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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu dengan melakukan 

wawancara langsung terhadap Responden yang ada di lokasi penelitian. Sama 

halnya jenis penelitian yang digunakan ini adalah penelitian lapangan (field 

research). Penelitian lapangan adalah untuk mencari dimana peristiwa-peristiwa 

yang menjadi obyek penelitian berlangsung dan terbaru tentang masalah yang 

berkenaan.
47

 Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang dapat diartikan 

sebagai penelitian yang menghasilkan data primer, kemudian menganalisisnya 

berdasarkan Hukum Islam. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian adalah di Kelurahan Tanta Hulu Kecamatan 

Tanta Kabupaten Tabalong. 

 

C. Data dan Sumber data 

1. Data 

Data merupakan bahan mentah yang akan diolah sehingga menghasilkan 

informasi atau keterangan, seperti hasil wawancara yang dilakukan terhadap 
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Responden, serta data mengenai Responden. yang digali oleh penulis dalam 

penelitian ini adalah:  

a. Identitas Responden, mencakup Nama, NIK, Tempat Tanggal Lahir, 

Umur, Pendidikan Terakhir, Pekerjaan, Alamat, dan Hubungan dengan 

Pewaris. 

b. Gambaran pembagian harta warisan dengan cara undi. 

c. Alasan memilih cara undi untuk membagi warisan. 

d. Akibat pembagian waris dengan undi. 

2. Sumber data 

Sumber data dari penelitian ini ialah: 

a. Data Primer yaitu data utama yang akan diolah dalam penelitian ini 

berupa hasil wawancara dengan Responden yang melakukan waris 

undi.  

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari berbagai studi 

kepustakaan, buku-buku, literature serta yang berhubungan dengan 

yang diteliti. 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penulisan ini adalah 4 orang ahli 

waris. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data–data yang diharapkan dan mempunyai keterkaitan 

dengan masalah yang diteliti, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data 
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melalui cara, yaitu: Wawancara yang mana wawancara merupakan suatu 

percakapan yang dilakukan untuk mendapatkan pendapat, persepsi, perasaan, 

pengetahuan dan pengalaman penginderaan dari informan mengenai masalah-

masalah yang diteliti.
48

 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, 

sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai 

sosial, akademis dan ilmiah.
49

 Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan 

dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain: 

1. Editing yaitu penulis meneliti dan mempelajari kembali semua data 

yang diperoleh sehingga dapat melengkapi apabila ditemukannya data 

yang belum lengkap. 

2. Kategorisasi yaitu pengelompokan hasil wawancara yang sudah 

terkumpul, dalam hal ini untuk mempermudah memahami dalam 

penelitian. 

3. Deskripsi yaitu penulis menggambarkan hasil wawancara dengan 

bahasa yang sesuai. 

Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis 

data tersebut adalah secara deskriptif kualitatif dari semua hasil wawancara 
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terhadap responden, yaitu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat untuk 

memperoleh kesimpulan. 

 

F. Tahapan Penelitian 

Memudahkan penelitian ini, penulis akan menggunakan tahapan-tahapan, 

antara lain: 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini penulis mengadakan penjajakan awal dalam rangka 

penyusunan proposal dan mengajukan kepada biro skripsi fakultas syariah. 

Tahapan ini penulis lakukan sejak tanggal 29 maret 2018 yang dituangkan dalam 

proposal penelitian dengan judul “Pembagian Harta Warisan dengan Sistem 

Undi(Studi Kasus Kelurahan Tanta Hulu Kecamatan Tanta). Setelah sidang judul 

yang dilakukan oleh tim biro skripsi pada tanggal 10 April 2018. Kemudian, surat 

keterangan penetapan judul dan pembimbing pada tanggal 26 Apri 2018. Dan 

seminar proposal skripsi dilaksanakan pada tanggal 08 juni 2018.  

Setelah itu penulis melakukan revisi dan memperbaiki kesalahan sebelum 

berkonsultasi kembali kepada dosen pembimbing  dan sebelum melakukan 

penelitian lapangan. Kemudian, menyiapkan surat riset kepada pihak yang terkait. 

2. Tahapan Konsultasi 

Konsultasi pertama pada tanggal 22 mei 2018 dengan hasil perbaikan pada 

bab I, III dan pedoman wawancara. Dilanjutkan lagi konsultasi pada tanggal 31 
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mei 2018 dan 04 juni 2018 dengan hasil perbaikan pada bab I,II,III dan pedoman 

wawancara. 

3. Tahapan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan 

wawancara langsung kepada responden, dari tanggal 30 mei s/d 30 juni 2018 

sehingga diperoleh data yang diperlukan. 

4. Tahapan Pengolahan dan Analisi Data 

Pada tahap ini penulis mengolah secara intensif data yang diperoleh 

berdasarkan teknik editing, dan interprestasi yang dituangkan dalam laporan hasil 

penelitian. Serta melakukan analisis secara kualitatif berdasarkan hukum Islam. 

5. Tahapan Penyempurnaan 

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan 

sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara 

intensif kepada Dosen Pembimbing sampai dianggap baik dan layak dijadikan 

sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap diujikan di depan tim 

penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada tanggal 20 juli 

2018. 

 


