
BAB III 

METODE PENELITIAN 

Secara konseptual, merujuk pendapat Hasan (2011:171) mengatakan bahwa 

metodologi penelitian adalah ilmu yang membahas tentang metode yang digunakan dalam 

kegiatan penelitian, termasuk ranah dan instrumen dalam penelitian yang dinyatakan sebagai 

upaya perluasan kemampuan, sehingga penentuan metode penelitian sesuai dengan 

permasalahan yang diamati. Namun demikian, dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

metode penelitian bukanlah prosedur metodologi, tetapi lebih kepada ’strategi’ dari peneliti 

untuk masuk ke wilayah penelitian dalam rangka mengumpulkan, menganalisis, dan 

menginterpretasikan data-data dan fakta di lapangan subyek penelitian, agar dapat 

menghasilkan data-data dan fakta yang akurat, sehingga dapat menjawab permasalahan 

pokok di dalam penelitian.  

Dengan demikian, metode penelitian berisi langkah-langkah strategis dari peneliti 

untuk mengumpulkan data-data dan fakta penelitian, menganalisis, dan 

menginterpretasikannya, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam (verstehen).  

A. Paradigma Penelitian 

Beberapa ahli menafsirkan kata ‘paradigma’ sebagai ‘cara pandang’ (frame of tought) 

yakni cara seorang ilmuan (sosial) memandang, mengkaji, menginterpretasi, termasuk 

menyulam atribut-atribut sosial menjadi sebuah narasi ilmiah. (dikutip dari Mahmud, 

2016:2). Mustopadidjaja (dalam Nawawi, 2009:19) menyebutkan paradigma sebagai teori 

dasar atau cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu berisikan teori pokok, 

konsep, asumsi, metodologi, atau cara pendekatan yang digunakan oleh para teoritisi dan 

praktisi dalam menanggapi suatu permasalahan.  



Dalam paradigma penelitian dikenal ada lima macam paradigma antara lain: (1). 

Paradigma positivisme., (2). Paradigma post positivisme., (3). Paradigma naturalisme., (4). 

Paradigma partisipatoris., (5). Paradigma pragmatisme.  

Peneliti dalam penelitian ini memakai paradigma naturalisme. Paradigma naturalisme 

lebih menempatkan orientasi metodologisnya mengkaji kehidupan sosial dengan setting 

alami, seperti: mengobservasi, mendeskripsikan, memahami dan menganalisis kehidupan 

sosial dan terbebas dari manipulasi saintifik. Oleh karena itu, dapat digarisbawahi bahwa 

paradigma naturalisme adalah cara pandang mendasar untuk menilai, mempersepsi, 

mengobservasi, mendeskripsikan, memahami, dan menganalisis kehidupan sosial serta 

menemukan jawaban atau bukti-bukti empiris di lapangan subyek penelitian dalam situasi 

terbebas dari manipulasi saintifik terhadap suatu realitas sosial (dunia sosial), dan 

menekankan kajian kehidupan sosial dengan setting yang alami. Namun, dalam penelitian ini 

yang dimaksud dengan paradigma naturalisme adalah cara pandang yang digunakan oleh 

peneliti dalam memahami, menjelaskan, dan menginterpretasikan data hasil penelitian 

dengan cara natural (alami) mengikuti prosedur penelitian ilmiah.   

Paradigma dalam penelitian ini mencakup beberapa hal, sebagai berikut: 

a) Dari segi cakupan penelitian, sebagai penelitian ‘sosial mikro’ mempelajari aspek perilaku 

manusia, maka dalam konteks penelitian ini yang akan dipahami adalah proses bagaimana 

tindakan sosial konversi agama dilakukan di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio beserta 

implikasi maknanya dalam kategori tindakan sosial Max Weber meliputi:  tindakan 

rasional berdasarkan nilai, tindakan rasional berdasarkan instrumental, tindakan afektual 

(emosi) dan tindakan tradisional, dilihat dari substansi emosi (perasaan), motif 

(kepentingan), dan ekspektasi (harapan) dalam melakukan tindakan sosial konversi agama. 

Tindakan sosial konversi agama ini merupakan ekspresi perilaku dari pola pikir, 

pengalaman, dan tingkat pemahaman terhadap nilai (norma) maupun tradisi budaya yang 



ikut menentukan dalam pengambilan keputusan tindakan sosial konversi agama. Tujuan 

bersifat jangka panjang atau jangka pendek ikut menentukan kategori tindakan sosial 

konversi agama yang diambilnya, atau dengan kata lain berbeda dalam kategori tindakan 

sosial konversi agama yang diambilnya.  

b) Dari segi perilaku, peneliti melihat beberapa aspek yang melatarbelakangi terjadinya 

tindakan sosial konversi agama, antara lain: aspek sosial, ekonomi, politik menjadi 

indikator substansi kepentingannya, namun tujuan pencerahan hidup yang lebih baik 

menurut versi mereka masing-masing juga menjadi alasan sangat urgen dalam proses 

terjadinya tindakan sosial konversi agama. Apa pilihan agama yang ditentukan, bagaimana 

melaksanakan ajaran agamanya, dan pengaruhnya terhadap perilaku kehidupan sehari-hari 

mereka setelah melakukan tindakan sosial konversi agama menjadi bahasan di dalam 

penelitian ini. Bagi yang memegang teguh ajaran Klenteng Tri Dharma  (Konfusius, 

Budhis, Taoisme)  yang dianggap sebagai agama kultur, tentu sangat menjunjung tinggi 

ajaran Klenteng Tri Dharma tersebut, pun juga sebaliknya yang telah pindah ke agama 

Islam, mereka sangat kaffah (total) dalam menjalankan ajaran agama Islam yang 

dipeluknya, dan bertekad tidak akan kembali lagi ke Klenteng Tri Dharma sebagai umat 

Klenteng, karena di antara mereka menganggap sebagai satu kesesatan (jahiliyyah) 

modern dari aspek keimanan (aqidah).  

c) Dari segi tujuan, penelitian ini ditujukan mencari pemahaman (understanding) dari 

tindakan sosial yang melandasi tindakan sosial konversi agama dari beberapa orang 

komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma,  dengan mengikuti pemikiran 

sosiologi interpretatif dan fenomenologis, sehingga digunakan metode sebagaimana yang 

digunakan oleh Max Weber dalam memahami fenomena dengan menggunakan tipe-tipe 

tindakan sosial. Interpretasi dilakukan secara hati-hati terhadap temuan data-data empiris 

agar diperoleh pemahaman yang utuh sesuai hasil riil di lapangan dengan perspektif emic-



nya1. Dengan metode interpretasi, peneliti berusaha memperoleh interpretasi mengalir 

sesuai hasil data yang ada di lapangan subyek penelitian, tidak mengada-ada (natural).  

d) Dari segi analisis, peneliti menganalisis temuan data dan fakta di lapangan subyek 

penelitian dengan menggunakan teori tindakan sosial (social action theory) Max Weber 

untuk mengungkapkan proses tindakan sosial konversi agama beberapa orang komunitas 

etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma yang beragama Budha, Konghucu, Taoisme di 

Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio melalui kategori tindakan sosialnya Max Weber. 

Kemudian melakukan interpretasi sampai mendapatkan kesimpulan (pemahaman) yang 

utuh (verstehen) berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Penafsiran 

(interpretatif)  terfokus pada kategori tindakan sosial konversi agama dan implikasi 

maknanya setelah melakukan tindakan sosial konversi agama secara individual maupun 

secara sosial. 

B. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami gejala yang muncul sebagai 

sebuah kesatuan utuh, dengan memiliki konsep dasar masalah yang disebabkan oleh 

perspektif subyek  (Denzin, 1977:76). Namun dalam pendekatan fenomenologi penelitian ini, 

dilakukan untuk menjelaskan fenomena tindakan sosial konversi agama sebagai suatu 

perilaku mendasar dari kebutuhan fitrah manusia untuk beragama dengan berbagai versinya 

masing-masing, mencari pencerahan di dalam hidupnya, atau ingin terbebas dari tekanan 

batin yang menyelimutinya. Fenomena ini diyakini peneliti sebagai paradigma naturalistis 

(alami) dalam melihat perilaku tindakan manusia memilih agama dengan kategorinya 

menurut tipe-tipe dalam tindakan sosial, termasuk dalam tindakan sosial konversi agama 

yang terdapat di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Oleh karena itulah, peneliti 

                                                
1Persektif Emic= dilakukan dengan cara menganalisis proses kognitif masyarakat yang dikaji dan bukan dipaksakan menurut pandangan 

peneliti. Peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari para informan dan diungkapkan apa adanya sesuai 
dengan bahasa dan pandangan mereka. Pendekatan emic dalam hal ini memang menawarkan sesuatu yang lebih obyektif. 

 



menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz yang menekankan pada ‘pemahaman 

makna peristiwa dan kaitannya dengan orang-orang dalam situasi-situasi tertentu’. Fokusnya 

pada fenomena-fenomena yang melingkupi subyek melalui sisi subyektif dari perilaku 

manusia. Pemahaman diri merupakan kata kunci dari konteks fenomenologi Albert Schutz 

yang dianggap lebih natural (alami).  

Dengan memahami pendekatan fenomenologi melalui paradigma naturalisme inilah 

diharapkan dapat dipahami tindakan sosial konversi agama yang terjadi di Klenteng Tri 

Dharma Kwan Sing Bio sebagai gejala perilaku pilihan beragama dengan pendekatan-

pendakatan sosiologis dan nilai-nilai teologis untuk memperoleh pemahaman yang mendalam 

(verstehen) dengan mengedepankan fenomena tindakan sosial konversi agama ini secara 

natural (alami), tidak dibuat-buat atau diada-adakan, apalagi dipaksakan.  

C. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. 

Arikunto (1998:17) mendefinisikan penelitian kualitiatif  sebagai penelitian yang ingin 

mengumpulkan data dan penafsiran hasilnya tidak menggunakan angka-angka. Nana Syaodih 

Sukmadinata (2005:60) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif (qualitative research) 

merupakan penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun 

kelompok dalam tindakan sosial konversi agama. Sedangkan Poerwandari (2001:56-57) lebih 

menekankan ciri-ciri penelitian kualitatif meliputi: memiliki kedalaman dan proses, 

cenderung dilakukan dengan jumlah kasus yang sedikit, data-data yang digali adalah data 

kualitatif berkaitan dengan pengetahuan, persepsi, keyakinan, dan pengalaman subyek 

penelitian. Selanjutnya, Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007:4) juga menyebutkan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa  kata-kata  

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, tidak mengedepankan 



persuasif, tetapi lebih kepada naturalistik  dan selebihnya observasi-observasi. Pendekatan ini 

diarahkan pada latar dari individu tersebut secara holistik (utuh). Di samping itu, penelitian 

kualitatif memiliki katajaman analisis (Hasan, 2011:170-171) bertujuan membangun 

proposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Sinyalemen ini bisa dilihat dalam 

statement Susan Stainback (dalam Sugiyono, 2008:21) ”An investigation might  be simple or 

complex, dealing with a stingle event or multiple event, might be simple or large” yang 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan temuan sederhana sampai temuan 

kompleks yang terjadi pada peristiwa tunggal maupun majemuk, kecil atau besar. 

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

alami, penelitian apa adanya (inkuiri naturalistik), penelitian etnografi, penelitian 

interaksionisme simbolik, penelitian perspektif ke dalam, penelitian interpretatif, ekologis 

dan deskriptif (Moleong, 2007:2). Penelitian kualitatif digunakan dengan pertimbangan 

bahwa: (1). Pendekatan kualitatif  sesuai diterapkan bila penelitian bertujuan untuk 

memahami makna yang mendasari tingkah laku manusia., (2). Penelitian kualitatif sesuai 

diterapkan bila penelitian itu ingin mendeskripsikan latar dan interaksi yang kompleks dari 

partisipan., (3). Penelitian kualitatif sesuai diterapkan pada penelitian yang dimaksudkan 

untuk melakukan penjajakan (eksplorasi), atau untuk mengidentifikasi informasi baru., (4). 

Penelitian kualitatif sesuai diterapkan pada penelitian yang bermaksud untuk memahami 

keadaan yang terbatas jumlahnya dengan fokus yang mendalam dan rinci., (5). Penelitian 

kualitatif sesuai diterapkan pada penelitian yang ingin mendeskripsikan gejala untuk 

melahirkan suatu teori atau hipotesis., (6). Penelitian kualitatif sesuai diterapkan pada 

penelitian yang mempersoalkan  variabel-variabel menurut pandangan dan definisi partisipan. 

(Suyanto, 2007:174-175).  

Kemudian, berdasarkan dari karakternya, penelitian kualitatif memiliki setidaknya 

tiga point penting yaitu: Pertama, penelitian ini mengkaji tentang makna dari suatu tindakan  



sosial, tidak ada kaitannya dengan angka. Kedua, penelitian ini berhadapan dengan aspek 

sosial, budaya, bahkan politik maupun ekonomi di mana fenomena itu tidak berdiri sendiri, 

melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melingkupinya, seperti: situasi, kondisi, 

motif, emosi, harapan, maupun tujuan yang ingin dicapai pelaku (aktor) tindakan sosial. 

Ketiga, pada konteks penelitian ini, secara spesifik fokus penelitian ini mengungkap proses 

tindakan sosial konversi agama dari beberapa converts (pelaku konversi) dan implikasi 

maknanya.  

Sebagaimana lazimnya dalam penelitian sosiologi, penelitian kualitatif ingin 

mengungkap fenomena yang berkaitan dengan perilaku, perasaan, pengalaman, dan 

perkembangan yang dihasilkan melalui data-data kualitatif melalui pengamatan (observeasi), 

wawancara mendalam untuk memperoleh data-data dan fakta di lapangan subyek penelitian 

bukan berupa angka-angka, tetapi lebih kepada temuan konsepsional bersifat deskriptif 

dengan menekankan pada perspektif emik, bukan perpektif etik. Perspektif emik menurut 

(Hamidi, 2008:55) disebutkan: 

“Yaitu perspektif yang mengedepankan pertanyaan langsung tanpa konsep 
kepada subyek penelitian, sehingga data dipaparkan dalam bentuk deskriptif menurut 
bahasa, cara pandang subyek penelitian, dan perspektif etik, data yang dikemukakan 
dalam batasan (yang dikehendaki peneliti) dalam arti bahwa konsep (vartable) yang 
diteliti diukur melalui indikator-indikator yang ditetapkan dulu oleh peneliti baik 
jumlah maupun jenisnya, dengan menggunakan kuisioner dengan pilihan tertutup 
sesuai dengan yang dikehendaki oleh peneliti”.  

 
Lebih jelasnya, perspektif emik adalah informasi yang dikumpulkan, diupayakan, 

dideskripsikan berdasarkan ungkapan, pengalaman, pengetahuan, pandangan, dan interpretasi 

subyek penelitian sendiri, sehingga terungkapkan apa di balik perilaku atau tindakan sosial 

konversi agama tersebut. Oleh karena itu, maka dalam penyampaian penelitian ini digunakan 

deskripsi dengan analisis kualitatif yang bersumber dari teori tindakan sosial (Weber) dalam 

rangka menemukan jawaban atas tindakan sosial konversi agama yang terjadi di lapangan 

subyek penelitian. Oleh karena itu, pada konteks penelitian ini, penelitian kualitatif 



digunakan karena fenomena tindakan sosial konversi agama dari umat Klenteng Tri Dharma 

ke agama Katolik/Kristen/Islam disajikan dalam bentuk  verbal bukan angka-angka, sehingga 

memerlukan pemaknaan, pemahaman (verstehen) dan penafsiran (interpretasi) dalam 

mengungkap data-data yang ada di lapangan subyek penelitian. Penelitian ini dilakukan 

bukan untuk menguji hipotesis melainkan ingin menjelaskan secara komprehensif tentang 

substansi proses tindakan sosial konversi agama dalam perspektif emosi (perasaan), motivasi 

(kepentingan), dan ekspektasi (harapan) agar memperoleh pemahaman (verstehen) dan 

penafsiran (interpretatif understanding) secara utuh di balik realita dalam tindakan sosial 

konversi agama di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio.   

D. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio Tuban, 

mengingat di sanalah terdapat indikasi terjadinya tindakan sosial konversi agama di kalangan 

etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio yang pindah ke agama 

Katolik/Kristen/Islam, kemudian ada yang kembali lagi menjadi umat Klenteng Tri Dharma 

Kwan Sing Bio dengan beragama Budha, Konghucu, Tao, dan ada yang tidak kembali lagi 

menjadi umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, khususnya yang mengkonversikan 

dirinya ke agama Islam. 

Alasan yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan, antara lain: (1). Relatif 

menjadi ‘kebiasaan’ bahwa komunitas etnis Tionghoa senantiasa mencari jati diri dalam 

perjalanan kehidupannya, termasuk menyangkut ‘religi’ atau beragamanya, Ia akan terus 

mencari ‘pencerahan’ dalam beragamanya. Refleksi dari ‘rasa’ beragama cenderung 

membuat mereka terus ’melalang buana’ mencari tempat-tempat yang dianggap mempunyai 

tuah (aura) atau keramat yang diyakini dapat memberikan pencerahan hidupnya, sehingga 

tidak heran bila kemudian tempat-tempat seperti gunung Kawi (Malang), gunung Kemukus 

(Sragen), makam Ngujang (Tulungagung), dan lain-lain termasuk Klenteng Tri Dharma 



Kwan Sing Bio sebagai tempat-tempat ritual peribadatan sering mereka datangi., (2). Situasi 

kondisi politik orde baru yang mempressur eksistensi kehidupan mereka, dengan kata lain 

kurang berpihak (mengapresiasi) kepentingan komunitas etnis Tionghoa, membuat eksistensi 

mereka merasa terancam, merasa tidak nyaman berada di Klenteng. Akibatnya kemudian 

adalah mereka tidak mampu mengapresiasikan keyakinannya secara layak sebagaimana 

mestinya, sehingga mereka kemudian melakukan tindakan sosial konversi agama keluar dari 

Klenteng. Di sinilah peneliti mencari dan mendalami jawaban persoalan yang sesungguhnya 

terjadi dari tindakan sosial konversi agama yang mereka lakukan, sehingga peneliti 

memutuskan untuk menelitinya., (3). Komunitas etnis Tionghoa sangat mengutamakan 

kehidupan bersifat spiritual untuk menuju pencerahan hidupnya. Indikasi ini dapat dilihat dari 

kebanyakan rumah orang-orang etnis Tionghoa, apapun agama mereka, keyakinan mereka, 

dirumahnya  selalu terdapat altar kecil yang digunakan sebagai tempat sembahyangan untuk 

menghormati para leluhur (nenek moyang) mereka. Di altar kecil dalam rumah itulah 

biasanya terdapat foto mendiang ayah, ibu, kakek, nenek mereka. Betapa mereka sangat 

memuliakan para leluhurnya. Ajaran luhur ini mereka pegang teguh. Bahkan tidak menutup 

kemungkinan bahwa keberkahan hidupnya juga berasal dari sini. Dalam Islam pun 

sebenarnya terdapat satu  hadist  yang menyatakan bahwa ridho Allah berasal dari ridho 

orang tua, namun justru orang-orang Tionghoa  secara tidak sadar telah lebih dulu 

mengamalkan salah satu ajaran Islam itu, yakni memulyakan para leluhurnya (orang tuanya) 

secara konsisten dari generasi ke generasi begitu seterusnya. Ajaran Islam juga menegaskan 

bahwa surga berada di telapak kaki ibu. Orang tua terutama ibu memperoleh posisi tertinggi 

dalam ajaran Islam, demikian pula dalam adat tradisi budaya Tionghoa (Cina), Mama 

menjadi sosok yang sangat dihormati di samping Papa. Dalam filosofi Jawa pun sangat 

menekankan penghargaan dan penghormatan pada nilai-nilai tersebut, sampai ada ‘unen-

unen’ (ucapan) dari para leluhur pendahulu kita, ‘Wong tuwo iku Pengeran katon’. Kedua 



orang tua itu ibaratnya Tuhan yang kelihatan. Sering ditekankan oleh kedua orang tua kita 

agar kita tidak berani kepada orang tua, supaya tidak terkena ‘kualat’ (karma). 

Peneliti tidak dapat melakukan penelitian hanya dengan berbekal ‘couriosity’ (rasa 

ingin tahu saja), tetapi penelitian harus berawal dari identifikasi masalah dan berlanjut  

kepada tahap-tahap selanjutnya seperti: (1) Masalah/pertanyaaan penelitian., (2) Telaah 

teoritis., (3) Pengujian fakta., (4) Kesimpulan. Tahap-tahap ini umumnya berlaku untuk 

pendekatan penelitian kualitatif (Satori, dkk, 2009:37). Dalam penelitian ilmiah, ditekankan 

konsistensi untuk menjaga kefokusan penelitian  agar memperoleh pemahaman yang 

mendalam (verstehen). Oleh karena itu, maka fokus penelitian  mempunyai batasan penelitian 

disebabkan dalam lapangan penelitian banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku, dan 

aktivitas (perilaku atau tindakan),  namun tidak semua tempat, pelaku dan aktivitas (perilaku 

atau tindakan) akan mampu kita teliti semua. Oleh karena itulah, dibuat batasan penelitian 

yang lebih sempit, tajam, tetapi mendalam yang dinamakan fokus penelitian.  

Fokus penelitian ini terletak pada tindakan sosial konversi agama di Klenteng Tri 

Dharma Kwan Sing Bio, meliputi: (1). Proses tindakan sosial konversi agama yang  

dikategorikan dalam teori tindakan sosialnya Max Weber untuk  memahami  tindakan sosial 

konversi agama yang dilakukan oleh beberapa orang anggota komunitas etnis Tinghoa umat 

Klenteng Tri Dharma yang beragama Budha, Konghucu, Taoisme mengkonversikan dirinya 

ke agama Katolik/Kristen/Islam, kemudian ada yang kembali menjadi umat Klenteng Tri 

Dharma dengan beragama Budha, Konghucu, Taoisme, dan ada yang tidak kembali menjadi 

umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, khususnya yang mengkonversikan dirinya ke 

agama Islam., (2). Implikasi dari tindakan sosial konversi agama, berupa makna secara 

individual dan makna secara sosial, tercermin dalam peningkatan kualitas kesalehan 

individual dan kesalehan sosial dengan kontribusi kemanfaatannya kepada beberapa anggota 

masyarakat sekitarnya. 



Dengan pertimbangan tersebut di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan 

penelitian secara mendalam tentang perilaku beragama mereka dengan harapan memperoleh 

kejelasan jawaban atas tabir fenomena tindakan sosial konversi agama di kalangan mereka 

umat Klenteng Tri Dharma secara lebih komprehensif guna menemukan pemahaman secara 

mendalam (verstehen). 

E. Subyek Penelitian Dan Sumber Data/Informasi 

1. Subyek Penelitian  

Menurut Suharsimi Arikunto (1998:200) subyek penelitian adalah benda, hal atau 

organisasi tempat data atau variabel penelitian yang dipermasalahkan melekat. Tidak ada satu 

pun penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya subyek penelitian. Oleh karena itulah 

subyek penelitian menjadi sangat penting di dalam penelitian. Dalam konteks penelitian 

kualitatif, pemilihan subyek  terkesan kurang terstruktur dan tidak sistematis jika 

dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, tidak digunakan istilah 

istilah sampel, melainkan  subyek/responden/partisipan.  

Untuk menentukan subyek dan informan, peneliti menggunakan tekhnik purposive 

sampling. atau sampel bertujuan yakni tehnik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan 

atau dengan kata lain pengambilan sampel yang diambil berdasarkan kebutuhan peneliti. 

(Mulyana, 2001:8). Kebutuhan peneliti, dalam hal ini Sutrisno Hadi (1987:37) menekankan 

pada ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

Mengacu pada penjelasan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini digunakan 

sampling purposif di mana tehnik pemilihan subyek didasarkan pada penilaian pribadi. 

Representasi subyek itu ditentukan oleh peneliti. Kredibilitas subyek penelitian tidak 

tergantung pada banyak sedikitnya subyek penelitian, tetapi lebih kepada kedalaman subtansi 



memperoleh informasi dari subyek penelitian dan tingkat relevansi subyek penelitian 

terhadap permasalahan yang diteliti.  

Di dalam penelitian ini digunakan subyek penelitian dari beberapa orang komunitas 

etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma  Kwan Sing Bio. Karakteristik subyek penelitian 

meliputi: beberapa orang pria keturunan etnis Tionghoa, umat  Klenteng Tri Dharma  

beragama Budha, Konghucu, Taoisme, melakukan tindakan sosial konversi agama, dan 

bersedia menjadi subyek penelitian. Peneliti memilih 8 (delapan) orang subyek penelitian dan 

10 (sepuluh) orang informan yang dipilih secara purposif (ditentukan) dengan pertimbangan 

dianggap representatif, dan dipandang memahami seluk beluk tindakan sosial konversi agama 

yang terdapat di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio tersebut. Beberapa orang tersebut 

layak  dijadikan sebagai subyek penelitian disebabkan mereka umat Klenteng Tri Dharma 

yang telah melakukan tindakan sosial konversi agama dan juga bersedia dijadikan sebagai 

subyek penelitian terkait pengalamannya melakukan tindakan sosial konversi agama. 

           2. Sumber Data/Informasi Penelitian  

Berikut daftar nama-nama subyek penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4: 
Nama Subyek (Pelaku) Konversi Agama 

No. Nama 
Konversi 

Dari- Ke 
Kategori Alasan 

01. Liu Kok Liong (Liu 
Pramono) 

Konghucu - 

Kristen 

Kembali Yakin Dengan Aura Kong 
Co (Ingin Keluar Dari 
Tekanan Hidup) 

02. Loe Kian Hok 
(Hendrawan Agus 
Susanto) 

Taoisme - Katolik Kembali  Yakin Dengan Aura Kong 
Co (Ingin Keluar Dari 
Tekanan Hidup) 

03. Po I Swang  
(Lilik Swandari) 

Konghucu- Kristen Kembali Yakin Dengan Aura Kong 
Co (Ingin Keluar Dari 
Tekanan Hidup) 
 



04. Han Mien Tjie (Lusia) 

 

Konghucu- Katolik Kembali 
 

Yakin Dengan Aura Kong 
Co (Ingin Keluar Dari 
Tekanan Hidup) 
 

05. Ong Sau Ming 

(Mintarjo) 

Budha - Islam Tidak 
Kembali 

Mencari Esensi 
Ketuhanan (Mencari  
Jalan Yang Lurus) 

06. Tjio Kahie (Gunawan) Konghucu- Islam Tidak 
Kembali 

Mencari Esensi 
Ketuhanan (Mencari  
Jalan Yang Lurus) 
 

07. The Poo Tjhwan 
(Muhammad Fauzan) 

Konghucu- Islam Tidak 
Kembali 

Mencari Esensi 
Ketuhanan (Mencari  
Jalan Yang Lurus) 
 

08. Auw Yong Kwok Heng  
(M. Syamsul Arifin) 

Konghucu- Islam Tidak 
Kembali 

Mencari Esensi 
Ketuhanan (Mencari  
Jalan Yang Lurus) 
 

Sumber: Observasi Dan Wawancara, 2016 

Sementara data lain juga diperoleh dari para informan sebagai berikut: 

1) Oey Ging Koen (Gunawan Putra Wirawan) (GP),57 tahun, seorang umat Klenteng Tri 

Dharma yang telah lama, hampir separo lebih hidupnya mengabdikan dirinya di 

Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, pernah sebagai anggota dan menjadi Pengurus 

Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. 

2) Go Tjong Sing (Gondo Rahono) (GR), 62 tahun, seorang umat Klenteng Tri Dharma 

yang telah lama berada dalam lingkungan Klenteng Tri Dharma, sangat memulyakan 

Kong Co, dan mengikuti jejak filosofi keluhuran hidup Konghucu dengan penuh 

keteguhan yang melekat di dalam pribadinya, tegas dan memegang teguh prinsip 

kebenaran keluhuran. 

3) Koh Giong (KG), 55 tahun, seorang keturunan Tionghoa, lahir, dibesarkan dan tinggal 

menetap di Tuban, Pemandu sembahyangan di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. 



4) Koh Mbing (KB), 61 tahun, seorang keturunan Tionghoa, lahir, dibesarkan dan tinggal 

menetap di Tuban, memahami sejarah dan eksistensi Klenteng Tri Dharma Kwan Sing 

Bio, menjadi data pendukung dalam penelitian ini. 

5) Mbok Nah (MN), 89 tahun, seorang abdi dalem dapur Klenteng Tri Dharma Kwan Sing 

Bio  yang telah mengabdi kurang lebih dari 60 tahun sebagai pekerja dapur bagian 

memasak yang telah mengalami secara langsung berbagai peristiwa dan dinamika di 

Klenteng Tri Dharma tersebut, sehingga patut dan layak dijadikan sebagai informan 

penelitian.  

6) Zelina (ZL), 39 tahun, seorang remaja putri etnis Tionghoa keturunan Cina peranakan. 

Penjaga toko souvenir di lingkungan Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Dibesarkan 

dalam lingkungan Klenteng Tri Dharma, karena Papa dan Mamanya dulu juga umat 

Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio yang taat dan rajin datang berkunjung ke Klenteng 

untuk sembahyangan kepada Kong Co Kwan Kong selama bertahu-tahun bersama 

keluarganya. 

7) Dewi (DW), 28 tahun, sejak lahir dibesarkan dalam lingkungan didikan Klenteng Tri 

Dharma Kwan Sing Bio dan bekerja mengabdi sebagai pelayan toko souvenir di dalam 

lingkungan Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, relatif banyak mengetahui perihal 

keberadaan Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio dan dinamikanya secara sosial 

keagamaan, karena sejak kecil berada di dalam lingkungan Klenteng Tri Dharma Kwan 

Sing Bio. 

8) Chandra Putra (CP), 60 tahun, seorang informan keturunan Tionghoa umat Klenteng Tri 

Dharma. Sering berkunjung ke Klenteng Tri Dharma untuk melakukan sembahyangan ke 

Kong Co Kwan Kong (Kwan Sing Tee). 

9) Ana Mariana Herliana (AM), 27 tahun, keluarga Tionghoa, beragama Katolik. Sering ke 

Klenteng sejak dulu mengikuti jejak Papa Mamanya, tetapi tidak melakukan 



sembahyangan, hanya sekedar menikmati pemandangan dan semilirnya angin di halaman 

Klenteng mereview memori masa kecilnya dulu bersama Papa Mamanya yang sering ke 

Klenteng. 

10) Dinda Theophillia Zeka (DT), 28 tahun, keluarga Tionghoa, beragama Kristen Protestan, 

sering Ke Klenteng menikmati pemandangan bangunan fisik Klenteng dan semilirnya 

angin di halaman samping Klenteng yang semilir sepoi-sepoi sembari ketemu teman-

teman lama sesama etnis Tionghoa yang suka kumpul-kumpul dengan teman sejawatnya 

di Klenteng. 

Data primer  dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

para pelaku tindakan sosial konversi agama sebagai subyek dan informan penelitian yang 

mengetahui seluk beluk tindakan sosial konversi agama di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing 

Bio. Sedangkan, data sekunder adalah data pendukung data primer, bersifat kuantitatif, 

bersumber dari dokumen, catatan, berkas-berkas, buku-buku (referensi), jurnal, internet, dan 

dokumen lain. Data-data kuantitatif bersifat sekunder tersebut digunakan untuk melengkapi 

data penelitian sebagai data pendukung, agar dihasilkan data yang lebih akurat. Oleh karena 

itu, bagaimanapun data kuantitatif sebagai data sekunder dalam penelitian kualitatif tetap 

sangat diperlukan, walaupun bukan sebagai data utama yang menjadi bahasan penelitian. 

F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Dalam tehnik pengumpulan data penelitian, peneliti merupakan instrumen utama 

(researcer as instrument) dibantu dengan instrumen lainnya seperti perekam suara (tape 

recorder), perekan gambar (recording camera), dan alat-alat tulis lainnya yang diperlukan. 

Kemudian, dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data bergerak dari lapangan 

empiris dalam upaya membangun teori dari fakta dan data. Peneliti berpedoman kepada 

prosedur pengumpulan data penelitian fenomenologis yang dijelaskan oleh Creswell 

(1988:78), yaitu dimulai dari penentuan lokasi atau individu, kemudian membangun akses 



dan rapport, memilih sampling secara purposif, pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, 

mencatat data/informasi, memecahkan isu-isu lapangan subyek penelitian, menyimpan data 

serta kembali lagi pada langkah awal.  

  Orientasi awal dalam pengumpulan data, yaitu peneliti menjajaki dan menentukan 

latar penelitian serta subyek penelitian yang terkait dengan tindakan sosial konversi agama 

pada beberapa anggota komunitas etnis Tionghoa umat Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio 

dengan merumuskan masalah dan tujuan penelitian, mengkaji teori yang relevan, menentukan 

kategori tindakan sosial menurut teori tindakan sosial Max Weber. Sedangkan untuk menjaga 

konsistensi kefokusan penelitian, peneliti menjaga fokus penelitian sesuai relevansi penelitian 

meliputi data-data sebagai berikut: (1). Data tentang proses beberapa orang komunitas etnis 

Tionghoa melakukan tindakan sosial konversi agama yang dilakukan dari umat agama apa 

dan berpindah ke agama apa., (2). Data tentang implikasi makna setelah mereka melakukan 

tindakan sosial konversi agama. 

Secara riil proses pengumpulan data penelitian melalui langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Memasuki lokasi penelitian (getting in): peneliti memasuki kawasan Klenteng Tri Dharma 

Kwan Sing Bio sebagai awal orientasi lapangan subyek penelitian dengan bahasa ‘kulo 

nuwun’ mendekati pihak-pihak terkait yang relevan dengan penelitian dalam rangka 

memudahkan komunikasi untuk memperlancar kegiatan penelitian dan menekan resiko 

kesalahpahaman (miss communication) kedua belah pihak (yang meneliti dan yang 

diteliti). 

2) Berada di lokasi penelitian (getting along): peneliti menjalin interaksi secara intens dengan 

subyek/informan penelitian, kemudian mencari informasi yang dibutuhkan, serta 

menangkap makna dari informasi dan pengamatan yang diperoleh.  



3) Mengumpulan data (Logging data): dilakukan dengan cara berpedoman kepada Sugiyono  

(2008:300) yakni wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Secara sebagai 

berikut: (a). Wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan terhadap pelaku 

konversi (converts) dengan menggunakan tekhnik snowball sampling yakni suatu tehnik 

pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit belum mampu 

memberikan data lengkap, kemudian harus mencari orang lain lagi yang dapat digunakan 

sebagai sumber data sampai memperoleh titik kejenuhan. Wawancara mendalam ini 

menurut Ahmadi (2005:72) dilakukan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam 

tentang perilaku converts, pemikiran, pengalaman, respon, kategori tindakan sosial, untuk 

menginterpretasikan situasi dari fenomena tindakan sosial konversi agama. Secara 

operasional, peneliti mengajukan pertanyaan seputar konversi agama mengenai perilaku 

konversi agama yang terjadi, alasan mendasar, pandangan/pemikiran, problematika dan 

pengalaman serta idealisme yang bersangkutan (converts)2 sesuai dengan keyakinannya, 

kemudian dielaborasi setiap jawaban yang didapatkan dari subyek/informan sampai tidak 

menemukan jawaban baru (titik kejenuhan jawaban), barulah dihentikan pencarian fakta 

dan data tersebut. Tehnik wawancara mendalam tersebut dimulai dari subyek/informan 

kunci (key person) kemudian berlanjut terus pada subyek/informan berikutnya sesuai yang 

ditunjuk subyek/informan awal, begitu terus sampai akhirnya ditemukan kejenuhan data. 

Dalam  wawancara yang dilakukan terhadap subyek/informan penelitian berjalan tidak 

terstruktur (terbuka dan bicara apa adanya) dalam garis besar yang terstruktur (mengarah 

menjawab permasalahan penelitian). Kemudian, agar tidak membias, maka peneliti 

menggunakan satu rumusan pertanyaan atau data interview, antara lain mengenai nama, 

usia, keturunan keluarga, agama asal, status di lingkungan Klenteng Tri Dharma, dan lain-

lain. Dari daftar pertanyaan tersebut diharapkan mampu menjawab secara fokus terhadap 

                                                
2 Converts = Orang- orang yang melakukan konversi atau sering disebut pelaku konversi 



permasalahan penelitian ini. Mengingat Poerwandari (2001:64) menegaskan bahwa. 

kemampuan melakukan wawancara dan observasi merupakan kemampuan dasar yang 

perlu dimiliki oleh peneliti kualitatif, karena dasar keterampilan wawancara dan observasi 

berperan besar dalam pelaksanaan metode-metode yang lebih praktis. (b). Pengamatan 

(observasi)  dilakukan untuk memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang 

muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tindakan sosial 

konversi agama. Karena memori peneliti sangat terbatas dan mudah terganggu dengan 

banyaknya informasi dari luar, maka dilakukan pencatatan setelah observasi. Hasil 

observasi dicatat pada catatan lapangan dengan menuliskan tanggal dan waktu pencatatan. 

Dalam observasi dilakukan pengamatan secara langsung pelaksanaan konversi agama di 

kancah penelitian, juga ekses setelah melakukan konversi agama sebagai implikasi makna 

secara individual maupun secara sosial. Sebagai contoh, misalnya: umat Klenteng Tri 

Dharma  yang  mengkonversikan dirinya ke agama Islam, tidak kembali menjadi umat 

Klenteng Tri Dharma. Mengapa bisa terjadi demikian, menjadi cermatan catatan lapangan 

peneliti (fieldnotes)., (c). Dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang 

data-data fisik (administrasi) di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio. Data bersifat 

fisik/administrasi merupakan data sekunder sebagai pendukung data primer, bisa berupa 

lokasi yang terkait dengan permasalahan penelitian, riwayat hidup atau identitas para 

informan, letak geografis dan sejarah berdirinya Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, 

susunan pengurus, anggota umat Klenteng Tri Dharma Klenteng, dan lain-lain. Secara riil, 

langkah yang ditempuh peneliti, yakni: peneliti mengumpulkan dokumen yang tersimpan 

di Klenteng Tri Dharma Kwan Sing Bio, kemudian direduksi (disaring) sesuai kebutuhan 

penelitian. Dengan tehnik ini, peneliti memperoleh data/informasi tentang banyak hal yaitu 

data profil subyek penelitian, kategori tindakan sosial konversi agama, tindakan sosial 

konversi agama yang ternyata tidak saja dilakukan berdasarkan tindakan rasionalitas 



instrumental tetapi ada tindakan rasionalitas lain berupa ‘nilai’ yang lebih sakral dan 

dijunjung tinggi oleh sebagian converts.  

Setelah peneliti melakukan refleksi terhadap hasil pengumpulan data di lapangan 

melalui penulisan deskriptif yang didasarkan dari data yang ditemukan, kemudian diolah 

melalui analisis data dengan tahapan metodologis. 

G. Tehnik Analisis Data Penelitian 

Tehnik analisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model komponen 

analisis data: kumpulkan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-

langkah analisis data mengacu pada penawaran Lexy Moleong (2007:247) yaitu dengan 

menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah  dibaca, dipelajari, dan 

ditelaah kemudian mengadakan reduksi (penyaringan), penyajian, dan penarikan kesimpulan.  

Dengan reduksi data ini, peneliti dapat menyederhanakan data kualitatif dan 

mentransformasikan dengan melalui ringkasan atau menggolongkannya dalam suatu pola 

yang lebih jelas. Tehnik analisis data ini mirip dengan tehnik analisis data yang 

dikembangkan oleh Miles dan Huberman (dalam Bungin, 2001:145) yang menyebutkan tiga 

langkah pengolahan data kualitatif  yaitu: (1). Reduksi data (data reduction)., (2). Penyajian 

data (data display)., (3). Penyimpulan atau verifikasi (Conslusion Drawing/Verification, 

sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini:  

 

 

 

 

 

                                                      Tabel 5: Proses Analisis Data Model Air 

Data Reduction 
(Reduksi Data) 

Conlution Drawing 
(Kesimpulan/ Verifikasi) 

Logging data 
(Pengumpulan Data 

Data Display 
(Penyajian Data) 



Melihat tabel tersebut di atas, dapat dipahami, setelah tahap pengumpulan data, maka 

merujuk pada pedoman Satori (2009:39) ditegaskan  langkah berikutnya adalah: 

1. Reduksi data (data reduction): merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi secara tepat dan 

akurat. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri temuan 

yang tersebar baik dari hasil wawancara dengan subyek/informan penelitian, studi 

literatur, membuat memo sebagai dasar penyajian data/informasi dan analisis selanjutnya, 

dilakukan dengan interpretasi secara mendalam mengenai hubungan teori dan fakta yang 

terjadi. Di sini terdapat proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang dilakukan dengan 

memilah dan memilih hal-hal pokok  sesuai dengan fokus penelitian agar mudah 

menyimpulkannya. Jadi pada prinsipnya, peneliti melakukan: penajaman, penggolongan, 

mengekslusi data yang tidak perlu untuk memudahkan penyajian (display) dan penarikan 

kesimpulan.  

2. Penyajian data (data display): disarankan Linconl dan Guba (1990:365) yakni dalam 

bahasa yang tidak formal dan dalam susunan kalimat sehari-hari, pilihan kata atau konsep 

asli informan, cukup rinci serta tanpa adanya interpretasi dan evaluasi dari peneliti. 

Dengan kata lain, penyajian data tersebut secara sederhana, tajam, jelas, dengan 

mensistematisasikan dan menyederhanakan data (informasi) yang beragam dalam 

kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif  atau konfiguratif, sehingga lebih mudah 

dipahami. Oleh karena itu, dalam penyajian data dilakukan dengan menyajikan dalam 

bentuk teks naratif (deskriptif) yakni setelah diseleksi secara ketat, data disusun dengan 

menggunakan teks bersifat naratif. Hal ini dilakukan, merujuk pada pendapat Nasution 



(1988:129) bahwa mengumpulkan data atau informasi secara tersusun memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.  

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conslusion Drawing/Verification): pada tahap 

penarikan kesimpulan, peneliti melakukan interpretasi terhadap data/informasi yang telah 

diolah dan dianalisis pada tahapan reduksi dan penyajian data (display) sebelumnya.  Pada 

tahap penarikan kesimpulan ini peneliti meninjau ulang (memverifikasi) kembali catatan-

catatan yang diperoleh (dikumpulkan) selama penelitian dan mencari pola, tema, model, 

hubungan untuk diambil sebuah kesimpulan. Jadi Pada tahap awal, kesimpulan masih 

bersifat longgar, kemudian diringkas lagi secara rinci dan mengakar. Kesimpulan yang 

masih longgar kemudian disimpulkan lagi sampai pada tahap penarikan kesimpulan yang 

baku,  barulah dilakukan verifikasi, karena kesimpulan yang dirumuskan peneliti belum 

bisa dikatakan final sebelum dilakukan verifikasi sampai dapat ditampilkan data yang bisa 

’terbaca’ secara sederhana dan mudah dipahami.  

H. Verifikasi (Pengecekan Keabsahan) Data Penelitian  

Maksud dilakukannya verifikasi adalah untuk pengecekan kebenaran data/informasi 

kepada subyek (informan) penelitian yang ditulis oleh peneliti dalam laporan penelitiannya, 

yaitu menginformasikan hasil laporan kepada subyek/informan penelitian sehingga 

subyek/informan penelitian dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan data/informasi. 

Dengan upaya tersebut, diharapkan dapat diketahui data/informasi yang benar-benar sesuai 

dengan fakta di lapangan, sehingga kesimpulan dapat disampaikan secara utuh (mendalam).  

Merujuk pada pendapat Lincoln dan Guba (Moleong, 2007:173) mengemukakan 

empat macam standart verifikasi hasil penelitian yaitu: kredibilitas, transferabilitas, 

dependabilitas, dan konfirmabilitas. Maka, untuk mengecek keabsahan temuan hasil 

penelitian atau verifikasi, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:   



1) Memperpanjang waktu penelitian: dilakukan dengan maksud untuk mendalami fenomena 

di lapangan subyek penelitian secara optimal, agar terhindar dari deviasi data selama 

penelitian. Peneliti melakukan penelitian hampir 2 (dua) tahun mulai dari pra survey, pra 

proposal penelitian, proposal penelitian, masa penelitian, pengolahan data hingga 

membuat laporan penelitian ilmiah.  

2) Kecukupan referensi: dilakukan dengan maksud untuk mencukupi referensi yang relevan 

dapat digunakan untuk melakukan pembahasan  dan analisis permasalahan, serta 

verifikasi atau pengujian keabsahan data. 

3) Diskusi terfokus (focus group discussion/FGD)3 : dilakukan dengan maksud memperoleh 

input (masukan) konstruktif untuk penyempurnaan penelitian, dilakukan dengan cara 

sharing (diskusi) bersama beberapa teman yang berminat dan dipandang cakap untuk 

menafsirkan  data-data yang telah dikumpulkan dan mencermati teori-teori yang 

diperdebatkan relevansinya dengan permasalahan penelitian. Langkah ini sesuai dengan 

Bungin (2001:140) yang mengatakan bahwa hasil focus group discussion (FGD) dapat 

memberikan makna-makna abstrak  yang terkandung dalam masalah penelitian dengan 

menghubungkan kategorisasi sesuai fokus penelitian. 

4) Triangulasi (pemeriksaan): didasari pola pikir fenomenologis bersifat multi perspektif, 

dilakukan dengan cara triangulasi data, sumber, dan teori, sebagai berikut: (a). 

Triangulasi data: dilakukan dengan membandingkan data yang telah diperoleh dari 

sumber data dengan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh., (b). Triangulasi sumber: 

dilakukan untuk mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh data dari 

hasil wawancara atau mencari sumber lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. 

Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan menguji kredibilitas tindakan 
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sosial konversi agama yang dilakukan dengan wawancara terhadap subyek/informan 

penelitian yakni pelaku tindakan sosial konversi agama ke agama Katolik/Kristen/Islam. 

Hasilnya dikategorikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan berbeda, dan 

mana yang spesifik dari sumber data tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara: (1). 

Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara., (2). Membandingkan 

apa yang dikatakan informan di depan publik dengan yang diungkapkan secara pribadi., 

(3). Membandingkan situasi (keadaan) dan perspektif informan dengan berbagai 

pendapat (pandangan) orang lain., (c). Triangulasi teori: Merujuk pada pendapat Patton 

(dalam Moleong, 2007:178-179) yang mengemukakan bahwa fakta tertentu dapat 

diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori-teori sebagai penjelasan 

pembanding (rival explanation). Hal ini dimaksudkan untuk mencari tahu apakah ada 

keparalelan penjelasan dan analisis atau tidak antara satu teori dengan teori yang lain.  

Misal, peneliti menyandingkan teori dengan temuan penelitian, Secara operasional, 

misalnya teori yang ditemukan Hamidi (2008) dalam penelitiannya “Rasionalitas Tauhid 

Dan Makna Sosial Konversi Dalam Agama Islam” di mana beberapa orang melakukan 

tindakan konversi pemahaman dari NU ke Muhammadiyah kemudian berlanjut dengan 

tindakan riil usaha-usaha di bidang pendidikan agama dan sosial yang bermanfaat bagi 

lingkungan masyarakat sekitarnya, disandingkan dengan data-data lapangan subyektif 

penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dalam konteks tertentu pola-polanya, 

menyimpulkan bahwa ternyata tidak selamanya orang melakukan konversi agama itu 

didasarkan kepada rasionalitas instrumental (bertujuan), namun ada rasionalitas lain 

seperti rasionalitas nilai dalam hal ini ‘rasionalitas tauhid’ yang menjunjung tinggi nilai 

sakralitas ke-Esa-an Tuhan menjadi bantahan teoritis pada posisi hasil penelitian ini. 

Setelah dilakukan verifikasi sebagaimana tersebut di atas, barulah kemudian 

dilakukan finalisasi  sebagai tahap akhir penelitian dengan merujuk dari pandangan Ahmadi 



(2005:40) melalui: (1). Tahap simpulan., (2). Menentukan proposisi (model) teori baru yang 

ditemukan., (3). Melihat implikasi teoritis., dan (4). Menyusun laporan penelitian secara utuh. 

 




