleh pemateri dan anggota dalam 

upaya proses taaruf di komunitas Klinik Nikah Malang. 

Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen dari penelitian itu 

sendiri, karena apabila memanfaatkan alat yang bukan-manusia dan 

mempersiapkan dirinya terlebih dahulu seperti yang dilakukan penelitian klasik, 

maka sangat tidak mungkin melakukan penyesuaian terhadap kenyataan-

kenyataan yang ada di lapangan (Moeleong, 2012:9). Metodologi kualitatif lebih 

jelas lagi didefinisikan sebagai penelitan yang bermaksud untuk memamhami 

fenomena tentang apa yang dialamu oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistic, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentu kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus alamiah 

dan dengan memanfaatkan serbagai metode ilmiah (Moleong, 2016:6). Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif deskripstif untuk 

menjelaskan tentang komunikasi interpersonal dalam upaya ta’aruf dan media 

dakwah di komunitas Klinik Nikah Malang. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Dalam menentukan lokasi penelitian, menurut Moleong (2012:86) 

menyatakan cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori 

sunstantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan 

yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti 

waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi 

peneliti.  

  Penelitian ini dilakukan di Komunitas Klinik Nikah Malang pertimbangan 

yang digunakan memilih tempat tersebut adalah komunitas ini memiliki scedule 

pertemuan yang tertata dalam rangka dakwah mengenai pemahaman pernikahan. 

Waktu penelitian yaitu pada bulan Maret-April 2019 dengan subjek penelitian 

adalah anggota komunitas dan pemateri di Komunitas Klinik Nikah Malang. 

3.3 Subjek Penelitian 

 Subyek penelitian adalah anggota komunitas dan pemateri di Komunitas 

Klinik Nikah Malang, penentuan subjek yaitu dengan menggunakan teknik 

purposive sampling.  Purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Peneliti memilih orang sebagai sampel dengan 

memilih orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki kompetensi dengan 

topik penelitian (Martono, 2011:79). Karena peneliti membutuhkan narasumber 

yang mendukung penyelesaian penelitian ini. Adapun subyek penelitian harus 

memenuhi salah satu kriteria dalam penelitian ini  yaitu sebagai berikut: 
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1. Anggota atau Alumni Komunitas Klinik Nikah Malang 

2. Pimpinan atau Pemateri di Klinik Nikah Malang 

3. Peserta di Klinik Nikah Malang  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut (Arikunto, 2010:265), Teknik pengumpulaan data penelitian 

adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. 

Dalam penelitian ini terdapat dua alat bantu pengumpulan data yakni :  

1. Observasi  

Observasi adalah proses yang memungkinkan peneliti untuk 

mempelajari tentang kegiatan subyek dengan mengkaji kejadian secara 

alamiah melalui pengamatan dan tanpa berpartisipasi dalam kegiatan itu.  

2. Wawancara  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Menurut (Moleong, 

2012:11), wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara 

mendalam, terbuka, bebas dengan masalah, dan fokus penelitian diarahkan 

pada pusat penelitian. Dari wawancara mendalam inilah, peneliti dapat 

menggali informasi yang tidak didapatkannya dari obersevasi.  

Peneliti akan membuat daftar panduan wawancara sebagai persiapan 

Meski peneliti menyiapkan sejumlah daftar pertanyaan, metode wawancara 
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yang digunakan bersifat informal dengan tujuan mendapatkan data serta fakta 

mendalam dari para subyek. Wawancara kepada para subjek penelitian 

dilakukan secara berulang untuk mendapatkan berbagai data yang diperlukan. 

Berikut adalah draft wawancara yang peneliti buat berdasarkan konsep 

komunikasi interpersonal : 

Tabel 3.4.1  

Draft Wawancara 

No Indikator Draft Wawancara 

Interpersonal  

1 Keterbukaan 

dalam Ta’aruf 

dan dakwah  

Apakah dalam proses dakwah, Klinik Nikah Malang 

memberikan keterbukaan informasi yang sesuai harapan 

dari anggota komunitasnya ? 

Apakah Klinik Nikah Malang selalu menjelaskan tema 

dakwah dengan jelas ? Misalnya ? 

Seberapa jauh Klinik Nikah Malang membantu proses 

taaruf dari anggota Klinik Nikah? 

Apakah Klinik Nikah Malang selalu berhasil dalam proses 

taaruf ?  

Bagaimanakah proses penentuan tema yang disajikan 

dalam Nongkrong Tobat? 
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2 Sikap Positif 

dalam Ta’aruf 

dan dakwah 

Bagaimana Klinik Nikah Malang memberikan sikap 

positif kepada para anggotanya terkait proses taaruf ? 

Apakah Klinik Nikah Malang menyisipkan dalam 

dakwahnya tentang tata cara taaruf ? 

Bagaimana anda menyikapi anggota yang sulit untuk 

taaruf ? 

3 Kesamaan 

dalam dakwah  

Apa yang membuat kaum muda begitu antusias dalam 

mengikuti dan menjadi anggota Klinik Nikah ini ? 

Apakah pemateri perlu mengetahui latar belakang anggota 

komunitas yang sedang diberi pengarahan tentang taaruf ? 

Bagaimana cara pemateri memberikan pemahaman bahwa 

semua dalam anggota Klinik Nikah ini sama tidak 

dibedakan dari sisi apapun ? 

4 Empaty  Apakah Pemateri dalam Klinik Nikah, sering memberikan 

kesempatan anggota Klinik Nikah untuk bertanya ? 

Dalam kondisi seperti apa ? 

Bagaimana pemateri berusaha membuat proses 
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penyampaian materi itu menyenangkan dan tidak 

membosankan ? 

Empaty biasanya sering diberikan oleh pemateri kepada 

anggota dalam kondisi seperti apa ? 

5 Dukungan 

dalam proses 

taaruf  

Dukungan yang diberikan Klinik Nikah pada anggota 

dalam proses taaruf seperti apa ? 

Apakah Klinik Nikah membantu hingga pertemuan kedua 

belah pihak ? 

Apakah ada keberhasilan dalam komunitas ini mengganti 

konsep “pacaran” ke “taaruf” ? 

Komunitas Sebagai  Media Dakwah 

6 Taaruf dan 

Dakwah  

Bagaimana pendapat anda komunitas dijadikan tempat 

sebagai media dakwah ? 

Seefektif apa komunitas ini dalam melaksanakan 

programnya, khususnya tentang taaruf ? 

Apa saja kelebihan dan kekurangan dari Klinik Nikah 

Malang ? 
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Efek apakah yang timbul dari penyampaian dakwah dari 

pemateri ke para anggota Klinik Nikah? 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2011:82). 

Dengan teknik ini akan direkam segala aktivitas saat melakukan 

penelitian dalam atau dengan subjek penelitian, baik berupa kegiatan saat 

wawancara maupun rekaman suara untuk memperkuat bukti tulisan. Selain 

itu peneliti juga akan melakukan pencarian data dokumentasi berupa gambar 

kegiatan-kegiatan kelas edu nikah, di Klinik Nikah, dengan adanya data 

dokumentasi, maka penelitian akan menjadi semakin kredibel  dan dapat 

dipercaya karena didalamnya terdapat bukti-bukti yang menggambarkan 

penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. 

3.5 Sumber Data 

 Dalam penelitian ini, menurut (Moleong, 2012:57) mengatakan bahwa 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 
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selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Data 

penelitian ini bersumber dari dua jenis data, yaitu: 

1. Data primer untuk penelitian ini didapat dari hasil wawancara dan 

observasi pada kegiatan di Komunitas Klinik Nikah Malang. 

2. Data sekunder didapatkan melalui sumber tidak langsung, yaitu 

melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti 

buku, jurnal, dan internet mengenai komunikasi interpersonal. 

3.6  Teknik Analisis Data  

 Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis 

data kualitatif dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang 

ada kemudian mengkorelasikannya satu sama lain untuk kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan. Teknik analisis yang dilakukan secara kualitatif ini juga bertujuan 

untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, sifat dan fenomena yang 

diteliti melalui studi telaah pustaka dan observasi untuk mendalami studi 

penelitian permasalahan ini. 

 Analisis data kualitatif digunakan apabila terdapat data-data yang 

terkumpul berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-narasi (Kriyantono, 

2010:68). Tahap analisis data menjadi kunci utama dalam riset kualitatif, yakni 

sebagai faktor utama penilaian kualitas tidaknya riset (Kriyantono, 2010:71). 

Teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti yaituberdasar pada yang 

dikutip dari (Miles dan Huberman, 1994:124) yang disebut sebagai model 

interaktif. Data yang berasal dari rekaman wawancara ini dianalisis dengan 
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mereduksi (penyederhanaan) data melalui serangkaian proses menajamkan 

analisis, menggolongkan atau pengkategorisasian ke dalam tiap permasalahan 

melalui uraian singkat, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik dan diverifikasi, menggolongkan, 

mengarahkan dan memasukkan ke dalam kategori yang disusun sesuai jenis data 

dan tujuan penelitian (Moleong, 2012:33). Maksud dari pengertian di atas, yakni 

peneliti melakukan proses pemilahan atau memfokuskan data sesuai dengan 

tujuan penelitian setelah melakukan wawancara. Proses ini dilakukan secara terus 

menerus selama penelitian berlangsung. 

Tahap terakhir dari analisis data kualitatif ini adalah menarik kesimpulan. 

Tahap penelitian ini akan mengulas mengenai makna dari data yang dikumpulkan. 

Melalui data yang sudah dimaknai akan dapat dimunculkan kesimpulan, namun 

kesimpulan masih bersifat tentatif, kabur, kaku, dan meragukan (Sugiyono, 

2011:52). Dengan begitu, kesimpulan yang diperoleh harus diverifikasi terlebih 

dahulu untuk meyakinkan kebenarannya. Peneliti harus mengonfirmasi, 

memertajam dan memverifikasi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk 

sampai pada kesimpulan. 

 


