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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam 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
 

Penelitian ini sifatnya studi kasus, yaitu peneliti secara langsung 

datang ke lapangan di daerah Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan 

Hilir Kabupaten Pulang Pisau untuk mengadakan penelitian terhadap perilaku 

masyarakat dalam menjalani masa berkabung (iḥdad) di Kelurahan Pulang 

Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.  

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan 

Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan 

alasan atas pertimbangan sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian ini peneliti pilih karena lokasi penelitiannya 

merupakan daerah yang masyarakatnya mempunyai kepercayaan yang 

beragam. 

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

Empiris (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 280. 
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2. Lokasi penelitian ini peneliti pilih karena masyarakat di Kelurahan 

Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau 

memiliki kebiasaan unik dalam menjalani masa berduka setelah 

ditinggal wafat suami. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah tiga orang masyarakat yang berada di 

Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. 

Adapun objek penelitian ini adalah Perilaku masyarakat dalam menjalani masa 

berkabung (Studi di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir 

Kabupaten Pulang Pisau) .   

D. Data  dan Sumber Data 

1. Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data Identitas Informen  yang terdiri dari: nama, umur, pendidikan 

terakhir, pekerjaan, dan alamat. 

b. Data tentang perilaku masyarakat dalam menjalani masa berkabung 

(Studi di Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir 

Kabupaten Pulang Pisau) .  

c. Data tentang faktor yang melatarbelakangi perilaku masyarakat 

dalam menjalani masa berkabung (Studi di Kelurahan Pulang Pisau 

Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau) .   
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d. Data tentang dampak sosial dari perilaku masyarakat dalam 

menjalani masa berkabung (Studi di Kelurahan Pulang Pisau 

Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau).   

2. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah Informan. Informan 

adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta 

atau pendapat. Dalam penelitian ini informannya adalah para istri yang 

telah ditinggal wafat oleh suaminya di Kelurahan Pulang Pisau 

Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang digunakan  peneliti antara lain: 

1. Observasi, ialah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat 

atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode ini 

digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di 

lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti.
2
  

2. Wawancara, adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua 

pihak, yaitu wawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi 

                                                           
2
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 

93-94.   
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jawaban atas pertanyaan.
3
 Wawancara yang dilakukan penulis dalam 

hal ini adalah minta keterangan dan penjelasan secara langsung kepada 

informan yang telah ditentukan dengan mengacu kepada pedoman 

wawancara. 

 

F. Teknik Pengolahan Data, Penyajian Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan pengolahan data secara: 

a. Editing, yaitu penulis meneliti dan memeriksa kembali 

kelengkapan, kejelasan dan kesempurnaan data yang diperoleh dari 

lapangan, sehingga didapatkan data yang valid.  

b. Klarifikasi, yaitu semua data yang terkumpul dikelompokkan 

sesuai dengan jenis dan kronologis permasalahan yang diteliti. 

2. Penyajian Data 

Setelah data terkumpul selanjutnya dilakukan penyajian data secara: 

a. Diskripsi, yaitu menyajikan data dengan secara jelas dalam bentuk 

uraian, dalam bentuk hasil penelitian. 

b. Matrikasi, yaitu dengan melakukan penyusunan secara ringkas 

terhadap data yang diperoleh dalam sebuah matrik yang merupakan 

iktisar penelitian, sehingga mudah dalam memahami. 

 

 

                                                           
3
Ibid, h. 127. 



47 

 

 
 

3. Analisis data 

Analisis data adalah sebuah kegiatan mengatur, mengurutkan, 

dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan 

fokus atau masalah yang ingin dijawab.4 Maka dalam menganalisis 

data, penulis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan membahas 

konsep penelitian dengan mengacu pada landasan teori. Analisis ini 

dilakukan guna mendapatkan dan mengemukakan jawaban terhadap 

permasalahan yang diteliti. 

 

G. Tahapan Penelitian 

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini, maka 

peneliti menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Tahap Pendahuluan 

Pada tahap ini penulis mempelajari permasalahan yang ingin 

diteliti selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal yang dilakukan 

sekitar satu bulan dari tanggal 01 sampai 30 September tahun 2018 

yang kemudian dikonsultasikan dengan dosen penasehat dan meminta 

persetujuannya untuk dimasukkan pada biro skripsi fakultas syariah, 

yang dimasukkan pada hari rabu tanggal 03 Oktober 2018. Setelah 

disidangkan dan dinyatakan diterima dengan disertai surat penetapan 

judul serta penetapan dosen pembimbing, lalu diseminarkan pada hari 

kamis tanggal 10 Januari 2019 dilaksanakan pada jam 09.00-selesai.  

                                                           
4
V Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami 

(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), h. 34. 
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2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis terlebih dahulu mengurus surat risetnya, 

kemudian penulis mengajukan permohonan pembuatan surat izin riset 

kepada mikwa syariah pada hari rabu tanggal 06 Maret 2019 dengan 

waktu 2 (dua) bulan dari tanggal 08 Maret sampai 08 Mei 2019. Setelah 

mendapatkan surat izin riset pada hari kamis tanggal 07 Maret 2019 

penulis kemudian menyampaikan surat izin riset kepada pihak yang 

terkait. Kemudian penulis mengumpulkan data dengan cara observasi dan 

wawancara langsung kepada informan, sehingga diperoleh data yang 

terkait dengan judul yang diangkat penulis.  

3. Tahap Pengolahan Data, Penyajian Data dan Analisis Data 

Pada tahap ini penulis mengolah dan menyajikan data yang 

diperoleh dengan teknik editing, klarifikasi, diskripsi dan matrikasi 

yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian pada bab VI. 

Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, berdasarkan 

hukum dengan berpedoman pada landasan teoritis (bab II) yang telah 

disusun.  

4. Tahap Penyempurnaan  

Pada tahap ini penulis menyusun hasil yang telah diperoleh 

sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, 

maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing I dan 

Dosen Pembimbing II, sampai dianggap baik dan layak dijadikan 

sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang siap dujikan.  


