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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi 

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau lapangan (field research) 

sedang sifat penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Adapun penelitian ini  

berlokasi di Desa Duhat Ta’al Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah. 

B. Subjek dan Objek 

Subjek dan Objek Penelitian: 

Subjek dalam penelitian ini adalah para ahli waris atau responden. 

Sedangkan objek penelitiannya yaitu pengabaian harta wasiat di Desa Duhat 

Ta’al. 

C. Data dan Sumber Data 

Data dalam penelitian ini yaitu:  

Data dalam penelitian ini adalah informasi yang didapat dalam penelitian 

yaitu identitas para ahli waris meliputi Nama, umur, pendidikan, dan ahli waris, 

kemudian praktek pengabaian wasiat, latar belakang terjadinya dan dampak 

pembagianya, serta bukti fisik berupa lokasi tanah yang dimaksudkan dalam 

wasiat harta. 

Sumber datanya yaitu didapat dari para informan (ahli waris/ orang yang 

menerima wasiat) dan masyarakat sekitar. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data di lapangan. Maka 

teknik yang dipergunakan oleh penulis dan pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi. Penulis melakukan wawancara awal kepada para penerima 

wasiat di Desa Duhat Ta’al sebelum mengajukan proposal penelitian ke biro 

skripsi. 

b. Wawancara. ini dilakukan untuk memperoleh beberapa jenis data dengan 

teknik komunikasi secara langusung kepada para ahli waris yang menerima 

wasiat dan para informan untuk mencari data-data yang diperlukan dalam 

penelitian. 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

Teknik dalam mengolah data penelitian ini yaitu setelah data diperoleh 

penulis akan mengatagorikannya kepada kelompoknya masing-masing kemudian 

mendeskripsikannya secara narasi.  

Sedangkan dalam menganalisis dalam penelitian ini data penulis 

menggunakan metode deskriftif kualitatif yaitu menjelaskan secara mendalam 

dengan mengacu pada landasan teoritis. 

F. Tahapan Penelitian 

Tahap pendahuluan penulis mulai membuat proposal dengan cara mencari 

data kepada salah satu ahli waris untuk diajukan ke biro skripsi. Kemudian setelah 

judul proposal tersebut diterima, penulis pun menyiapkan untuk diseminarkan 

pada sidang Desain operasional. 
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Tahapan kedua yaitu tahapan pembuatan landasan teori landasan teori 

berisikan acuan hukum untuk kasus yang terjadi di lapangan yang dibuat setelah 

menjalani penelitian. 

Tahapan ketiga yaitu perbaikan metode penelitian yang telah dipakai 

dalam penelitian seperti bagaimana cara metode yang dipakai dalam menganalisis 

data yang diperoleh dalam penelitian dengan mengacu pada buku pedoman 

penulisan skripsi. 

Tahapan  keempat tahapan penelitian penelitian menggunakan dua cara 

mewancarai para responden secara langsung. Kemudian setelah data diperoleh 

kemudian dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. Kemudian diperbaiki 

setelah ada beberapa kesalahan yang terdapat dalam skripsi. Dalam tahapan ini 

penulis juga menemui dosen pembimbing untuk memeinta arahan bagaimana 

sistematika yang bagus dan dapat diterima untuk diujikan. 

Tahapan terakhir yaitu pembuatan kesimpulan abstraksi dalam tahapan ini 

penulis memperbaiki apa-apa yang telah diarahkan oleh dosen pembimbing satu 

dan dua. dan meminta persetujuan pembimbing untuk dipersiapkan dalam sidang 

munaqasah ini. 

 

 


