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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis, Sifat, dan Lokasi Penelitian  

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

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

perilaku verbal yang didapat melalui wawancara maupun perilaku yang nyata 

yang dilakukan melalui pengamatan langsung.
76

 Penelitian ini bersifat studi kasus, 

yaitu penulis secara langsung terjun ke lapangan untuk mengadakan penelitian 

terhadap kasus praktik penguasaan harta warisan oleh anak angkat di Desa Kunyit 

Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, serta faktor penyebab dan dampak 

penguasaan harta warisan oleh anak angkat di Desa Kunyit Kecamatan Bajuin 

Kabupaten Tanah Laut. 

 

B. Subjek Dan Objek Penelitian  

1. Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini adalah istri dari pewaris yang masih hidup, 

serta dua orang anak angkat dari pewaris yang mengangkat anak di desa 

Kunyit kecamatan Bajuin, serta sahabat-sahabat dari pewaris yang bisa 

menjadi sumber data. 
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Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris (Jogjakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 280. 
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2. Objek penelitian 

Objek penelitian adalah perihal harta warisan yang 

dipermasalahkan, yaitu praktik penguasaan harta warisan oleh anak angkat 

di desa Kunyit kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut, serta faktor 

penyebab dan dampak penguasaan harta warisan oleh anak angkat di desa 

kunyit kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut. 

 

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Data yang digali dalam penelitian ini terdiri dari identitas, meliputi 

nama, agama, umur, pendidikan dan alamat serta dokumen bukti surat 

menyurat peninggalan pewaris. 

2. Sumber Data  

Sumber data dalam hal ini ialah para informan semua pihak yang 

dapat memberikan informasi yang diperlukan peneliti yang bertempat: 

a. S berlamat di Jl. Soerpirman Desa Kunyit RT. 03 Dusun 2 

Kecamatan Bajuin 

b. LM beralamat di Jl. Soepirman Desa Kunyit RT. 03 Dusun 

02 Kecamatan Bajuin 

c. DH beralamat di Jl. Stap Ketapang RT. 06 RW. 02 

Kecamatan Bajuin. 

d. SJ beralamat Jl. Soepirman Desa Kunyit RT. 03 Dusun 02 

Kecamatan Bajuin 
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e. K beralamat di Jl. Soepirman Desa Kunyit RT. 02 Dusun 02 

Kecamatan Bajuin. 

 

D. Teknik Pengumpulan data  

Pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menggunakan teknik, 

sebagai berikut. 

1. Wawancara, yakni tanya jawab antara peneliti dengan responden 

maupun informan dalam hal masalah yang diteliti. 

2. Observasi, yakni mengumpulkan data melalui pengamatan langsung 

dilapangan terhadap masalah yang diteliti. 

 

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data  

Pengolahan data dilakukan dengan langkah sebagai berikut. 

a. Editing data, yaitu melakukan pengecekan atau seleksi 

terhadap data yang terkumpul untuk mengetahui apakah 

sudah sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Kategorisasi, yaitu mengelompokan data yang diperoleh 

menurut macamnnya kedalam katagori tertentu. 

2. Analisis data  

Untuk memperoleh kesimpulan dari hasil penelitian, maka 

dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan landasan teori 

yang ada, sehingga dapat diketahui cara penguasaan harta warisan dan 



45 

 

 
 

faktor utama penyebab penguasaan serta dampak yang ditimbulkan dari 

penguasaan harta warisan oleh anak angkat ini. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, antara lain: 

1. Tahap persiapan  

Dalam hal ini penulis melakukan observasi di lapangan tentang 

masalah yang akan diteliti, kemudian menyusun dalam bentuk proposal 

untuk dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, kemudian diajukan ke 

biro skripsi, setelah adanya persetujuan dan diseminarkan dengan 

pembuktian sebagai berikut: 

a. Surat penetapan judul dan pembimbing Nomor 

In.04/II.I/PP.00.9/201/2016 

b. Surat penetapan waktu seminar nomor: In.04/II.I/PP.00.9/     

/2016 

c. Surat keterangan telah seminar nomor: 

In.04/II..I/PP.00.9/1085/2016 

2. Memohon surat riset kepada dekan Fakultas Syariah dan 

Ekonomi Islam 

Dalam hal ini penulis terjun ke lapangan untuk melakukan 

wawancara dengan responden tentang praktik penguasaan harta warisan 

oleh anak angkat di desa Kunyit kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut 
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serta faktor penyebab dan dampak penguasaan harta warisan oleh anak 

angkat di desa Kunyit kecamatan Bajuin kabupaten Tanah Laut. 

Tahap pengumpulan data dan analisis data setelah terkumpul, 

dibuat dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk skripsi dan 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing, setelah disetujui naskah akan 

diperbanyak dan siap dimunaqasahkan dengan tahapan sebagai berikut: 

a. Memohon surat riset pada fakultas syariah dan ekonomi 

Islam pada tanggal 24 maret 2016 kemudian dikeluarkan 

dengan nomor surat: In.04/II.I/TL.00/2162/2016. 

b. Melakukan wawancara dengan para infoman dan 

pengumpulan data di lapangan dari tanggal 19 April 2016 - 

25 April 2016. 

c. Memohon surat telah riset dari aparatur desa dan kecamatan 

setempat pada tanggal 26 April 2016 dengan nomor: 

02/SK/KNY/IV-2016. 

d. Menganalisis data yang didapat. 

e. Memberikan kesimpulan akhir. 

 


