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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan kualitatif yang digunakan untuk penelitian ini ditinjau dari 

jenis datanya. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu 

metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme atau 

enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif 

bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkontruksi 

fenomena, dan menemukan hipotesis (Sugiyono, 2017:9-10). 

Adapun jenis penelitian yang dipakai, yaitu jenis penelitian deskriptif, 

Metode ini merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta 

suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara “apa adanya” pada 

waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan 

responden (Prastowo, 2014:203). Metode deskriptif juga dapat diartikan 

sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan 

menggambarkan/melukiskan keadaaan objek penelitian pada saat sekarang, 

berdasarkan fakta-fakta sebagaiamana adanya (Nawawi, Martini, 1994:73). 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai strategi komunikasi 

penyebaran agama Kristen Mormon yang dilakukan oleh Misionaris Gereja 
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OSZA Kota Malang. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan 

dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam melakukan 

misi Gereja OSZA ini. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Gereja Yesus Kristus Dari Orang-orang 

Suci Zaman Akhir cabang Kota Malang di Jl. Pajajaran No. 10 dan 

dilaksanakan pada 21 – 25 Desember 2018. Dikarenakan kegiatan kebaktian 

dan organisasi gereja berlangsung pada tanggal tersebut, dan peneliti 

menganggap dalam waktu tersebut efektif untuk wawancara dengan beberapa 

informan. 

3.3 Subjek Penelitian 

Teknik penetapan subjek penelitian menggunakan metode purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia 

sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017:96). Jumlah subjek yang 

akan dijadikan sebagai subjek penelitian merupakan objek penelitian yang 

memiliki karakteristik beragam. Subjek penelitian ditentukan berdasarkan 

karakteristik sebagai berikut : 
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1. Pemeluk Agama Kristen Mormon 

2. Aktif dalam skturktur organisasi Gereja  

3. Menjadi Misionaris penuh waktu maupun paruh waktu  

3.4 Sumber Data 

Menurut Lofland sumber data yang merupakan kata-kata dan tindakan. 

Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 

2014: 157). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua 

data, yaitu: 

a. Data Primer 

 Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh 

secara langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti 

akan memperoleh dari hasil wawancara dengan Presiden cabang, dan 

Misionaris Gereja OSZA Kota Malang sebagai kunci utama. Data 

primer juga diperoleh langsung dari keterangan informan lain yang 

dapat memberikan keterangan atau informasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang berkaitan 

dengan topik permasalahan penelitian untuk melengkapi hasil 

penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari 

dokumentasi kegiatan Gereja OSZA, lalu melalui buku, laporan, 
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majalah, jurnal dan sebagainya yang dapat digunakan sebagai referensi 

penunjang penelitian.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dikenal oleh penelitian kualitatif pada 

umumnya pertama adalah teknik observasi, kedua adalah wawancara-

mendalam, dan ketiga adalah teknik dokumentasi (Hamidi, 2005:72). 

(Sugiyono (2017:104), menyatakan bahwa teknik pengumpulan data 

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian deskriptif, 

pengumpulan data menggunakan berbagai teknik dan instrumen. Semua 

teknik dan instrumen pengumpulan data perlu memiliki atribut kesahihan 

(validity) dan keandalan (reliability). (Prastowo, 2014:222). Berdasarkan 

teknik pengumpulan data, maka instrumen penelitian ini menggunakan 

panduan observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

a. Observasi 

Marshall (1995) menyatakan bahwa “through observation, the 

researcher learn about behavior and the meaning attached to those 

behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan 

makna dari perilaku tersebut (Marshall dalam Sugiyono, 

2017:309). Observasi ini dilakukan dengan cara terus terang dan 

tersamar, hal ini dilakukan agar yang diteliti mengetahui sejak 

awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tidak tersamar untuk 
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menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang 

masih dirahasiakan dengan kemungkinan kalau dilakukan dengan 

terus terang maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan 

observasi. Observasi dilakukan pada saat kebaktian hari Minggu di 

Gereja OSZA cabang Malang, dan beberapa kegiatan Gereja 

seperti kelas Bahasa Inggris Gratis, open house dan sebagainya. 

b. Wawancara 

Esterberg (2002) mendefinisikan interview sebagai 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui 

tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu (Sugiyono, 2017:316). Wawancara dilakukan secara 

mendalam dan semi-terstruktur kepada subjek penelitian dengan 

pedoman yang telah dibuat. Wawancara dilakukan kepada 

partisipan yang dianggap kredibel dalam hal keorganisasian dan 

Agama yaitu wawancara kepada presiden Gereja cabang Malang,  

dan misionaris sebagai kunci utama Gereja dalam penyebaran 

ajaran agama.  

c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang 

berkesinambungan dengan objek penelitian. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 



	 43	

wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017:124). 

Menurut Hamidi (2005:71) penggunaan informasi dokumentasi 

sebagai teknik ketiga bermanfaat dalam mengumpulkan informasi 

tentang keberadaan dan perkembangan masyarakat. Dalam 

penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari kegiatan pelaksanaan 

kebaktian dan kegiatan misionaris, juga arsip-arsip yang terdapat di 

perpustakaan Gereja OSZA kota Malang. Serta rekaman kebaktian 

dan kegiatan Gereja OSZA lain yang diambil pada saat kegiatan 

berlangsung. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini bersifat dekriptif, maka hasil penelitiannya banyak 

menguraikan hasil wawancara dan studi dokumentasi. Menurut Bogdan & 

Biklen analisis data kualitatif ialah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajar, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain  (Moleong, 2014:248). Definisi tersebut 

memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data 

dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah 

menemukan teori dari data. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman 
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(1984) dalam (Sugiyono, 2017:132), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:  

1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan ketiganya 

(tringulasi). 

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas.  

3. Data Display (Penyajian Data)  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini 

dapat dilakukan dalam bentuk table, grafik, pie chart, pictogram dan 

sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan makin mudah difahami. 

4. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi) 
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Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap 

sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal dan 

interaktif, hipotesis atau teori. 

3.7 Uji Keabsahan Data  

Penelitian kualitatif harus memiliki keabsahan data yang objektif. 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2014:330). 

Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan dengan 

triangulasi sumber. Menurut Sugiyono (2017:191), triangulasi sumber untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan ceara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Tringulasi dengan sumber dapat dicapai 

dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 



46	

wawancara; (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakannya secara pribadi; (c) membandingkan apa yang 

dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

dikatakannya sepanjang waktu; (d) membandingkan keadaan dan perspektif 

sesorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 

orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, orang 

pemerintahan; (e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan (Moleong, 2014:331). 


