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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, 

penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum 

empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang 

memperoleh data dari sumber data primer, dalam penelitian hukum empiris yang 

menjadi fokus kajiannya adalah bekerjanya hukum dalam masyarakat. 82 Alasan 

menggunakan metode yuridis empiris ini adalah untuk melihat suatu 

permasalahan yang terjadi di lapangan dan menghubungkannya dengan suatu 

hukum baik tertulis maupun tidak tertulis kemudian bagaimana penerapan hukum 

tersebut di lapangan.83

Penelitian sebagai suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-

kebenaran secara sistimatis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses 

penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruktif terhadap data yang telah 

dikumpulkan dan diolah. 84

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode 

kualitatif, dimana penelitian kualitatif pada hakekatnya adalah mengawasi orang 

dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha memahami 

                                                     
82 Soejono dan Abdurrahman, Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan,

(Jakarta:Rineka Cipta Cet 2, 2005), ... h.56
83 Bambang Sunggono. Metodelogi Penelitian Hukum. (Jakarta : Rajawali Pers 2003), h.58
84 Bambang Sunggono. Metodelogi Penelitian ...h.36
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bahasa dan tafsiran tentang dunia sekitarnya85 Dengan demikian seseorang 

peneliti kualitatif, secara langsung dapat menyajikan hubungan antara peneliti 

dengan informan agar lebih peka. 86

Penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus memfokuskan 

dirinya untuk mengetahui keumuman dan kekhususan (particularities) dari objek 

studi yang menjadi sasaran penelitiannya. Namun hasil akhir yang ingin di 

peroleh adalah penjelasan tentang keunikan dari kasus yang ditekuninya. 

Keunikan kasus pada umumnya berkaitan dengan 1) hakikat dari kasus tersebut

2) latarbelakang histori 3) latarbelakang fisik 4) konteks kasus 5) kasus lain 

disekitar kasus yang dipelajari 6) informan atau pemberi informasi tentang 

keberadaan kasus tersebut.87 Untuk sifat penelitiannya adalah deskriptif analisis 

yaitu metode dengan cara mengumpulkan data-data yang sebenarnya, kemudian 

disusun diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai 

masalah yang ada.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu wilayah kerja Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Muna (Kabupaten Muna) penentuan lokasi di Kabupaten Muna 

dilakukan dengan sengaja (Purposive) karena Kabupaten Muna masyarakatnya 

agraris sebagian besar penduduknya bertani, maka secara langsung selalu 

berhubungan dengan tanah, termasuk perwakafan yang terdapat di Kabupaten 

                                                     
85 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. (Bandung: Tarsito, 2003), h.5
86 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif ; Aktualisasi Metodologis ke Arah 

Ragam Varian Kontemporer, (Jakarta:Rajawali Pers Cet 8,2011), h.124
87 Agus Salim, Teori Paradigma Penelitian Sosial (Dari Denzin Guba dan Penerapannya), 

(Yogyakarta:Tiara Wacana, 2001), h.97
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Muna, karena masyarakatnya juga agamis sehingga memicu Perwakafan untuk 

tempat Ibadah dan fasilatas publik lainnya.Hal tersebut menjadi dasar bagi penulis 

untuk menjadikan wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna

(Kabupaten Muna) sebagai lokasi penelitian.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan dari individu dengan kualitas serta cirri-ciri 

yang telah ditetapkan.88 Dari defenisi di atas dapat diartikan bahwa populasi 

adalah semua anggota kelompok orang, kejadian-kejadian atau hal-hal tertentu 

yang ingin diselidiki oleh peneliti, dari populasi tersebut dapat diambil suatu 

kesimpulan. Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah semua benda 

tetap yang telah diwakafkan yang terjadi di Kabupaten Muna. Penelitian terhadap 

populasi dilakukan dengan jalan observasi yang digunakan bagi tujuan penelitian 

populasi atau karakteristiknya yang disebut dengan sampel.

Sampel adalah bagian dari populasi atau sejumlah subjek penelitian 

sebagai hasil dari populasi yang dituju.89 Dalam penelitian ini penulis menetapkan 

jumlah anggota sampel sebanyak 2 obyek tanah wakaf yang diwakili oleh dua 

orang nadzir. Metode penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara non probality sampling, dimana penulis tidak memberikan 

kesempatan yang sama bagi semua polulasi  untuk menjadi sampel. Jadi teknik 

sampling yang penulis gunakan adalah purposive sampling, yaitu sampel 

ditentukan sendiri oleh penulis mengingat keterbatasan waktu, biaya dan  tenaga 

                                                     
88 Nazir. Metodelogi Penelitian Hukum. (Jakarta. Rajawali Pers, 2003), h.271
89 Nazir. Metodelogi Penelitian Hukum ... h.271
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yang penulis miliki dikaitkan dengan tujuan penelitian.90

D. Data dan Sumber Data

Data yang akan dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, 

yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, sketsa atau gambar. Jika 

dilihat dari sumbernya, data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung 

dari masyarakat dan dari bahan pustaka.91

Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan

Data yang berasal dari buku dan literatur serta bacaan lain yang 

diperoleh dari Perpustakaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muna, 

buku-buku dan karangan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang

diteliti, buku-buku hukum milik pribadi serta situs-situs dari internet.

2. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan 

pihak yang berkaitan dengan objek penelitian, yang dapat diperoleh langsung 

dilapangan dengan tujuan untuk memperoleh data yang relevan dengan 

masalah penelitian. Penelitian lapangan dilakukan di Kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Muna, Kantor Urusan Agama serta mewawancarai nadzir.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu :

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 

pihak-pihak yang terkait, guna memperoleh data primer dari dari Kantor 
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Kementerian Agama Kabupaten Muna dan Kantor Urusan Agama (KUA) 

mengenai judul penulis yaitu “Legalisasi TanahWakaf di Kabupaten Muna 

(studi kasus fasilitas publik dibawah naungan Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Muna)”

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari sumber-sumber selain kata-kata dan 

tindakan. Data sekunder atau data tambahan ini diperoleh dari arsip- arsip 

dan catatan-catatan yang terdapat pada kantor atau instansi-instansi yang 

terkait dengan masalah pendaftaran dan pensertifikatan tanah khususnya 

tanah wakaf, maupun sumber-sumber lain yang terkait dan mendukung 

dalam penyusunan tesis ini, termasuk dalam data sekunder adalah data dari 

hasil studi pustaka yaitu data yang diperoleh dengan jalan membaca 

literatur-literatur atau peraturan perundang-undangann yang berhubungan 

dengan proses legalisasi tanah wakaf,

E. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi

Metode observasi digunakan oleh peneliti ketika hendak mengetahui 

secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah 

pengamatan pancaindera manusia (penglihatan dan pendengaran) untuk 

menangkap gejala yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya, catatan 

tersebut dianalisis.92 Observasi bertujuan menjawab masalah penelitian. Penulis 
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melakukan observasi di Kantor Kementerian Agama serta KUA Kecamatan 

wilayah Kabupaten Muna. Maksud dari kegiatan observasi ini adalah untuk 

mengetahui kondisi tentang tanah wakaf itu sendiri serta untuk lebih detail 

mengetahui tentang peruntukan atas tanah yang telah diwakafkan.

2. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah penelitian yang berlangsung secara lisan antara 

dua orang atau lebih dalam bentuk tatap muka, mendengarkan secara langsung 

mengenai informasi-informasi atau keterangan dari yang diteliti.93

Pengumpulan data yang dilakukan dengan sistem tanya jawab, dengan 

cara membuat daftar pertanyaan, yang kemudian diajukan secara lisan kepada 

informan sekaligus responden yaitu pada kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Muna dan Kantor Urusan Agama. Pada penelitian ini wawancara 

yang digunakan penulis adalah “wawancara terstruktur” artinya peneliti telah 

mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari informan atau 

responden sehingga daftar pertanyaan sudah dibuat secara sistematis. Peneliti 

juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, kamera, dan benda-

benda yang lain yang dapat membantu kelancaran wawancara..

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap 

dari penggunaan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah cara 

mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat isi buku-buku, arsip, atau 
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dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan penelitian.94 Hal ini dilakukan untuk 

memperoleh data-data yang berkaitan dengan legalisasi tanah wakaf fasilitas 

publik serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

F. Prosedur Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan penerikan kesimpulan atau verifikasi data.

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk 

mendapatkan data yang lengkap. Peneliti mencatat semua data secara obyektif 

dan apa adanya sesuai hasil observasi dan interview di lapangan.95

2. Reduksi Data

Merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat 

ditarik dan diverifikasikan.96 Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan 

untuk menyederhanakan hasil wawancara yang diperoleh agar mudah untuk 

menarik kesimpulan. Reduksi data dilakukan pada hasil wawancara yang tidak 

terkait dengan fokus penelitian atau hanya sebatas pengembangan dari 

wawancara agar terkesan tidak kaku. Selain itu, reduksi juga dilakukan 

                                                     
94 A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Makassar (Indobis 

Media Centre, 2003), h.106
95 Milles, B. Mather dan A. Michael Hoberman. Analisis Data  Kualitatif, Buku Sumber 

Tentang Metode-Metode Baru. (Jakarta: UI Press, 1992.), h.15
96 Milles, B. Mather dan A. Michael Hoberman. Analisis ... h.16



54

terhadap hasil observasi dan data monografi yang tidak berhubungan dengan 

penelitian.97

3. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk menggabungkan informasi tentang 

pelaksanaan wakaf yang dilakukan oleh masyarakat serta alasan-alasan yang 

melatarbelakangi mereka sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dengan 

benar. Data yang telah digolongkan diatas kemudian disajikan dalam bentuk 

teks yang diperluas atau dijelaskan ke dalam uraian-uraian naratif berdasarkan 

sistematikanya, agar dapat ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian. 98

4. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Data yang telah direduksi dan disajikan maka data yang ada tersebut 

dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Verifikasi ini dapat dilakukan melalui 

pemikiran kembali mengenai apa yang terlintas dan meninjau ulang catatan-

catatan lapangan dengan data yang telah disajikan. Untuk memperoleh data 

yang kurang lengkap peneliti mencari data tambahan dengan mengadakan 

wawancara ulang serta dengan mencari data-data tertulis melalui studi pustaka. 

Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dan penafsiran data memiliki 

validitas.

Gambaran secara skematis proses pengolahan data, reduksi data, 

sajian data dan verifikasi data sebagai berikut .

                                                     
97 Nana Sujana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, Bandung
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Gambar 3.1
Komponen-komponen analisis data model interaktif 99

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut tahap 

pengumpulan data. Data yang telah dikumpulkan kemudian direduksi. Setelah 

direduksi kemudian diadakan sajian data, selain itu pengumpulan data juga 

digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga hal tersebut selesai dilakukan, 

maka diambil suatu keputusan atau verifikasi.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsaan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data 

yang diteliti relevan dengan sesungguhnya yang ada dalam kenyataan sebenarnya 

dan memang terjadi, hal ini peneleti lakukan untuk memelihara dan menjamin 

bahwa data maupun informasi yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan itu benar, 
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baik bagi pembaca maupun subjek penelitian yang diteliti sehingga tidak perlu 

diragukan lagi. Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi :

1. Kredibilitas (Credibility)

Kriteria ini digunakan untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan 

informasi yang dikumpulkan. Untuk memperoleh hasil yang kredibel, yaitu 

dengan perpanjangan kehadiran peneliti, pengamatan terus-menerus, 

triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, pengecekan atas 

kecukupan refensial, dan pengecekan anggota.100 Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data sehingga peneliti dapat me-recheck temuannya 

dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengeceknya 

dengan berbagai sumber data, dan memanfaatkan berbagai metode agar 

pengecekan kepercayaan dapat dilakukan.101

Kreteria ini digunakan dalam usha untuk mendapatkan hasil penelitian 

yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sehingga tidak ada 

keraguan didalamnya.

2. Transferabilitas (Transferability)

Kriteria ini digunakan untuk memenuhi kriteria bahwa hasil penelitian 

yang dilakukan dalam konteks (setting) tertentu dapat ditransfer pada subjek 

lain yang memilki tipologi yang sama.102 Hasil penelitian sangat tergantung 

pada kesamaan konteks, apabila konteks pengirim relatif sama dengan konteks 

penerima barulah temuan itu dapat ditransfer, oleh sebab itu menuntut peneliti 

                                                     
100 Beni Ahmad Saebani, Manajemen Penelitian, Bandung (Pustaka Setai, 2013),h. 176
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melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya harus mengungkapkan 

secara khusus sekali segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar dapat 

memahami temuan-temuan yang diperoleh.103

Kreteria transferability ini digunakan selain untuk ditransfer karena 

kesamaan konteks, namun juga digunakan untuk mengungkapkan segala 

sesuatu baik berupa informasi atau bukti yang dapat memberikan pemahaman 

kepada pembaca terhadap temuan-temuan yang diperoleh.

3. Dependalitas (Dependability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai proses penelitian kualitatif 

bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah penelitian sudah hati-hati, 

apakah ia membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana 

penelitiannya, pengumpulan data, dan penginterpretasiannya.104 Adapun 

kreteria yang satu ini digunakan untuk menilai penelitian ini dan mengecek 

terhdap segala sesuatu memang sudah sesuai dengan rencana yang telah 

disusun, dan mengetahui apakah terjadi kesalahan dalam pembuatan konsep 

dan penginterpretasiannya.

4. Konfirmabilitas (Confirmability)

Kriteria ini digunakan untuk menilai kualitas hasil penelitian dengan 

tekanan pertanyaan apakah data dan informasi serta interpretasi dan lainnya 

didukung oleh materi yang ada dalam audit trail. Kreteria ini juga digunakan 

untuk menilai kualitas penelitian terhadap data dan informasi yang digunakan 

telah didukung oleh materi yang ditemukan di lapangan.
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Data yang sudah di dapat kemudian di lakukan triangulasi, menurut 

Moleong triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu : 105

a. Triangulasi dengan sumber 

Membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif. 

b. Triangulasi dengan menggunakan metode 

Terdapat dua strategi yaitu pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan dan pengecekan 

derajat kepercayaan beberapa data dengan metode yang sama. 

c. Triangulasi penyidik 

Memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan 

pengecekan kembali dengan derajat kepercayaan data. 

d. Triangulasi dengan teori

Berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa 

derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Data triangulasi yang 

peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan, 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

Disamping itu agar penelitian ini tidak berat sebelah maka penulis 

menggunakan teknik members check.
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