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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN  

4.1 Profil Objek Penelitian   

Klik (Klinik Nikah) adalah wadah untuk memberikan edukasi tentang 

pernikahan (pra dan pasca nikah), dan memfasilitasi  proses ta'aruf bagi 

mahasiswa yang sudah siap menikah, tentunya dengan ketentuan yang berlaku. 

Dalam Klik tidak hanya melayani konsultasi tentang pernikahan saja, tetapi juga 

melayani konsultasi tentang keagamaan islam secara umum. 

Awal berdiri Klik ini di tanggal 14 februari 2014 oleh Angkatan Muda 

"Al-Fatih"  masjid Ramadhan perum Griyashanta Jl.Soekarno Hatta – Mojolangu 

Kec.Lowokwaru Kota Malang dan di bantu juga para pengurus ta’amir. 

Lembaga ini didirikan atas dasar kondisi anak muda sekarang yang doyan 

pacaran berlama -lama sampai ada yang 5 tahun pacaran tapi ujung-ujungnya sakit 

hati terus putus, itu pacaran apa kredit mobil, kredit mobil pun kalau lunas dapat 

BPKB  kalau patah hati ??? nah lhoo. PHP (pemberi harapan palsu) ,putus 

nyambung dan ujung ujung nya galau menyendiri di pojokan kayak pakaian kotor 

hehheh. Bahkan jika pernah SBM (Seks Before Married) dan di tinggal begitu saja 

tidak ada kepastian, jadi galau berlipat-lipat sudah jatuh tertimpa tangga, dan 

tangganya besi lagi , uda lepas kesucian di putus lagi kan ngenes kalau begitu. 

karena itulah di bentuknya Klik sebagai wadah pengetahuan tentang pranikah, dan 

ilmu keislaman lainnya tentunya. 



 

36 
 

Peserta Klik tidak harus berhijab atau berjilbab, yang penting pakaian 

sopan celana dan rok panjang, Umur 18 tahun bisa ikut Klik  ini, dan tidak ada 

batasan umur dan status.  Di Klik ini terdapat berbagai kalangan profesi, 

mahasiswa kampus swasta dan negeri,wiraswasta, PNS dll, disini juga terdapat 

wadah (group Whatsapp per-angkatan) untuk sharing ilmu keagamaan, informasi 

pekerjaan, jasa, pengajian dll, tidak terputus komunikasi persaudaaran selepas dari 

perkuliahan Klik  ini. 

Gambar 4.1 

Formasi Klinik Nikah Malang 

 

Sumber : Data dokumentasi peneliti 

Visi Klink Nikah : Membentuk Generasi Keluarga Sakinah, Mawadah, 

Rahmah, dan Dakwah (SAMARADA) 

Misi Klinik Nikah : Memberikan pendidikan pra & pasca nikah secara 

komperhensif dan berkurikulum. Melayani konseling pernikahan (baik pra & 
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pasca), kepada peserta, alumni Klinik Nikah, dan masyarakat luas. 

Menyelenggarakan edu-Nikah dengan berbagai format seperti : workshop, 

seminar, talkshow, ta’lim, kajian bulanan, private class, hingga pendampingan 

khusus. 

Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Klinik Nikah Malang 

Sumber : Hasil data peneliti  
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4.2 Gambaran 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 kriteria subyek dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Anggota atau Alumni Komunitas Klinik Nikah Malang 

2. Pimpinan atau Pemateri di Klinik Nikah Malang 

3. Peserta di Klinik Nikah Malang  

yakni  :  

Tabel 4.3 

Daftar nama subjek penelitian 

No Nama Umur Jabatan Pendidikan  

1 Ust Yosi Al Muzani 35 Tahun Ketua komunitas  S1 

2 Cucu Dwi Nafisah  21 Tahun  Peserta Mahasiswa 

3 Fia  24 Tahun Alumni Kelas Pra 

Nikah di Klinik 

Nikah Malang 

Mahasiswa 

Sumber : Hasil pengolahan data peneliti  


