
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian lapangan yang menggunakan 

pendekatan secara fenemonologis yang berupaya memahami konstruktif berpikir dan prilaku dari 

Pengadilan Tinggi Agama Islam dan Pakar Hukum Islam di Kota Pekanbaru terkait dengan 

konsep keadilan dalam pemberian warisan antara ahli waris dan penerima wasiat wajibah serta 

dasar hukum yang digunakan sebagai basis argumen dari masing-masing sampel. Melalui 

penelitian ini, dapat diketahui penerapan konsep wasiat wajibah yang diatur dalam pasal 209 

KHI secara empiris, baik melalui pandangan pakar hukum Islam maupun praktek yang dilakukan 

di Pengadilan Tinggi Agama Islam di Kota Pekanbaru. 

  

B. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian merupakan tempat melakukan kegiatan penelitian untuyk mendapatkan 

data yang diperlukan dari responden. Tempat penelitian yang dipilih penulis adalah Pengadilan 

Tinggi Agama Islam Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, 

Kota Pekanbaru, Riau, Indonesia. Telp (0761) 572855 Fax. (0761) 839718, E-mail : umum@pa-pekanbaru.go.id, Website : http://www.pa-pekanbaru.go.id. Pemilihan tempat penelitian tersebut 

dikarenakan Pengadilan Tinggi Agama Islam adalah lembaga untuk menyelesaikan masalah 

yang berkaitan dengan warisan dan wasiat wajibah.  

 

C. Sampel Penelitian 
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Populasi adalah seluruh objek atau seluruh gejala atau seluruh unit yang akan diteliti. 

Oleh karena populasi yang akan diteliti sangat besar dan luas, maka tidak mungkin untuk 

meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil satu saja yaitu putusan Pengadilan Agama 

Nomor : 0713/Pdt.G/2016/PA.Pbr., tentang perkara pembagian warisan antara ahli waris dan 

anak angkat yang merupakan penerima wasiat wajibah yang diteliti sebagai sampel, karena 

sampel adalah bagian dari individu atau populasi yang akan diteliti.  

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, 

Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru dan para pihak 

yang terkait dalam permasalahan tersebut. Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

ditentukan secara purposive sampling ialah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara 

pengambilan subjek didasarkan dengan tujuan tertentu, dimana tidak semua populasi akan tetapi 

dipilih yang dianggap mewakili secara keseluruhan. Oleh karena itu populasi dan sampel yang 

diambil hanya satu saja.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk menentukan data yang diperlukan, maka perlu adanya porosedur atau teknik 

pengumpulan data agar bukti-bukti dan fakta-fakta yang diperoleh sebagai data-data objektif, 

valid serta tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dari keadaan yang sebenarnya. Dalam 

pengumpulan data tesis ini, penulis menggunakan teknik atau metode sebagai berikut :  

1. Observasi  

Yang dimaksud dengan observasi adalah mengamati (watching) dan mendengar 

(listening) perilaku seseorang selama beberapa waktu tanpa melakukan manipulasi atau 

pengendalian, serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat 



untuk digunakan ke dalam tingkat penafsiran analitis.1 Observasi merupakan salah satu 

teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung 

terhadap gejala dan subjek yang diarahkan pada tingkah laku sosial yang alamiah, tanpa 

usaha melakukan manipulasi terhadap objek yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan dalam persidangan kasus pembagian 

warisan antara ahli waris dan penerima wasiat wajibah bagi anak angkat.  

2. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data melalui peninggalan tertulis 

seperti arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Dalam prakteknya penulis mempelajari tentang arsip berupa beberapa putusan Hakim 

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan pembagian warisan antara ahli 

waris dan penerima wasiat wajibah anak angkat. 

 

 

 

E. Teknik Analisis Data 

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data lapangan 

sehingga siap pakai untuk dianalisis. Pengolahan data sebagai kegiatan mengolah dan merapikan 

data yang terkumpul.2 Dalam penelitian ini, data-data yang telah diperoleh di lapangan, akan 

diolah berdasarkan langkah-langkah sebagaimana berikut :  

1. Editing                                                            
1 James A, Black, Dean J. Champion, Metode dan Masalah Penelitian Sosial (Bandung : PT. Refika 

Aditama, 1999), h. 286. 
2 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek. Jakarta : Sinar Grafika, 2008. h. 72. 



Penulis melakukan penelitian kembali atas data-data yang telah diperoleh dari 

lapangan, baik data primer maupun data sekunder yang berkaitan pandangan Hakim 

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mengenai konsep keadilan dalam pembagian warisan 

antara ahli waris dan penerima wasiat wajibah bagi anak angkat, terutama pada aspek 

kelengkapan data, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data 

yang lain, dengan tujuan apakah data-data pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota 

Pekanbaru mengenai konsep keadilan dalam pembagian warisan kepada ahli waris dan 

penerima wasiat wajibah bagi anak angkat tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan 

permasalahan yang sedang diteliti atau belum, dan untuk mengurangi kesalahan serta 

kekurangan data dalam penelitian, dan berusaha meningkatkan kualitas data penelitian.   

2. Classifying 

Penulis melakukan pengelompokan seluruh data-data penelitian, baik data yang 

diperoleh dari hasil observasi maupun data dokumentasi yang berkaitan dengan 

pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mengenai konsep keadilan dalam 

pembagian warisan kepada ahli waris dan penerima wasiat wajibah bagi anak angkat, 

agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan dan penelaahan data sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan. Hal ini dilakukan karena para subjek penulisan-penulisan 

tentunya sangat berbeda-beda dalam memberikan informasi. Oleh karena itu, penulis 

mengumpulkan data-data yang telah diperoleh tersebut dan selanjutnya memilih mana 

data yang akan dipakai sesuai dengan kebutuhan.  

3. Verifying 

Penulis melakukan pengecekan ulang terhadap data-data yang telah diperoleh dan 

diklasifikasikan tersebut mengenai pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru 



mengenai konsep keadilan dalam pembagian warisan kepada ahli waris dan penerima 

wasiat wajibah anak angkat, agar akurasi data yang telah terkumpul itu dapat diterima 

dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca. 

4. Analysing 

Penulis melakukan analisis data-data penelitian dengan tujuan agar data mentah yang 

telah diperoleh tersebut bisa lebih mudah untuk dipahami. Adapun analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, analisis kualitatif digunakan 

karena data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan 

pengukuran.3 Dalam hal ini penulis sudah menganalisis tentang pandangan Hakim 

Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mengenai konsep keadilan dalam pembagian warisan 

dan penerima wasiat wajibah bagi anak angkat.  

5. Conclusing  

Langkah terakhir adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah 

untuk mendapatkan suatu jawaban.4 Dimana penulis sudah menemukan jawaban-jawaban 

dari hasil penelitian yang dilakukan. Penulis pada tahap ini membuat kesimpulan-

kesimpulan penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan 

mudah tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Kota Pekanbaru mengenai konsep 

keadilan dalam pembagian warisan kepada ahli waris dan penerima wasiat wajibah bagi 

anak angkat.  
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