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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

III.1 Populasi dan Sampel 

Populasi dapat diartikan sebagai kesatuan atas dasar apa 

penelitian dan siapa kesimpulan atau hasil penelitian 

diberlakukan. Sedangkan anggota populasi yang terpilih 

sebagai satuan pengamatan disebut sampel. Dalam sebuah 

penelitian, populasi penelitian harus dirumuskan secara jelas, 

selain itu batasan ruang dimana penelitian dilakukan juga 

harus ditentukan dengan jelas (Litamahuputty, 2011).  

Populasi dari penelitian ini adalah organisasi nirlaba yang 

secara spesifik adalah organisasi gereja yang ada di kota 

Ambon yang jumlahnya 11 gereja dan terdiri dari 11 

dedominasi dan sinode. 

Sedangkan untuk sampel dipilih dengan menggunakan 

metode metode multistage, yaitu kombinasi dari cluster 

sampling dan quota sampling. Cluster sampling dilakukan 

dengan memilah gereja berdasarkan sinodenya dan ditemukan 

11 sinode, dengan kriteria yang dipakai adalah gereja dipilah 

berdasarkan sinode dari masing-masing gereja yang berbeda. 
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Masing-masing sinode ini kemudian ditentukan quotanya 

yaitu satu gereja untuk dijadikan sampel dalam penelitian. 

Gereja-gereja tersebut meliputi Gereja Bethel Injil 

Sepenuh Jemaat Petra Tanah Tinggi, Gereja Sidang Jemaat 

Allah Filadelfia Ambon, Gereja Baptis Elim Kudamati Ambon, 

Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Diponogoro Ambon, Gereja 

Bethel Indonesia Tanah Tinggi Ambon, Gereja Pantekosta di 

Indonesia Jemaat Shekinah Ambon, Gereja Misi Injili 

Indonesia Kudamati Ambon, Gereja Suara Ketebusan dan 

gereja Protestan Maluku Jemaat Imanuel Karpan. Terdapat 2 

gereja tidak bisa dijadikan sampel karena lokasi gereja yang 

saat ini sudah berpindah dari alamatnya yang semula serta 

sistem gereja yang membatasi peneliti untuk mengambil data 

terkait dengan kondisi gereja.  

 

III.2 Pengukuran dan Konsep 

Secara umun terdapat empat tipe skala pengukuran 

konsep mulai dari yang bersifat kualitatif hingga kuantitatif 

yakni nominal, ordinal, interval dan rasio (Supramono dan 

Utami, 2004). Untuk mengukur konsep yang dipakai dalam 

penelitian ini, maka digunakan sejumlah indikator penelitian 
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yang dipilih berdasarkan telaah konsep serta pengujiannya 

melalui teknik uji validitas dan reliabilitas indikator yang 

dipakai.  
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Tabel III.2.1 
Konsep dan Indikator Empirik 

 
Konsep Genus Proximum dan Aras 

Ukur 
Diffrentia Specifica dan Dimensi Indikator 

Partisipasi 
Penyusunan 
Anggaran 
(Bownell, 1982 
dalam Rosalia 
,2005) 

Genus Proximum: Tingkat 
 
 
 
 
 
Aras Ukur: Ordinal 

Dimana individu-individu terlibat di 
dalamnya dan mempunyai 
pengaruh pada penyusunan target 
anggaran yang kinerjanya akan 
dievaluasi dan kemungkinan akan 
dihargai atas pencapaian target 
anggaran mereka 

1. Kontribusi dalam penyusunan anggaran 
2. Frekuensi diskusi dengan atasan terkait 

penyusunan anggaran 
3. Ketidakharusan memberi pendapat atau 

kritikan terhadap rancangan anggaran 
yang sedang disusun 

4. Pendapat diberikan tanpa diminta atasan 
5. Ketidakpedulian anggota organisasi 

terhadap rancangan anggaran 
6. Sikap kritis anggota organisasi terhadap isi 

rancangan anggaran 
7. Pengaruh pendapat anggota organisasi 

terhadap penyelesaian anggaran akhir. 
 

Evaluasi 
Pelaksanaan 
Anggaran 
(govindarajan, 
1988 dalam 
Alin, 2006) 
 
 
 
 
 

Genus Proximum: Sarana  
 
Aras Ukur: Ordinal 

Mengukur pencapaian anggaran 
secara efektif oleh organisasi 
 

1. Penghargaan Pencapaian terhadap 
anggaran 

2. Penyimpangan terhadap anggaran 
3. Tanggung jawab terhadap anggaran 
4. Penilaian prestasi 
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Ketidakpastian 
Lingkungan 
Eksternal 
Organisasi 
(Otley, 1980 
dalam 
Zuriekat et al, 
2009) 

Genus Proximum: Suatu 
Sistem 
 
 
Aras Ukur: Ordinal 

Kondisi eksternal yang dapat 
mempengaruhi operasional 
organisasi. 
 

1. Teknologi yang digunakan 
2. Peraturan pemerintah 
3. Pertumbuhan ekonomi 
4. Kerentanan terhadap konflik 
5. Tingkat pendidikan 
6. Tingkat pekerjaan 
7. Tingkat kesehatan 
8. Keragaman SARA 

 
Sentralisasi  
(Robins, 1990 
dalam 
Zuriekat et al, 
2009) 

Genus Proximum: Tingkat 
 
 
Aras Ukur: Ordinal 

Pengambilan keputusan 
dikonsentrasikan pada satu titik 
tunggal dalam organisasi. 

1. Keputusan program baru 
2. Keputusan sumber pembiayaan 
3. Keputusan untuk perubahan yang besar 
4. Keputusan kebijakan personil 

 
Ukuran 
Organisasi 
(Kusdi, 2009 
dalam 
Zuriekat et al, 
2009) 

Genus Proximum: besar-
kecilnya  
 
Aras Ukur: Ordinal 

Organisasi serta apa dan bagaimana 
dampaknya terhadap pengelolaan 
organisasi  
 
 

1. Jumlah warga gereja 
2. Jumlah Karyawan 
3. Rata-rata Saldo Akhir Tahun 

Budaya 
Organisasi 
(Robins dan 
Judge, 2008) 

Genus Proximum: Sistem  
 
 
 
 
 
 
 
Aras Ukur: Ordinal  

Makna bersama yang dianut oleh 
para anggota yang membedakan 
suatu organisasi dengan organisasi 
lainnya. 
 

1. Toleransi Resiko 
2. Pengarahan 
3. Integrasi 
4. Dukungan manajemen 
5. Pengendalian 
6. Bukti diri 
7. Sistem imbalan 
8. Resolusi konflik 
9. Pola komunikasi 
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III.3 Jenis Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah 

data primer dan data sekunder yang diperoleh selama 

melakukan penelitian. Data primer adalah data yang didapat 

dan diolah sendiri secara langsung dari informan yang 

diwawancarai oleh peneliti. Sedangkan data sekunder 

diperoleh dari sejumlah dokumen peraturan gereja serta hasil 

keputusan sidang yang diperoleh oleh masing-masing gereja 

yang merupakan sampel dari penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini dimulai dengan tahap persiapan penelitian, 

penelitian, uji keabsahan data dan analisis data yang 

diperoleh. Tahap persiapan yang dilakukan adalah dengan 

melakukan pra penelitian terhadap topik yang dipilih untuk 

diteliti. Pada bulan Agustus-September 2012 peneliti 

melakukan pra penelitian. Dari hasil pra penelitian yang 

dilakukan, peneliti mempersiapkan sejumlah instrumen untuk 

menyusun proposal dan pada tanggal 4 Desember 2012 

proposal tesis peneliti diseminarkan. 

Setelah seminar selesai dilakukan, pada bulan Desember 

2012 sampai Februari 2013 peneliti melakukan penelitian 
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lanjutan terkait dengan topik yang dipilih. Dalam penelitian 

tersebut, peneliti mewawancarai sejumlah tokoh yang 

merupakan informan kunci dari penelitian ini. Informan kunci 

tersebut meliputi: pendeta atau gembala, majelis, dan kepala 

kantor.     

 

III.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis akan menjawab pertanyaan dengan cara 

bagaimana data yang telah dikumpulkan akan dianalisis 

untuk memberikan jawaban atas pertanyaan atau hipotesis 

yang telah dirumuskan (Supramono dan Utami, 2004). Perlu 

didahului dengan pemetaan data kualitatif untuk 

mengorganisir data dan untuk mempertajam pembahasan 

analisis. 

Analisis data yang dilakukan terkait data yang diperoleh 

melalui tahapan reduksi data (reduction data), penyajian data 

(data display), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi 

(conclusion darwing atau verification). Tujuan dari pereduksian 

data adalah data dirangkum sehingga memberikan gambaran 

data sesuai dengan yang diharapkan. Penyajian data 

dilakukan melalui sejumlah tabel dan narasi yang merupakan 
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analisis terhadap data yang diperoleh saat penelitian. 

Kesimpulan dan verifikasi dilakukan dengan tujuan 

memperoleh kesimpulan dari apa yang ditemui (Polattu, 

2012). 

Penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam 

untuk mengajak responden menjawab pertayaan-pertanyaan 

secara kualitatif. Kemudian, dilakukan penilaian atau 

pemberian skor dimana peneliti menggunakan metode 

konsultasi pakar. Konsultasi pakar adalah metode pengujian 

untuk keabsahan dari data yang diperoleh selama penelitian. 

Kriteria yang dipakai dalam penetapan konsultan untuk 

proses konsultasi pakar adalah berasal dari kota Ambon dan 

mengetahui benar semua dinamika yang terjadi di Ambon. 

Kriteria selanjutnya adalah mahasiswa pascasarjana atau 

telah lulus program pascasarjana, dan berprofesi sebagai 

pendeta. Setelah dilakukan penetapan kriteria maka didapati 

lima orang yang diambil sebagai konsultan. Selain melalui 

proses konsultasi pakar, proses bimbingan dari pembimbing 

pun membantu mengarahkan dan mendapatkan sejumlah 

data yang diinginkan. Pelaksanaan konsultasi pakar tersebut 

dilakukan melalui diskusi atau FGD terhadap data yang 
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dimiliki serta sekaligus melakukan pemberian skor terhadap 

data kualitatif untuk nantinya diuji pada hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Setelah proses pemberian skor dilakukan, maka tahap 

selanjutnya adalah menguji hipotesis. Untuk kepentingan 

pengujian hipotesis tersebut, peneliti menggunakan uji Chi 

Square. Uji Chi Square merupakan salah satu alat uji statistik 

non parametrik, yang menguji dependensi suatu variabel atas 

atau terhadap variabel lain. Begitupun untuk mengetahui 

indenpendensi antar variabel, dengan syarat jumlah data atau 

sampel harus lebih dari 5 (lima). Oleh karena penelitian ini 

memiliki lebih dari 5 sampel, maka dianggap layak untuk 

menggunakan alat uji Chi Square pada program SPSS 18.  

 


