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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 

 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

Deskriptif-Kualitatif yakni penelitian ini memiliki tujuan mengumpulkan 

data secara detail, mendalam dan juga actual. Didalam penelitian ini akan 

dijelaskan mengenai fenomena-fenomena yang sudah ada serta meneliti 

kondisi yang tetap berlaku. Kemudian penelitian ini juga dapat dijadikan 

perbandingan tentang apa yang bisa dilakukan untuk menentukan sebuah 

solusi dalam menghadapi sebuah permasalahan. Dapat disimpulkan bahwa 

penelitian deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif atau berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

sumber-sumber penelitian dan hasil observasi dan pada praktiknya akan jauh 

lebih menekan pada observasi lapangan dalam kondisi yang alami. 

B. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta dikarenakan terdapatnya beberapa 

kasus mengenai wasiat wajibah bagi non muslim  

C. Informan Penelitian 

Informan yang telah ditentukan dalam penelitian ini adalah Ahli Hukum 

Islam yang terdapat Yogyakarta. Adapun informan penelitian yakni Ahli 

Hukum Islam yang menurut penulis memenuhi kriteria adalah: 
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a. Praktisi hukum Islam (Ulama) Muhammadiyah, praktisi hukum Islam 

yang dipilih adalah yang memliki kemampuan mengenai hukum Islam. 

Praktisi hukum Islam dari Muhammadiyah berjumlah 1 (satu) orang 

yakni Ustadz Thoifuri selaku anggota Majlis Tarjih Tabligh Daerah. 

b. Praktisi hukum Islam (Ulama) Nahdlatul Ulama (NU), praktisi hukum 

Islam yang dipilih adalah yang memliki kemampuan mengenai hukum 

Islam. Praktisi hukum Islam dari Nahdlatul Ulama (NU) berjumlah 2 

(dua) orang yakni Bapak K.H. Asyhari Abdullah Tamrin selaku Ketua 

Rais Syuriah PWNU Yogyakarta, dan Pak Ustadz Malthuf. 

c. Akademisi hukum Islam, dalam penelitian ini yang terpilih sebagai 

responden adalah dosen hukum Islam Universitas Islam Indonesia yang 

memiliki kemampuan mengenai hukum Islam. Dosen hukum Islam yang 

terpilih sebagai responden berjumlah 1 (satu) orang yakni Bapak Dadan 

Muttaqien. 

d. Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, hakim yang dipilih sebagai 

responden adalah yang memiliki kemampuan mengenai hukum Islam. 

Hakim yang terpilih berjumlah 1 (satu) orang yakni Bapak 

Khamimmudin. 

D. Teknik Penentuan Informan 

Dalam penentuan informan penulis menggunakan metode purposive 

sampling yang didasari pada pertimbangan tertentu yang telah dibuat oleh 

penulis sendiri berdasarkan sifat-sifat responden yang memenuhi kriteria 

yang diinginkan penulis berdasarkan tujuan penelitian yang dianggap 
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menguasai hukum kewarisan Islam, praktisi dalam bidang agama, dan 

cendekiawan dalam hukum Islam khususnya pada wasiat wajibah. Hal ini 

yang mendasari penulis dalam pemilihan responden yang dianggap 

memenuhi kriteria untuk penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan wawancara. Data yang diperoleh kemudian dikaji dan ditarik suatu 

kesimpulan dari analisis tersebut. 

A. Wawancara  

Wawancara merupakan langkah mengumpulkan data dengan cara 

tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan 

tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar 

pertanyaan, dan merupakan cara memperoleh data yang bersifat langsung. 

B. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dan informasi 

dengan melakukan kegiatan kepustakaan melalui buku-buku, jurnal, 

penelitian terdahulu dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian 

yang sedang dilakukan.  

F. Instrumen Penelitian 

Dalam memperoleh data atau hasil penelitian, penulis menggunakan 

instrumen penelitian untuk wawancara sebagai metode untuk pengkajian data 

secara mendalam. Instrumen penelitian ini muncul karena adanya penjabaran 

dari pertanyaan penelitian yang merupakan inti tema dari penelitian ini. 
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Yakni, permasalahan mengenai wasiat wajibah yang terjadi di Pengadilan 

Agama Yogyakarta, selain itu mengenai pandangan ahli hukum Islam 

terhadap pelaksanaan wasiat wajibah tersebut yang diberikan hakim 

Pengadilan Agama Yogykarta dalam memutuskan perkara wasiat wajibah 

bagi ahli waris non muslim. Kemudian penulis rangkum dengan 3 pernyataan 

inti untuk menjawab penelitian ini. Instrumen penelitian ini dilakukan agar 

mempermudah proses wawancara. Adapun instrumen penelitian tersebut, 

berupa: 

NO Pertanyaan 

1. 

Dalam ketentuan hukum waris Islam ahli waris non muslim tidak 

dapat mewarisi, sedangkan di Indonesia ahli waris non muslim 

diberikan wasiat wajibah, bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai 

hal ini? 

2. 

Jika pendapat bapak/ibu setuju dengan hal tersebut, berapa jumlah 

yang diberikan kepada ahli waris non muslim? 

3. 

Menurut bapak/ibu apakah wasiat wajibah dapat dijadikan alternatif 

dalam memberikan bagian harta pusaka/peninggalan kepada ahli 

waris non muslim? 
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G. Keabsahan Data 

 Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, 

demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil 

penelitian yang benar. Keabsahan data inilah dilakukan agar semata-mata 

demi terjaminnya keakuratan data, maka penulis akan melakukan uji 

keabsahan data. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini mengacu pada teori Miles dan 

Huberman, (1984), yakni teori dalam menganalisis data kualitatif yang 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga tidak menimbulkan data atau informasi baru. Sedangkan 

tahap dalam analisis data menurut teori Miles dan Huberman yang diserap di 

penelitian ini adalah, sebagai berikut: 

1. Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian untuk mencapai tujuan 

penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik, 

wawancara, dan studi pustaka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan 

sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Tahap Reduksi 

Tahap reduksi data adalah tahap dimana peneliti menggunakan 

kemampuannya serta wawasannya untuk menelaah hasil pengumpulan 

data agar sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap ini, penulis meringkas 
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data yang telah terkumpul, kemudian memilih hal-hal pokok dan penting 

yang sesuai dengan tujuan dari penelitian ini.  

 

3. Tahap Penyajian 

Penyajian data dalam ini memudahkan dalam memahami apa yang 

diperoleh dari data tersebuut dan kemudian disusun langkah selanjutnya. 

Dalam penelitian ini, penulis menyajikan data dalam bentuk narasi yang 

menjelaskan data-data yang diperoleh melalui ringkasan dan hal-hal 

pokok dan penting yang sudah dibuat, sehingga dapat dikembangkan 

menjadi sebuah tulisan yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

4. Tahap Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif biasanya menjawab dari 

rumusan masalah pada penelitian tersebut. Kesimpulan pada peneliti ini, 

penulis mengambil dari hasil reduksi dan penyajian data. Namun 

kesimpulan ini hanya bersifat sementara dan dapat berubah jika 

ditemukannya bukti-bukti lain pada saat verifikasi data. 

 


