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BAB III 
 

METODE  PENELITIAN 
 

 
 

 Membaca banyak literatur Kristen kontemporer 

tentang kebijakan ekonomi jelas bahwa para 

pemimpin Kristen memiliki pengetahuan yang sangat 

terbatas wawasan tentang ekonomi dasar (Gregg, 

2008). Gregg lebih jauh berpendapat bahwa dalam 

beberapa kasus, tampaknya ada ketidaktahuan 

mereka, atau ada kecenderungan untuk hanya 

mengabaikan, masalah ekonomi. Entrepreneurship 

demikian tidak relevan untuk diskusi di dalam 

gereja. Diasumsikan sebagai sekuler, oportunis, 

hedonis, dan berdasarkan kepentingan laba.  

 Pada tataran praxis, semakin banyak gereja 

yang mempraktekkan kegiatan Entrepreneurship. 

Tujuan utama dari Christian Entrepreneurship adalah 

menjalankan mandat penatalayanan dan 

pemberdayaan untuk melayani kebutuhan umat dan 
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masyarakat. Banyak aset gereja yang digunakan 

dalam praktek entrepreneurship oleh gereja-gereja. 

Aset yang paling maju adalah spiritual, aset ini  telah 

menjadi modal spiritual dan telah lama 

dilembagakan. Namun ini perlu dikritik secara hati-

hati, terutama pada asumsi entrepreneurship dalam 

rangka memberikan tempat bagi transformasi 

ortogonal dan pertumbuhan aset atau talents dan 

jasa melalui praktek Christian Entrepreneurship. Hal 

inilah yang membentuk paradigma peneliti dalam 

melakukan penelitian. 

3.1.  Paradigma Penelitian 

 Paradigma yang dimaksud disini merupakan 

pandangan dunia yang membimbing penelitian 

ataupun serangkaian keyakinan dasar yang 

membimbing tindakan dalam penelitian (Guba & 

Lincoln 2009:129). Penulisan ini menguraikan 

praktek entrepreneurship yang dilakukan oleh Gereja.  
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 Gereja dalam hal ini sebagai institusi, yang 

oleh BPH, MPH, PHMJ telah membentuk lembaga-

lembaga (yayasan) sebagai perpanjangan tangannya. 

Gereja telah membentuk unit usaha, unit kerja, 

komisi, departemen, pospel, tim, yayasan, seksi, 

panitia.  Bentukan-bentukan ini oleh peneliti disebut 

sebagai unit-unit misioner yang telah dipakai sebagai 

alat dalam tatakelola ekonomi dan entrepreneurship. 

Dengan begitu maka apa yang menjadi focus 

penelitian adalah fakta (Okely, 1994).  

3.2. Objek  Penelitian 

 Dari masukan-masukan yang diberikan untuk 

melengkapi penulisan ini, maka objek penelitian 

pada Gereja sebagai organisasi yang telah melakukan 

aktivitas. Gereja-gereja sebagai objek penelitian 

adalah: GPIB, GKI, BETHANY, GKJ, GBI, GKJTU. 

 Keputusan untuk menentukan objek penelitian 

dalam mengembangkan hasil temuan awal penelitian 
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penjajakan, adalah sebuah tantangan tersendiri. 

Peneliti harus bergumul di dalam pluralitas gereja-

gereja yang ada di Salatiga baik berlatar belakang 

Protestantisme, Karismatik dengan sistem dan 

aturan yang beragam. 

 Ketika melakukan observasi awal dan 

penelitian lanjutan sebagai peneliti yang mencari 

informasi, data dan fakta. Penerimaan, penolakan, 

pulang balik gereja, curiga, tidak dihiraukan, kurang 

penting, dirasakan peneliti. Sempat terjadi 

kemandekan dalam penulisan ini kurang lebih dua 

bulan ditambah kondisi kesehatan yang terganggu 

membuat peneliti terbaring selama 3 minggu di 

tempat tidur. 

3.3. Pendekatan Penelitian 

 Untuk memperoleh data lapangan guna 

penelitian tesis ini, digunakan pendekatan kualitatif, 

dengan menggunakan metode penelitian Grounded 
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Research dan Grounded Theory. Pendekatan 

Kualitatif sangat mengandalkan manusia sebagai 

instrumen (alat) utama penelitian. Hanya manusia 

sebagai alat penelitian yang dapat menyesuaikan diri 

dengan kenyataan-kenyataan di lapangan dan dapat 

berhubungan dengan responden atau objek lain serta 

mampu memahami kaitan berbagai kenyataan di 

lapangan (Moeleong,1985). Sedangkan Nasir (1988) 

menjelaskan bahwa; Grounded Research  adalah 

suatu metode penelitian yang mendasarkan diri 

kepada fakta dan menggunakan analisa 

perbandingannya, bertujuan untuk mengadakan 

generalisasi empiris, menetapkan konsep-konsep, 

membuktikan teori dan mengembangkan  teori 

dimana pengumpulan data dan analisa data berjalan 

pada waktu yang bersamaan. Grounded theory 

adalah teori yang didasarkan pada data yang telah 

secara sistematis diperoleh melalui penelitian 'sosial' 
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berbeda dengan teori yang menggunakan logika-

metode deduktif, (Goulding, 1999). 

 Grounded Research dalam penelitian ini 

dipakai untuk memberikan gambaran karakteristik 

fenomena entrepreneurship yang dilakukan gereja 

dari dunia empiris kemudian digunakan untuk 

menyusun konsepsi tentang definiendum baru yaitu 

Theospreneurship dan Christopreneurship. Hasil  

Grounded Research  dituangkan di Bab IV. 

Sedangkan Grounded theory digunakan untuk 

menggrounded tulisan-tulisan terhadap transkrip 

yang berisikan ajaran (Alkitab) dan berupa buah-

buah pikiran tokoh dan teolog. Hasil Grounded theory 

di tuangkan di bab V. Hasil dari kedua pendekatan 

ini (Ajaran, hasil penelitian dan buah pikiran) 

dipadukan untuk memetakan alur pikir yang logis 

dalam rangka pembentukan konsepsi Christian 

Entrepreneurship yang dalam hal ini disebut Model 

Christopreneurship yang tertuang di bab VI. 
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 Membangun teori (model) membutuhkan 

peneliti untuk mulai dengan deskripsi dasar yang 

memberikan dasar untuk mengatur data ke dalam 

kategori khusus "menurut sifat dan dimensi mereka  

kemudian menggunakan deskripsi, untuk 

menjelaskan kategori-kategori" (Strauss & Corbin, 

1998: 21). Pendekatan ini berfungsi untuk 

memahami gejala yang sifatnya: (1) merupakan suatu 

proses, yang cenderung berubah dari waktu ke 

waktu; (2) goal oriented, yang terjadi secara 

terencana dan diarahkan pada pencapaian tujuan 

tertentu; dan (3) melibatkan intervening conditions 

yang memfasilitasi munculnya gejala yang diteliti 

(Strauss dan Corbin, 1990).  

 Alasan peneliti menggunakan pendekatan dan 

metode penelitian ini karena pengalaman awal 

penelitian S1, pengalaman profesional sebagai 

seorang Pendeta (Ketua Majelis Jemaat) dalam 

mengembangkan ekonomi jemaat, dan pengalaman 
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praksis secara langsung maupun bersama umat 

dalam berwirausaha.  

3.4.  Situasi Sosial  

 Dalam penelitian Kualitatif tidak menggunakan 

istilah populasi, karena penelitian kualitatif 

berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi 

sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan 

diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke 

tempat lain pada situasi sosial yang memiliki 

kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang 

dipelajari, oleh Spradley dinamakan “social situation”. 

Situasi sosial terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat 

(place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang 

berinteraksi secara sinergis (gambar 11) 
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Gambar 11. Situasi Sosial 

 Dari penjelasan ini, maka tempat (place) 

dimana penelitian dilakukan adalah organisasi 

Gereja, pelakunya (actor) adalah  Pendeta, Gembala, 

Majelis/Presbiter. Aktivitas (activity) yang diamati 

adalah entrepreneurship yang dipraktekan dalam 

lingkungan pelayanan gereja dan lembaga.  

 Sampel dalam penelitian kualitatif bukan 

dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, 

atau partisipan, informan. Sampel dalam penelitian 

kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi 

sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif 

adalah untuk menghasilkan teori (Sugioyono, 2011). 

Social 

Situation 

Place/tempat 

Actor/orang 
Activity/aktivitas 
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Nara sumber dalam penelitian ini adalah Pendeta, 

Gembala, Majelis/Presbiter.   

3.5. Proses Pengumpulan Data Dan Analisis 

3.5.1. Teknik Pengumpulan Data   

  Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan sumber data primer dan sekunder. 

Sumber data primer yaitu sumber data yang 

langsung memberikan data kepada peneliti dan 

sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti.  

  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

jalan Triangulasi. Triangulasi yang dimaksutkan 

disini adalah mencoba memperoleh reliabilitas data 

melalui berbagai sudut pandang (Neuman 2003). 

Maksud menggunakan teknik triangulasi adalah 

supaya data tidak bias. Untuk itu  Triangulasi 

dilakukan peneliti dengan cara menggabungkan baik 

itu Triangulasi teknik maupun Triangulasi sumber 
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dalam mengumpulkan data lapangan sekaligus 

untuk menguji kredibilitas data secara serempak. 

Dengan menggunakan Triangulasi data maka data 

yang diperoleh lebih konsisten, tuntas dan pasti. 

Selanjutnya tujuan dari triangulasi bukan untuk 

mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, 

tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti 

terhadap apa yang telah ditemukan (Susan Staiback, 

1988).  

  Teknik-teknik yang dilakukan yaitu: (1) 

observasi (pengamatan) terus terang dan tersamar. 

Observasi terus terang; dimana peneliti dalam 

melakukan pengumpulan data memberitahukan 

secara terus terang kepada sumber data tentang 

maksud dari penelitian. Tersamar ialah peneliti 

dalam melakukan observasi lapangan melihat dan 

menemukan tentang kegiatan Christian 

Entrepreneurship. Menggunakan kamera untuk 

pengambilan gambar sebagai dokumentasi tanpa 
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memberitahukan maksud dari pengambilan gambar 

tersebut; (2) wawancara Semiterstruktur 

(Semiterstrukture Interview)/in-dept interview 

dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan 

penelitian inti yang ditanyakan kepada 

narasumber/informan kunci.   

  Informan/narasumber dipilih dengan 

pertimbangan tertentu dan bertujuan mendapatkan 

data yang representative. Narasumber/informan  

pada penelitian ini memiliki kriteria dan kategori 

sebagai berikut;  (1) mereka adalah yang dianggap 

paling tahu tentang keadaan yang diteliti dan dapat 

memberikan data atau informasi tentang Christian 

entrepreneurship, (2) mereka adalah 

penanggungjawab program, penanggungjawab 

kegiatan pembangunan ekonomi 

gereja/pengembangan ekonomi jemaat, yaitu 

Pendeta, Gembala dan Majelis. Selanjutnya 

wawancara bergulir secara snowball untuk 
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mendapatkan data dan menemukan  secara lebih 

terbuka tentang permasalahan yang diteliti; (3) 

dokumen berbentuk tulisan yaitu karya-karya 

monumental dari seseorang, sejarah kehidupan (life 

histories), peraturan, kebijakan, Tata Gereja, 

keputusan Sidang Sinode & BPL, foto untuk 

melakukan studi atau analisa dalam rangka 

mengungkapkan dan mendeskripsikan apa yang 

dilihat; (4) Internet untuk mencari data-data 

pendukung lainnya; (5) Literatur lain berupa; Warta 

Jemaat, Artikel, Tesis, Skripsi dan Journal.  

  Berdasarkan  observasi yang dilengkapi dengan 

wawancara terhadap informan kunci (key informan) 

dimulai bulan Pebruari 2012 ke Gereja-gereja yang 

ada di Salatiga dan pengkajian sumber-sumber 

tertulis, nyata bahwa, penelitian ini perlu dilakukan 

lewat kajian deskriptif untuk dijadikan dasar 

penulisan. Selanjutnya dengan perspektif 
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interpretative secara induktif (Mulyana 2010:156-

157).  

  Berpijak dan berpegang pada data abstrak dan 

data empiris penulis memunculkan 2 konsep yang 

menjadi teori dan model Christian Entrepreneurship 

yaitu: Theospreneurship dan Christopreneurship. 

Selama bulan Oktober 2011 sampai penulisan ini 

dibuat, dari hasil penelusuran data-data melalui 

buku dan internet, tidak ditemukan satu journal pun 

berkaitan dengan konsep dan model tersebut. 

3.5.2. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dilakukan oleh peneliti pada saat 

pengumpulan data berlangsung. Pada saat 

wawancara, jawaban langsung dianalisis. Jika 

jawaban dianalisis belum memuaskan, maka 

dilanjutkan dengan pertanyaan lagi sampai jawaban 

yang ditemukan memuaskan dan dianggap kredibel.   
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 Analisis data yang dilakukan oleh peneliti 

dilapangan menggunakan Model Miles and 

Huberman. Miles dan Huberman (1984) dalam 

Sugiyono mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.  

 Aktivitas dalam analisis data, yaitu data 

reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification. Langkah-langkah yang 

dilakukan adalah sebagai berikut: (1) Setelah 

melakukan pengumpulan data, dilakukan 

antisipatory sebelum reduksi/merangkum data 

sehingga data dapat memberikan gambaran yang 

jelas. (2) Analisis data dengan jalan; (a) mereduksi 

data (data reduction) ialah untuk memfokuskan pada 

hal-hal yang penting untuk dicari tema dan model 

Christian Entrepreneurship, (b) penyajian data (Data 

display) dilakukan dengan cara membuat uraian 
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singkat yang bersifat naratif dari kegiatan-kegiatan 

entrepreneurship pada gereja-gereja yang diobservasi 

dan diteliti dan membuat bagan untuk memahami 

dan merencanakan kerja selanjutnya, (c) conclusion 

drawing/verification adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. 

3.5.3. Validitas Dan Reliabilitas Data 

  Uji keabsahan data dalam penelitian ini 

meliputi uji credibility (validitas internal), 

transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas) dan confirmability (obyektivitas). Dalam 

uji kredibilitas dilakukan melalui penggunaan bahan 

referensi untuk mendukung data yang telah 

ditemukan dan mengadakan membercheck untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data 

dan memberitahukan temuan kepada pemberi data 

/informan kunci di gereja-gereja. 
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  Uji kredibilitas data dilakukan dengan cara; 

Pembimbing mengaudit keseluruhan aktivitas 

peneliti dalam melakukan observasi dan penelitian 

penjajagan selama pertengahan bulan Pebruari-akhir 

Maret 2012, kemudiaan melakukan pembimbingan 

untuk mengarahkan peneliti ke lapangan. 

  Pengujian transferability merupakan validitas 

eksternal. Validitas eksternal dilakukan untuk 

menunjukan ketepatan atau dapat diterapkannya 

hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut 

diambil. Pengujian Depenability dan Confirmability 

telah dilakukan.  

3.6. Presentasi Data 

 Hasil penelitian dari lapangan, dipetakan dan 

dipresentasikan melalui beberapa tahapan dan cara 

antara lain; (1) penulisan artikel ilmiah yang 

dilakukan oleh IICIES (The 4TH Indonesia 

International Conference on Innovation, 
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Entrepreneurship, and Small Business) dengan tema 

“Developing and Collaborating in Innovation and 

Entrepreneurship to Pursue ASEAN Emerging Market”. 

Artikel dengan judul: Christopreneurship Model yang 

dibuat kurang lebih 2 bulan bersamaan dengan 

pembuatan proposal tesis, lolos seleksi 7 poin 

kriteria penulisan dengan 6 poin memiliki nilai 4=A 

dan 1 poin 3=B. Sebagai Autor, telah diundang untuk 

mempresentasikan artikel ini pada tanggal 26 Juni 

2012 di Universitas Ciputra-Surabaya. Hal ini 

merupakan validitas konsep (Theospreneurship dan 

Christopreneurship) oleh para tokoh ekonomi dan 

entrepreneurship yang multi agama.  

(2) pada kuliah Pengembangan Ekonomi Jemaat, 

kesempatan diberikan untuk belajar bersama 

Mahasiswa Magister Manajemen, Konsentrasi 

Manajemen Gereja mempresentasikan dan 

mensosialisasikan konsep Theospreneurship dan 

Christopreneurship dengan membuka Fokus Group 
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Discusion (FGD) yang pertama, tanggal 25 Mei 2012 

untuk mendapat masukan dan catatan penambahan 

bagi tulisan ini.  

(3) pada tanggal 15 Juli 2012 proposal tesis 

diseminarkan untuk mendapatkan masukan-

masukan berharga lainnya.  

(4) penelitian lanjutan ke jemaat-jemaat selanjutnya 

dilakukan membercheck data dan diskusi dengan 

informan kunci dalam proses untuk melengkapi data 

selama 3 bulan (Agustus-Oktober) sekaligus 

dijadikan sebagai validitas tokoh teologi-rohaniawan 

(Pendeta, Gembala, Penatua).  

3.7. Desain Penelitian Tesis  

 Dari keseluruhan tahapan yang dijelaskan dan 

proses yang telah dilakukan dan dilalui peneliti 

mulai dari bulan Januari-Nopember 2012, maka 

desain penelitian tesis, tertuang seperti berikut:  
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            Gambar 12. Desain Penelitian 
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