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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 

1. Jenis penelitian  

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan turun 

langsung ke lapangan untuk, menggali, dan mengeksplorasi terhadap pemberian 

hibah kepada anak dan berdampak pada pembagian warisan di Desa Anjir 

Seberang Pasar II, Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala.  

Jenis Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum Empires atau 

dengan nama lain disebut penelitian sosiologis atau sering juga disebut penelitian 

lapangan. Jika penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang didasarkan 

atas data sekunder, maka penelitian hukum empires ini bertitik tolak dari data 

primer/dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber 

pertama dengan melalui penelitian di lapangan, yang dilakukan baik melalui 

observasi, wawancara, ataupun bisa juga penyebaran kuesioner. Penelitian 

Empires ini bertujuan untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti 

bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat atau lapangan.  

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif ini digunakan oleh penulis sebagai tradisi 

penelitian yang tergantung pada pengamatan yang sesuai dengan orang-orang 

disekitar objek penelitian dalam bahasa dan peristilahan sendiri. Penulis juga perlu 

menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) karena untuk mencari data 
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sebanyak-banyaknya dengan cara meneliti secara langsung di lapangan, kemudian 

mengumpulkan data-data yang telah ada, menyusun, maupun mengklasifikasikan 

dan menyimpulkan beradasarkan data-data yang ada dalam hal Hibah Kepada 

Anak Perempuan Tunggal Dan Dampaknya Terhadap Pembagian Waris Di Desa 

Anjir Seberang Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.
1
 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini bersifat pendekatan kualitatif, sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang 

dapat di terima oleh akal sehat manusia. Sedangkan lokasi penelitian yang penulis 

laksanakan ialah di Desa Anjir Seberang Pasar II, Kecamatan Anjir Pasar, 

Kabupaten Barito Kuala Karena di desa Anjir Seberang Pasar II ini ada suatu 

kasus pemberian hibah kepada anak perempuan tunggal sehingga berdampak 

terhadap kewarisan karena salah satu keluarga atau saudara si pewaris/mayit 

merasa ketidakadilan dalam penghibahan harta tersebut langsung kepada anak 

sendiri dan jugla berdampak dalam suatu pembagian waris dimana ketidakpuasaan 

didalam salah satu pihak yang bersengketa karena merasa dirugikan. 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah di Desa Anjir Seberang 

Pasar II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dengan mendatangi subjek 

penelitian atau narasumber untuk mengkaji penelitian yang berjudul hibah kepada anak 

perempuan tunggal dan dampaknya terhadap pembagian waris.  

                                                      
1
 Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum Normatif & Empires 

(Depok: Prenada Media Group, 2016), 149. 
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C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek penelitian  

 Subjek dalam penelitian ini adalah., Hatniah selaku penerima hibah, 

Aliansyah,َ Ismail, dan Bayani selaku saksi-saksi berdasarkan hasil wawancara 

tersebut peneliti mendapatkan informasi dan data hasil laporan yang dapat 

mendukung penelitian ini. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah peran pemberian hibah kepada anak tunggal dan 

dampaknya terhadap pembagian waris. 

D.  Data dan Sumber Data 

 Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Penelitian 

ini menggunakan dua sumber data yang berkaitan dengan permasalahan yang 

hendak diungkapkan, yaitu: 

1. Sumber Data Primer 

       Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya.
 

Sumber data primer dalam penelitian ini antara lain  Hatniah selaku penerima 

hibah, Aliansyah, Ismail , dan Bayani selaku saksi-saksi berdasarkan hasil 

wawancara tersebut peneliti mendapatkan informasi dan data hasil laporan yang 

dapat mendukung penelitian ini. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder yaitu sumber dari buku-buku untuk mendapatkan 

pengetahuan tambahan yang berbeda dengan pengumpulan analisis data yang 

sebelumnya. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni berupa, buku-buku 
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yang berkaitan dengan masalah misalnya seperti buku: 

a. Hendi Suhendi Fiqih Muamalah. 

b. Muhammad Ajib Fiqih & Waris. 

c. Eman Suherman hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, 

Adat, & Bw. 

d. Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fiqih Empat Mazhab Jilid 4. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Agar menghasilkan data yang diperlukan untuk menunjang penelitian, 

teknik yang digunakan adalah wawancara (interview) dan dokumentasi. 

Wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, pencarian informasi 

dengan bertanya langsung kepada informan. Wawancara dimaksudkan dengan 

melakukan percakapan tanya jawab secara langsung oleh dua pihak yakni antara 

peneliti dengan informan. Secara umum metode wawancara ada dua yaitu 

wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur yaitu pewawancara menggunakan daftar pertanyaan 

yang sudah dirumuskan dengan jelas, sedangkan tidak terstruktur pewawancara 

tidak menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik wawancara terstruktur. 

F. Teknik Analisis Data 

Peneliti akan menganalisis data dan informasi yang sudah terkumpul 

seluruhnya untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian tersebut. Agar 

kesimpulan dari hasil penelitian dapat lebih sederhana dan mudah ditafsirkan, 
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sehingga pembaca akan lebih mudah memahami jika ingin menemukan solusi dari 

permasalahan yang serupa dalam penelitian ini. 

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis deskriptif 

yaitu dalam menganalisis penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau 

pemaparan atas data dan sumber data penelitian sebagaimana penelitian yang 

dilakukan. 

karena data yang digunakan berupa informasi wawancara dalam bentuk 

pembicaraan kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapat kejelasan 

terhadap fenomena yang diteliti. Setelah data terkumpul, dipilah-pilih dan 

disajikan, maka langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan 

menggunakan metode induktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang 

khusus menuju kepada hal-hal yang umum. Metode tersebut peneliti gunakan 

untuk menganalisa hibah kepada anak perempuan tunggal dan dampaknya 

terhadap pembagian waris, serta sebab akibat apa saja yang menyebabkan 

pemberian hibah tersebut kepada anak perempuan tunggal di Desa Anjir Seberang 

Pasar II. 




