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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris (sosiologis), yaitu penelitian 

yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari  perilaku manusia, baik 

secara perilaku yang didapat melalui wawancara maupun perilaku yang nyata 

yang dilakukan melalui pengamatan langsung.
1
  

Penulis secara langsung pergi ke daerah Kabupaten Kapuas Kelurahan 

Selat Tengah dan Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat untuk mengadakan 

penelitian terhadap para ahli waris yang membagi warisannya bedasarkan keadaan 

finansial ahli waris. Adapun pendekatan dalam penelitian ini menggunakan 

deskriptif Kualitatif, yaitu penulis berusaha menggambarkan sesuatu yang tengah 

berlangsung dari objek penelitian dengan bahasa yang mudah dipahami.  

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian bertempat di Kelurahan Selat Tengah dan 

Kelurahan Selat Barat Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, dengan alasan atas 

pertimbangan sebagai berikut: 

a. Lokasi merupakan daerah yang mana telah terjadi kasus pembagian 

warisan yang dibagi dengan melihat pada keadaan finansial ahli waris. 

                                                             
1
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad,  Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 280. 
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b. Lokasi penelitin ini peneliti pilih karena tata cara pembagian warisan 

yang digunakan tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari. 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data yang digali dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Primer: yaitu data-data yang diperoleh langsung dari salah satu 

ahli waris yang membagi warisan berdasarkan keadaan finansial ahli 

waris. 

b. Data Sekunder: yaitu data-data pendukung yang diperoleh dari 

keluarga ahli waris yang mengetahui tentang permasalahan pembagian 

warisan berdasarkan keadaan finansial ahli waris. 

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ialah informan, yaitu orang yang 

diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Dalam 

penelitian ini informannya adalah ahli waris yang melakukan pembagian 

warisan berdasarkan keadaan finansial ahli   waris dan keluarga yang 

mengetahui permasalahan tentang pembagian warisan berdasarkan 

keadaan finansial ahli waris. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan 

wawancara, yaitu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi 
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dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa 

tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi.
2
 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa langkah teknik pengolahan data: 

1. Pengolahan data:  penulis menggunakan teknik editing, yaitu penulis 

melakukan seleksi data dan melengkapi data yang diperoleh sehingga data 

valid dan sesuai dengan fakta. 

2. Penyajian data 

a. Deskriptif, yaitu penulis memaparkan data tentang kasus-kasus yang 

telah didapat serta menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa 

yang sesuai. 

b. Matriks, yaitu penulis menyajikansecara ringkas hasil penelitian 

dalam bentuk matriks. 

Analisis data adalah sebuah kegiatan mengatur, mengurutkan, dan 

mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau 

masalah yang ingin dijawab.
3
 

Penulis dalam penelitian ini menganalisis data dengan mengurutkan dan 

mengkategorikan serta memberikan pendapat terhadap fakta yang diperoleh 

kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran 

sendiri berdasarkan teori yang telah dikemukakan. 

                                                             
2
V Wiratna Sujarweni, Metodelogi Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014) hlm. 31. 

 
3
Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, op, cit.,  hlm. 34. 
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F. Tahap Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis melakukan kajian awal terhadap subjek dan 

objek penelitian, dan mempelajari permasalahan kasus yang ingin diteliti 

selanjutnya dikonsultasikan dengan dosen pembimbing pada tanggal 6  

September 2018, 10 September 2018 dan 12 september 2018  yang 

kemudian dituangkan dalam bentuk desain proposal dan kemudian 

dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta persetujuannya 

untuk dimasukkan pada biro skripsi Fakultas Syariah pada tanggal 25 

September 2018. Setelah desain proposal diterima dan mendapat surat 

penetapan judul serta penetapan dosen pembimbing I dan II pada tanggal 

15 Oktober 2018 maka dikonsultasikan kembali untuk mengadakan 

seminar proposal. Atas persetujuan dosen pembimbing I dan II seminar 

proposal diadakan pada hari Jumat tanggal  14 Desember 2018 dengan 

keluarnya surat Penetapan Waktu Seminar Proposal Nomor: B-

2480/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2018. 

2. Tahap Persiapan 

Setelah diadakan seminar proposal pada hari Jumat, 14 Desember 

2018 dengan Nomor: B-2496/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2018, penulis  

konsultasi kembali dengan dosen pembimbing I dan II guna untuk 

melakukan perbaikan setelah seminar proposal pada tanggal 7 Januari 
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2019, 10 Januari 2019, kemudian meminta surat Penetapan Perubahan 

Judul Skripsi pada tanggal 18 Januari 2019 dan 01 Februari 2019 yang 

kemudian keluar surat Penetapan Perubahan Judul Skripsi pada tanggal 

22 Januari degan Nomor: B-165/Un.14/III.2/PP.00.9/01/2019 dan 04 

Februari 2019 dengan Nomor: B-346/Un.14/III.2/PP.00.9//01/2019. 

Kemudian memohon surat izin riset untuk pelaksanaan penelitian pada 

tanggal 22 Januari 2019, dan setelah mendapatkan surat izin riset pada 

tanggal 23 Januari 2019 selama dua bulan dengan Nomor: B-

169/Un.14/III.2/TL.00/11/2018, penulis mempersiapkan pedoman 

pengumpulan data dan menyampaikan surat riset ke kantor Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Kapuas dengan 

tembusan Camat Selat, Lurah Selat Barat, dan Lurah Selat Tengah pada 

tanggal 23 Januari 2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah 

Kabupaten Kapuas menyetujui izin riset tersebut dengan mengeluarkan 

surat Nomor: 071/04/kesbangpol.2019 dengan tembusan kepada Bupati 

Kapuas, Camat Selat, Lurah Selatt Barat dan Lurah Selat Tengah. 

Kemudian penulis pergi ke Kecamatan Selat untuk minta izin riset pada 

tanggal 24 januari 2019 dengan Nomor:071/41/Trantibun.2019 dengan 

tembusan kepada Bupati kapuas, Kepala Badan Kesbangpol Kab. 

Kapuas, Kepala Dinas PMPTSP Kab. Kapuas, dan Inspektur Kab. 

Kapuas. setelah menyampaikan surat riset kepada pihak yang terkait, 

penulis kemudian melakukan penelitian lapangan yaitu mengumpulkan 

data dengan cara wawancara kepada informan dan pelaksanaannya  
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berlangsung sampai data terkumpul dengn lengkap terhadap data yang 

ingin penulis cari sehingga diperoleh data yang terkait dengan judul yang 

diangkat penulis. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data terkumpul dan terpenuhinya data dari sumber data, 

maka selanjutnya diolah dengan menggunakan editing setelah itu, data 

yang tersusun dianalisis menggunakan teknik analisis secara Deskriptif 

Kualitatif. Kemudian dikonsultasikan dengan dosen pembimbing I dan 

pembimbing II dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan mengenai 

pengolahan dan analisis data pada tanggal 8,9, 16, dan 18 januari 2019 

serta 12, 16, dan 26 Februari 2019 dan juga pada tanggal 6, 14, dan 21 

Maret 2019. 

4. Tahap Penyempurnaan  

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai 

dengan sistematika penelitiannya. Untuk kesempurnaannya, maka 

dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing sampai 

dianggap baik dan layak dijadikan sebuah karya tulis ilmiah dalam 

bentuk skripsi yang siap diajukan.  


