BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
empiris (the research goes to into the field), dimana penelitian hukum
yang mengkaji dirinya dari unsur-unsur diluar dirinya (hukum)
tersebut, merupakan fenomena sosial yang berada didunia realita
(empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara perorangan
maupun secara kelembagaan oleh masyarakat dan lembaga hukum..
Hukum dalam arti kenyataan (sen).29 Peneliti langsung ke lokasi
penelitian untuk mencari serta mengakaji data yang berkaitan dengan
Praktik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Ditinjau dari Konsep
Hak Asasi Manusia (studi kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah
di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang
Pisau).
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis, yaitu
penelitian untuk mengamati apa yang menjadi karakteristik sebuah
perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan
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sosial. Dengan menggunakan metode deskriftif kualitatif, peneliti
akan mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara
kepentingan-kepentingan dan segala nilai-nilai yang dianut dan
diyakini oleh masyarkat tersebut30. Kemudian melakukan pendekatan
dengan cara mendekripsikan data-data hasil dari wawancara peneliti
dengan masyarakat Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu
Kabupaten Pulang Pisau.
B. Lokasi Penelitian
Lokasi yang peneliti gunakan adalah Desa Kantan Atas Kecamatan
Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi ini
dipilih karena peneliti menemukan permasalahan mengenai keberadaan aliran
kelompok ahmadiyah yang dibubarkan dengan cara tidak baik, kalau di
bandingkan dengan desa lain yang mereka datangi desa tersebut yang paling
parah dalam pembubaran kelompok tersebut.
C. Data dan Sumber Data
1. Data
Data merupakan Fakta empiris yang dikumpulkan oleh peneliti
untuk kepentingan dalam memecahkan masalah atau menjawab
pertanyaan peneliti, maka data yang dicari dari penelitian ini adalah:
a. Identitas informan yang meliputi: nama, pendidikan terakhir,
pekerjaan/jabatan, dan alamat.
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b. Latar belakang pembubaran Kelompok Ahmadiyah di Desa Kantan
Atas kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.
c. Dampak pembubaran Kelompok Ahmadiyah yang dilakukan orang
non muslim.
d. Dampak pada Desa Kantan Atas dengan adanya Kelompok
Ahmadiyah.
2. Sumber data
Sumber data dalam penelitian ini ialah informan, yaitu kepala
Desa dan salah satu Kelompok Ahmadiyah yang ada di Desa Kantan
Atas Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau.
D. Teknik Pengumpulan Data
Melakukan penelitian kualitatif berarti melakukan penelitian dengan
menggunakan teknik tertentu dan menganalisis data yang telah dikumpulkan
dengan cara tertentu.31
Teknik yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini
adalah:
1. Wawancara, adalah teknik pengumpulan data melalui interaksi sosial
secara informal antara peneliti dengan informannya. 32 Mengenai
Praktik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Ditinjau dari Konsep
Hak Asasi Manusia (studi kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di
Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau).
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2. Dokumenrasi adalah cara pengumpulan data dengan cara melihat,
membaca mempelajari yang menghasilkan catatan-catatan penting
yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga diperoleh data
yang lengkap, valid dan tidak berdasarkan perkiraan.33 Mengenai
Praktik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Ditinjau dari Konsep
Hak Asasi Manusia (studi kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di
Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau).
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data
1. Teknik Pengolahan Data
Untuk mengolah data tersebut digunakan teknik-teknik sebagai
berikut:
a.

Editing, adalah proses melengkapi dan merapikan data yang telah
terkumpul34 Peneliti meneliti kembali terhadap data yang telah
diperoleh, melakukan perbaikan, memeriksa kembali kelengkapan,
kejelasan dan melakukan penyempurnaan data yang diperoleh dari
para informan terhadap Praktik Kebebasan Beragama dan
Berkeyakinan Ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia (studi
kasus Pembubaran Kelompok Ahmadiyah di Desa Kantan Atas
Kecamatan Pandih Batu kabupaten Pulang Pisau).
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b.

Deskripsi, yaitu menguraikan data dan menyusun kendali data yang
telah di himpun dalam uraian sistematis.35 Memaparkan data
tentang Praktik Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Ditinjau
dari Konsep Hak Asasi Manusia (studi kasus Pembubaran
Kelompok Ahmadiyah di Desa Kantan Atas Kecamatan Pandih
Batu

kabupaten

Pulang

Pisau)

yang

telah

diedit

dan

diklasifikasikan dalam bentuk laporan deskrifktif.
2. Analisis Data
Analisis data merupakan penyederhanaan data kedalam
bentuk yang lebih praktis untuk dibaca dan diinterpretasikan. Dengan
adanya analisi, data menjadi bermakna dalam memecahkan masalah
penelitian.36 Analisis data menggunakan analisis kualitatif dan data
yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk deskrfitif.
Semua data terkumpul dan telah terpenuhi, kemudian data
dari sumber data baik dari hasil wawancara, dan dokumentasi, maka
selanjutnya diolah dengan menggunakan teknik Editing dan Deskripsi.
Setelah itu, data yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis
secara deskriptif kualitatif.
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