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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka 

pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pada dasarnya peneliti yang melakukan penelitian kualitatif 

berupaya mencari bentuk dan perilaku manusia untuk dianalisis secara 

kualitatif.  Menurut Moleong penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

memiliki maksud untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami oleh 

subjek penelitian secara holistik, dan dengan deskripsi dalam bentuk bahasa 

dan kata-kata, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah.  

Peneliti memilih tipe penelitian intepretatif. Penelitian intepretatif 

memiliki fokus kepada eksplorasi pengalaman individu. Menurut Putnam 

(1983) dalam Liliweri (2011:22) perspektif intepretatif memfokuskan pada 

makna interaksi sosial. Tipe penelitian ini berkemampuan memberikan 

penjelasan interaksi sosial sebagai realitas sosial dan situasi yang sebenarnya. 

Tipe intepretatif sesuai dengan apa yang ingin diteliti yaitu untuk menjelaskan 

dan mengeksplorasi bagaimana perilaku komunikasi yang dilakukan oleh 

jemaat GPdI Maranatha Srengat yang berfokus pada pemaknaan interaksi 

mereka. 
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3.2. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada pemaknaan penyembahan sebagai bentuk 

komunikasi transendental, pada ibadat umat Kristiani di Gereja Pantekosta di 

Indonesia jemaat Maranatha Srengat. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang 

membatasi peneliti agar tetap dalam fokus penelitian gambaran dan makna 

penyembahan. Kemudian unsur-unsur penyembahan meliputi esensi 

penyembahan, khotbah dan pembacaan firman sebagai upaya dalam mencapai 

penyembahan yang maksimal, juga merupakan bentuk komunikasi yang 

dilakukan antara manusia dengan Tuhan. Berikutnya ada ekspresi 

penyembahan diantaranya adalah ekspresi tubuh dan musik, dimana dalam 

pelaksanaannya ekspresi penyembahan memiliki makna yang beragam sesuai 

dengan pengalaman subjek penelitian. Selanjutnya pengaruh penyembahan 

bagi individu subjek penelitian. Peneliti berharap dengan beberapa aspek 

tersebut akan didapatkan hasil yang mengerucut dan spesifik. 

3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah jemaat dari Gereja Pantekosta 

di Indonesia Maranatha Srengat. Jumlah jemaat GPdI Maranatha Srengat adalah 

90 yang berdomisili di kecamatan Srengat, kabupaten Blitar. Dari 90 jemaat, 

peneliti akan menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukkan 

subjek penelitian dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Merupakan jemaat GPdI Maranatha Srengat. 

2. Sudah melaksanakan ibadah di GPdI Maranatha Srengat lebih dari satu 

tahun. 
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3. Masuk dalam struktur organisasi gereja dan masing-masing diambil dari 

pengurus inti dan seksi-seksi. 

4. Pernah menjadi pengkhotbah pada ibadah GPdI Maranatha Srengat. 

Berdasarkan kriteria tersebut maka terpilih 4 subjek penelitian yang sesuai 

dari keseluruhan jemaat GPdI Maranatha Srengat yang diambil dari pengurus 

gereja yang pernah menjadi pengkhotbah di ibadah gereja setempat. 

3.4.Sumber Data 

Lofland dalam Moleong (2014: 157) sumber data berupa kata-kata dan 

tindakan. Lebih dari itu merupakan data penambah diambil dari dokumen dan 

lain-lain.. Dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

3.4.1 Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli. Dalam 

penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara 

mendalam kepada informan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Informan dalam penelitian ini adalah Pendeta GPdI Maranatha Srengat 

serta beberapa pengurus gereja setempat. Data primer juga diperoleh 

langsung dari keterangan informan lain yang dapat memberikan 

keterangan atau informasi. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku, 

jurnal, maupun artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam 

penelitian ini data sekunder diperoleh dari dokumentasi kegiatan GPdI 
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Maranatha Srengat, serta buku, laporan, jurnal dan sebagainya yang dapat 

digunakan untuk referensi tambahan penelitian. 

3.5. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Gereja Pantekosta di Indonesia cabang 

Kecamatan Srengat di Jl. Mastrip No. 54a dan pengumpulan data dilaksanakan 

pada Juni 2019. Peneliti menganggap dalam waktu tersebut efektif untuk 

wawancara dengan beberapa subjek. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Wawancara Mendalam 

Dalam Kuswarno (2011:54), Ibrahim mengatakan bahwa 

wawancara komunikasi yang paling umum dan baik, adalah wawancara 

yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki alternatif 

respon yang ditentukan sebelumnya. Wawancara dapat terjadi selama 

peneliti melakukan observasi partisipan.  

Wawancara memerlukan kemampuan mendengar yang baik, dan 

akurasi yang baik guna memaksimalkan apa yang didengarkan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi penelitian. Metode wawancara juga 

memiliki kemampuan yang menguntungkan. Wawancara tidak 

menghasilkan kesimpulan namun memerlukan keberlanjutan. Selain 

menggunakan catatan wawancara, wawancara dibantu dengan media 

rekam audio dan video recorder.  

Wawancara mendalam sebaiknya dilakukan dalam suasana yang 

akrab dan tidak formal. Agar mempermudah penulisan secara alamiah 
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dalam melakukan wawancara mendalam perlu membiarkan informan 

menjadi dirinya sendiri. Data yang dihasilkan dari proses wawancara 

tersebut adalah pendapat dari para jemaat mengenai pengalaman-

pengalaman yang terjadi ada saat mereka melakukan penyembahan. 

3.6.2 Observasi Partisipan 

Observasi digunakan peneliti bertujuan untuk masuk ke dalam 

subjek penelitiannya. Peneliti akan mengamati secara langsung keadaan 

di lapangan, apa yang terjadi secara fisik maupun perilaku yang terjadi 

selama penelitian dilaksanakan. Peneliti sendiri telah intens melakukan 

komunikasi dengan subjek penelitiannya sejak pertengahan tahun 2018 

dan masih berlanjut hingga sekarang. Sehingga peneliti yakin 

menggunakan teknik observasi karena sudah memiliki gambaran 

mengenai pola serta nilai dalam kelompok yang akan diteliti.  

Menurut Kuswarno (2011:49) observasi partisipan merupakan 

metode tradisional dalam antropologi yang digunakan peneliti sebagai 

sarana masuk ke dalam masyarakat yang akan diteliti. Peran yang 

dimainkan dalam anggota masyarakat tersebut yang akan ditemukan oleh 

peneliti dan mencoba mendapatkan kedekatan perasaan terhadap nilai-

nilai kelompok dan pola masyarakatnya. Sehingga metode ini 

berlangsung cukup lama yaitu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan 

aktif. Dimana peneliti mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh 

narasumber. Melalui kegiatan observasi peneliti melakukan pencatatan 

lapangan yang diharapkan dapat memperoleh informasi dan fakta yang 
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terjadi atas sebuah fokus permasalahan dalam kegiatan penyembahan di 

GPdI Maranatha Srengat yang dapat dilihat dari berbagai dimensi. 

3.7.  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data Miles dan 

Huberman. Menurut Miles, Huberman dan Saldana dalam Misna 

(2015:528) di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data 

Condensation, Data Display, dan Conclusion Drawing/Verifications. 

Gambar 3.7 : Diagram Aktivitas Analisis Data Kualitatif 

 

Sumber: Miles, Huberman, Saldana (2014:33) 

a. Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi Peneliti melakukan pengamatan, wawancara, dan 

pengumpulan dokumen pendukung yang berkaitan dengan subjek. 

Data masih berupa data mentah yang belum diolah. 

b. Kondensasi Data (Data Condensation) 
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Miles, Huberman dan Saldana dalam Muslimin (2018: 86) 

menjelaskan kondensasi data adalah data yang merujuk pada proses 

memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan atau 

mentranformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari 

catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, 

dokumen-dokumen dan materi-materi empiris lainnya. 

Pada tahap kondensasi data, peneliti mengidentifikasikan 

jawaban wawancara yang berkaitan dengan fokus penelitian. Selain 

itu, peneliti juga memilah data ke dalam bagian yang memiliki 

kesamaan sehingga memberi gambaran jelas dan memudahkan 

peneliti untuk menjelaskan data sebagai hasil penelitian. Setelah itu, 

data disederhanakan dan disusun berdasarkan kategori-kategori. 

c. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dengan membuat uraian singkat, 

tulisan atau kata-kata, hubungan antar kategori dari tahap kondensasi 

data. Peneliti akan memaparkan data yakni informasi yang telah 

disusun secara sistematis guna memudahkan peneliti untuk 

melaksanakan penarikan kesimpulan. 

d. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclution Drawing) 

Penarikan kesimpulan oleh peneliti yakni dengan cara 

memaknai sajian data sesuai yang telah dicocokkan kembali dalam 

tahap kondensasi. Peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan dari data 

yang telah disajikan dengan menyesuaikan pada rumusan masalah 

yang ditentukan sejak awal penelitian. Selain itu, peneliti menguji 
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kembali keabsahan serta validitas kesimpulan yang telah dibuat 

menggunakan triangulasi sumber, sehingga dapat disepakati sebagai 

hasil laporan penelitian. 

3.8. 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 cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Tringulasi dengan sumber dapat dicapai 

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

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). 


