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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metodologi 

kualitas sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2004: 

3). Karena analisis data pada penelitian kualitatif menghasilkan data yang 

deskriptif maka peneliti ingin Maintenance Relationship atau pemeliharaan 

hubungan suami istri beda agama dalam pengambilan keputusan agama untuk 

anak. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunkan adalah tipe deskriptif. Tipe kualitatif 

deskriptif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang 

yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan tingkah laku 

konsumen semua produk, masalah efek media terhadap pandangan pemirsa 

suatu tayangan media, permasalahan implementasi kebijakan publik 

dimasyarakat dan sekitarnya (Bungin, 2008: 69). 

Sedangkan dasar penelitian yaitu evaluatif merupakan bentuk penelitian 

yang bertujuan untuk memeriksa proses perjalanan suatu program sekaligus 

menguraikan fakta-fakta yang bersifat kompleks dan terlibat didalam program, 

dalam penelitian ini evaluatif diwujudkan dengan cara mengumpulkan data 

untuk dikelompokkan kedalam indikator dan kemudian diambil kesimpulan 

Mukhadis (Machmud, 2016:138). Dalam penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui bagaimana pemeliharaan hubungan suatu pasangan yang memiliki 

beda agama dalam pengambilan keputusan untuk agama anak. 
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3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dibeberapa rumah kelurga lintas agama, yang 

berada di Kabupaten Malang. 

3.4 Sumber Data 

Yang merupakan sumber data wawancara orang tua keluarga lintas agama,. 

Dan peneliti mengambil 2 keluaraga lintas agama yang ditentukan bedasarkan 

kriteria.  

Teknik Penentuan Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling 

yaitu teknik penentuan Sampling dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2015:85). Tujuan dari teknik ini dilakukan untuk menyeleksi sumber data yang 

akan digunakan sebagai subjek dalam memberikan informasi tentang 

maintenance relationship suami istri beda agama dalam pengambilan 

keputusan agama anak, Dengan kriterianya sebagai berikut : 

1. Memiliki keyakinan berbeda dalam hal agama yang dianut oleh suami dan 

istri. 

2. Memiliki anak buah hasil dari pernikahan lintas agama. 

3. Bertempat tinggal di wilayah Malang 

Jenis Data 

Peneliti menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan sekunder: 

Data Primer : 

Data primer adalah data utama yang diambil dari subjek yang telah ditentukan 

peneliti orang tua lintas agama. 

Data Sekunder : 

Data primer adalah data pendukung ketika berada di lapangan seperti 

Dokumen dan aktifitas yang berkaitan dengan penelitian. 
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3.5 Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Peneliti akan melakukan wawancara terbuka, yaitu wawancara yang akan 

dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak 

dibatasi jawabannya. Teknik wawancara dilakukan dengan teknik semi-

terstruktur kepada beberapa subjek penelitian yang telah dipilih berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan dan akan diberikan pertanyaan sesuai dengan 

draft. Akan tetapi pertanyaan akan berkembang sesuai dengan temuan yang 

ada di lapangan saat wawancara nanti. Peneliti menggali informasi berupa 

maintenance relationship suami istri beda agama dalam pengambilan 

keputusan agama anak. Dan apabila sewaktu- waktu peneliti merasa masih 

kurang data yang telah didapatkan setelah penelitian dilakukan maka peneliti 

dapat menggunakan media komunikasi yang ada untuk melengkapi data yang 

dibutuhkan. 

2. Dokumentasi 

Peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data, arsip dan dokumen yang 

sudah ada pada keluaraga lintas agama tersebut, ataupun memperoleh secara 

langsung ketika dilapangan saat melakukan penelitian kepada keluarga lintas 

agama tersebut. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, 

Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: 

kondensasi data (data condensation), menyajikan data (data display), dan 

menarik simpulan atau verifikasi (conclusion drawing and verification). 

Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (selecting), pengerucutan 

(focusing), penyederhanaan (simplifiying), peringkasan (abstracting), 

dantransformasi data (transforming) (dikutip dari jurnal Andi misna, 2015). 

Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan 

Salda (2014) akan diterapkan sebagaimana berikut:  
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Gambar 3.6.1   Komponen- komponen Analisis Data Model Interaktif Sumber: 

Miles,Huberman (Miles,Hubermandan Saldana,2014:14) 

 

Dari gambar model analisa data menurut Miles dan Huberman di atas dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dari metode yang di lakukan yaitu wawancara dan 

dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, 

analisinya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif 

dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang 

berbentuk angka, data kaya rincian dan panjang.  

2. Kondensasi Data ( Data Condensation) 

Miles dan Huberman ( 2014 : 10) “ data condensation refers to the prosess 

of selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data 

that appear in written-up field notes or transcriptions.” Dalam kondensasi data 

merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, 

mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan 

maupun transkip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

 

 

 Penyajian Data 

Penarikan 

Kesimpulan/Verifikasi 

Kondensasi Data 

Pengumpulan 

Data 



 

39 
 

 Selecting 

Menurut Miles dan Huberman (2014:18) peneliti harus bertindak selektif, 

yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-

hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai 

konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. 

 Focusing  

Miles dan Huberman (2014:19) menyatakan bahwa memfokuskan data 

merupakan bentuk pra-analis. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan 

data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini 

merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi 

data yang berdasarkan dari rumusan masalah. 

 Abstracting  

Tahap membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan 

yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data 

yang telah terkumpul dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan 

kualitas dan cukupan data. 

 Simplifying dan transforming 

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui seleksi yang ketat 

melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu 

pola yang lebih luas, dan sebagainya.  

3. Penyajian Data 

Langkah berikut setelah kondensasi data adalah penyajian data yang 

dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti 

akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus 

dilakukan. Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba 

untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut. 
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4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Dari beberapa tahap yang telah dilakukan dan yang terakhir adalah 

penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta mengecek ulang 

dengan bukti yang telah ditemukan di lapangan. Peneliti akan mengambil 

kesimpulan terkait maintenance relationship suami istri beda agama dalam 

pengambilan keputusan agama anak dan juga berdasarkan bukti, data dan juga 

temuan yang valid berdasarkan studi lapangan yang telah dilakukan. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan yang 

berhubungan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian 

mengungkap dan memperjelas data dengan fakta yang berada dilapangan. 

Dalam melakukan uji keabsahan data dapat dilakukan menggunakan cara 

validitas internal validitas eksternal, dependalitas dan objektivitas (Muslimin 

2016:68) 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik “Triangulasi Sumber 

Data” sebagai teknik keabsahan data adalah membandingkan data – data yang 

diperoleh dari konsep dan indikator maintenance relationship dengan hasil 

data wwancara sehingga untuk memahami dan mengetahui maintenance 

relationship suami istri beda agama dalam pengambilan keputusan agama 

anak. 

 

 

 

 

 

 


