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3. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2017 – Februari 2017. 

Pemilihan lokasi dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan 

Sinode GKJ sebagai institusi Agama memiliki sebuah bisnis pertanian (agribisnis) 

yaitu Agrowisata Salatiga. Peneliti melakukan penelitian di 2 (dua) lokasi 

penelitian yang berbeda yaitu pertama, di Sinode Gereja-gereja Kristen Jawa (GKJ) 

yang terletak di Jl. Dr. Sumardi No. 8 & 10 Salatiga. Lokasi penelitian kedua adalah 

PT. Rumeksa Mekaring Sabda yang terletak di Jl. Hasanudin Km. 4 Salib Putih, 

Kopeng, Salatiga. 

 

3.2  Jenis Penelitian dan Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain 

deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur 

penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Sari, 2014). Peneliti melakukan proses 

wawancara kepada partisipan dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan 

panduan wawancara. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian 

dikumpulkan. Informasi tersebut berupa kata atau teks yang kemudian dianalisis. 

Hasil analisis itu dapat berupa deskripsi dan data tersebut dibuat interpretasi untuk 

menangkap arti terdalam. 

 

3.3  Unit Amatan dan Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah direksi dan karyawan PT. Rumeksa 

Mekaring Sabda serta pihak Sinode GKJ, sedangkan unit amatan yaitu filosofi 

bisnis dimana peneliti ingin mengetahui cara pandang berbisnis di Agrowisata 

Salatiga. Selanjutnya peneliti ingin mengetahui nilai-nilai bisnis, visi misi, program 

kerja dan kinerja perusahaan dalam penerapan filosofi bisnis serta konflik orientasi 

yang muncul di dalamnya. 

 



15 
 

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Data primer 

diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam (depth interview), dan 

dokumen-dokumen PT. RMS maupun sinode GKJ berupa tulisan maupun gambar 

yang berhubungan dengan partisipan dan Agrowisata Salatiga. Data sekunder 

diperoleh dengan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan dan publikasi yang 

relevan dengan penelitian. Menurut Sumarni & Wahyuni, 2006 (lihat Christine, 

2016), studi observasi mendorong peneliti untuk melakukan pemeriksaan terhadap 

kegiatan suatu subyek atau sifatnya tanpa berupaya mendapatkan tanggapan dari 

siapa pun. Metode observasi ini dilakukan melalui teknik wawancara. Indriantoro 

& Supomo, 2002 (lihat Christine, 2016), menjelaskan bahwa wawancara 

merupakan teknik pengumpulan data dalam metode observasi (survei) yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada partisipan.  

 

3.5  Teknik Penentuan Partisipan dan Key Informant 

Dalam penelitian ini partisipan yang digunakan sebanyak 2 (dua) 

partisipan, berikut adalah gambaran umum partisipan: 

Tabel.1 Identitas Partisipan. 
Partisipan 

(P) 
Nama 

Jenis 

Kelamin 
Usia 

Tingkat 

Pendidikan 
Jabatan 

P1 DP Laki-laki 56 S2 
Direktur Utama PT. Rumeksa 

Mekaring Sabda 

P2 
HS Laki-laki 57 S2 

Direktur Keuangan PT. 

Rumeksa Mekaring Sabda 

Sumber: Hasil Wawancara, 2017 

 

Penentuan partisipan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. 

Purposive adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu. Pertimbangan yang dimaksud yaitu sesuai kebutuhan dan tujuan dari 

penelitian. (Apriliani, 2014). Dalam hal ini peneliti memilih partisipan yang 

dianggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam dan dapat dipercaya 

untuk menjadi sumber daya yang mantap Sutopo (lihat Christine, 2016). Adapun 

Key Informant (K) yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah pengurus Sinode 

GKJ yang juga merangkap jabatan sebagai Dewan Komisaris di PT. RMS yaitu 

AW (K1) dan BP (K2) sebagai ketua pengawas Sinode GKJ. 
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3.6  Uji Keabsahan Data 

Untuk memastikan kebenaran dari hasil yang diperoleh, digunakan uji 

keabsahan data dengan teknik trianggulasi. Teknik ini merupakan cara yang paling 

umum digunakan bagi peningkatan validitas data dalam penelitian kualitatif. 

Menurut Moleong, 2006 trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pengujian dengan teknik trianggulasi 

berupa pengumpulan data dan sumber yang dilakukan dengan cara mencari 

informasi dari orang lain yang tentunya mengetahui serta paham akan objek yang 

sedang diteliti. (Rubyanti, 2014).  

 

3.7  Instrument Penelitian dan Definis Objek Penelitian 

Tabel 2. Objek Penelitian 
Objek Definisi Dimensi Indikator 

Filosofi bisnis Dasar sebuah 

bisnis yang 

digunakan 

sebagai arah 

untuk mencapai 

tujuan 

perusahaan 

berdasarkan cara 

pandang. 

 Adanya pemahaman yang sama yang 

mampu dijiwai menjadi roh berbisnis 

dalam menjalankan perusahaan 

terutama dalam usaha mencapai tujuan 

perusahaan. 

Nilai-nilai 

bisnis 

Roh dari praktek 

operasional yang 

bersumber dari 

pimpinan 

perusahaan. 

Friendship 

(kerjasama) 

Kekompakan dengan karyawaan. 

dalam menyelesaikan tugas dan 

tanggungjawab demi tercapainya 

tujuan perusahaan 

  Power 

(kekuasaan) 

Otoriter dalam memimpin/ 

menjalankan perusahaan. 

  Integrity 

(integritas) 

 Adanya sinkronisasi antara apa yang 

dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan 

yang berhubungan dengan kejujuran. 

  Recognition  

(penghargaan),   

 Memberikan reward kepada 

karyawan yang berprestasi. 

  Family 

(kekeluargaan) 

Hubungan antar karyawan dalam 

menjalankan bisnis berdasarkan pada 

emosi bukan rasionalitas. 

  Wisdom 

(kebijaksanaan) 

Kemampuan seseorang untuk 

bertindak dalam menyelesaikan 

permasalahan 

  Faith 

(kepercayaan). 

Faktor religius dalam menjalankan 

bisnis yang berdasar pada hubungan 

dengan Tuhan. 
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Tabel 2. Lanjutan 
Objek Definisi Dimensi Indikator 

Visi / 

Misi 

Visi merupakan 

impian/tujuan 

jangka panjang 

yang dimiliki 

oleh suatu 

organisasi. 

 Produktivitas dan efektivitas 

implementasi langkah-langkah 

pencapaian tujuan perusahaan dalam 

penerapan filosofi bisnis. 

Misi merupakan 

langkah-langkah 

yang dilakukan 

dalam jangka 

pendek untuk 

mencapai 

impian/tujuan 

jangka panjang 

(visi) dari 

sebuah 

organisasi. 

 

Program Kerja Suatu 

perencanaan 

atau rancangan 

kerja yang baik 

untuk dilakukan 

oleh pihak-pihak 

tertentu guna 

menjawab visi-

misi dari 

perusahan demi 

tercapainya 

tujuan 

perusahaan 

dalam watu 

tertentu dengan 

melibatkan satu 

orang atau lebih 

sebagai 

pelaksananya. 

 Adanya  program kerja yang dibuat 

berdasarkan misi guna mendukung 

berjalannya filosofi bisnis. 

Kinerja 

Perusahaan 

Pencapaian 

tujuan 

perusahaan 

berdasarkan 

perbandingan 

antara hasil kerja 

dengan target 

yang telah 

ditetapkan. 

 Berapa banyak jumlah produk atau 

jasa yang dihasilkan dan berapa 

jumlah orang dilayani sesuai dengan 

timeline yang telah ditentukan guna 

mendukung berjalanan filosofi bisnis. 

Konflik 

Orientasi 

Bertemunya dua 

pandangan atau 

lebih dari satu 

atau bahkan 

lebih dalam 

waktu yang 

bersamaan 

terhadap suatu 

hal dalam 

menentukan  

 Adanya perbedaan pendapat atau cara 

pandang. 
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Tabel 2. Lanjutan 
Objek Definisi Dimensi Indikator 

 arah/tujuan 

kedepannya. 

  

 

3.8  Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Levis, 2013 mengatakan bahwa pelaksanaan penelitian 

deskriptif kualitatif, misalnya berupa studi kasus adalah suatu investigasi 

mendalam terhadap sekelompok kecil dari populasi orang, organisasi, atau situasi. 

Studi pada sekelompok kecil ini dapat mengklarifikasi secara alamiah suatu 

masalah, mengidentifikasi variabel yang relevan serta menunjukkan hubungan 

antara variabel.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Miles dan 

Huberrman, 1994 (lihat Christine, 2016) teknik analisis data memiliki tiga 

komponen yaitu: 

a. Reduksi data, dimaksudkan bahwa dalam tahap ini sebagai proses pemilihan 

data dan informasi yang telah didapatkan selama melakukan penelitian 

dilapangan. Dalam tahap ini peneliti fokus pada penyederhanaan data yang 

diperoleh. Setelah data yang diperoleh mampu diringkas, peneliti dapat 

menemukan konsep-konsep serta pola data yang diinginkan yang kemudian 

dirancang dalam bentuk hasil analisa akhir. 

b. Penyajian data, merupakan sebuah proses yang menyajikan data penelitian 

dalam sebuah kesatuan yaitu hasil akhir penelitian melalui kalimat yang disusun 

secara sistematis dan logis sehinggan mudah dipahami. Oleh karena itulah 

sangat diperlukan penyajian data yang jelas dan sistematis dalam membantu 

peneliti menyelesaikannya pekerjaannya. 

c. Kesimpulan, merupakan implikasi dari prinsip induktif. Selain itu, kesimpulan 

diverivikasi selama penelitian berlangsung guna memperoleh kebenaran tentang 

sebuah data dan informasi. Secara keseluruhan, data dan informasi yang 

diperoleh akan diuji kebenarannya, kekuatannya, serta kecocokannya dengan 

tujuan sebagai media validitasnya. 




