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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field 

Research) yaitu pendekatan penulisan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif sebagai metodologi penelitian.
1
 Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui secara konkret terhadap masalah takha>ruj dalam pembagian 

waris masyarakat Paser di Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser  melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya dengan melaksanakan wawancara 

terhadap informen yang telah ditentukan. 

Sifat penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian 

deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek dan menjelaskan 

hal-hal yang terkait secara sistematis fakta-fakta atau karakterristik populasi 

tertentu dalam bidang tertentu secara factual dan cermat.
2
 Penelitian ini 

bersifat deskriptif  karena penelitian ini semata-mata hanya menggambarkan 

suatu objek untuk mengambil kesimpulan.
3
 

Dalam penelitian ini penulis akan mendeskriptifkan fenomena yang 

berkaitan dengan takha>ruj dalam pembagian waris masyarakat Paser di 

Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. 
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B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini yaitu Desa Kelempang Sari, Desa Lolo, 

dan Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Kalimantan 

Timur, dengan alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan sebagi berikut: 

1. Kecamatan Kuaro sebagian besar masyarakatnya merupakan suku 

Paser asli dan beragama Islam. 

2. Karena jarang terlihat praktek pembagian warisan pada 

masyarakat Paser. 

3. Karena adanya perbedaan yang menurut penulis tidak sesuai 

dengan disiplin ilmu yang dipelajari. 

4. Lokasi ini penulis pilih karena tata cara penyelesaian waris yang 

digunakan oleh masyarakat Paser berdasarkan kebiasan yang 

sudah berlangsung turun-temurun tampa dasar hukum yang kuat. 

C. Subyek dan Objek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah ahli waris yang tinggal di Desa 

Kelempang Sari, Desa Lolo, dan  Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro 

Kabupaten Paser yang ditetapkan sebagai informen dari kasus yang penulis 

teliti. Sedangkan objek penelitian ini adalah penyelesaian pembagian waris 

masyarakat Paser, dan akad takha>ruj dalam pembagian waris masyarakat 

Paser di Desa Kelempang Sari, Desa Lolo, Kelurahan Kuaro Kecamatan 

Kuaro Kabupaten Paser. 
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D. Data dan Sumber Data 

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, atau 

gambar. Dalam penelitian ini penulis harus dapat menyajikan data yang 

diperoleh dengan jelas, data yang disajikan menarik pihak lain untuk 

membacanya dan mudah memahami tentang isi yang telah dibuat penulis. 

Adapun data dan sumber data sebagimana berikut: 

1. Data adalah meliputi identitas informen yaitu nama, usia, 

pekerjaan, alamat, pendidikan terakhir, dan pendapat masyarakat 

tentang kewarisan serta asumsi seperti apa terkait pembagian 

waris yang berlaku. 

2. Sumber data adalah data yang dikumpulkan langsung oleh penulis 

dari sumber petanyaan. Adapun yang terlibat secara langsung 

merupakan sumber data primer yaitu semua ahli waris melalui 

metode wawancara. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data yang sudah tersusun dan sudah dijadikan bentuk 

dokumen. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara 

(Interview) merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab seacara lisan pula 

dengan ciri kontak langsung antara peneliti (interviewer) dengan subjek 

(interview). Agar tewujud wawancara yang lancar, dan berhasil. Maka 

peneliti berusaha menjalin hubungan akrab dengan subjek penelitian yaitu 
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ahli waris sebelum penelitian dilakukan. Wawancara yang dilakukan dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang tercapai dilapangan. 

F. Analisis Data 

Dalam sebuah penelitian diperlukan teknik analisis yang digunakan 

untuk menggali  data  penelitian.  Analisis  data  adalah  proses mencari  dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara. 

Analisis data merupakan sebuah cara untuk mengolah data menjadi 

informasi agar karakteristik data tersebut mudah dipahami. Sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif ialah dalam bentuk kata-kata atau ucapan 

dari perilaku orang-orang yang diamati dalam penelitian ini. 

“Miles and Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

pengumpulan data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”.
4
 

 

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan 

model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil 

penelitian. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Setelah sajian data terkumpul, selanjutnya data diolah dengan 

menggunakan beberapa tahapan yaitu: 

                                                             
 4 Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja. 2005), h. 296. 
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1. Editing (Seleksi data) yaitu data yang telah didapatkan diperiksa 

kembali kelengkapannya, untuk mengatahui apakah data-data 

tersebut bisa digunakan ketahap selanjutnya atau tidak. 

2. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan 

bahasa yang sesui. 

3. Matriksfasi, yaitu dengan menyajikan secara ringkas hasil 

penelitian dalam bentuk matriks. 

G. Tahapan Penelitian 

Dalam usaha mengumpulkan data yang diperlukan di lapangan maka 

dibutuhkan beberapa tahapan penelitian sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan yaitu dalam tahapan ini peneliti melakukan 

penelitian pendahuluan yang mengamati dan mempelajari objek 

yang akan diteliti, kemudian dituangkan dalam bentuk proposal 

untuk langsung dimasukkan kebagian biro skripsi fakultas syariah 

jika disetujui akan segera di seminarkan. Dalam tahapan ini penulis 

membutuhkan waktu kurang lebih lima bulan dan menghabiskan 

biaya transfortasi berkisar 300 ribu rupiah. Pada tahapan ini penulis 

telah melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing yang pertama 

kali pada tanggal 22 mei 2018. 

2. Tahap Pengumpulan Data yaitu tahapan ini penulis langsung terjun 

kelapangan pada tanggal 15 Januari sampai dengan 11 Februari 2019 

untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk melakukan 
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penelitian dengan pola dan  teknik  yang digunkan adalah penelitian 

lapangan kualitatif. 

3. Tahab Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam tahapan ini data yang sudah dikumpulkan peneliti dari 

tanggal 15 Januari sampai 11 Februari 2019 dikelolah. Kemudian 

dianalisis dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif. 

4. Tahap Penyusunan Akhir 

Dalam tahapan ini penulis melaporkan hasil penelitian yang telah 

diolah dan dianalisis, jika telah mendapatkan persetujuan dosen 

pembimbing.Selanjutnya disusun dalam bentuk skripsi dan siap 

untuk di munaqasahkan di depan tim penguji skripsi Fakultas 

Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 

 


