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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif 

untuk mengambarkan dan menjelaskan analisis kebijakan pimpinan pada 

pengelolaan tenaga kependeta di HKBP. Melalui penelitian deskriptif 

kualitatif diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan 

deskripsi yang mendalam. Satuan pengamatan dalam penelitian ini adalah 

kebijakan pengelolaan sumber daya tenaga kependetaan di HKBP. 

3.2    Tempat Dan Waktu Penelitian  

Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah  pimpinan HKBP yang 

berkerja di kantor pusat HKBP dan STT HKBP. Melihat jarak dan 

keterbatasan waktu, penelitian dilaksanakan  selama satu bulan pada bulan  

Nopember 2012. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di STT HKBP – 

Pematang Siantar, kantor pusat HKBP di Pearaja-Tarutung, Distrik dan 

Resort.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui 

wawancara yang mendalam  (in-depth interview) dengan informan kunci 
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(key informan) menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan 

secara tertulis. Wawancara dilaksanakan pada jam kerja dan di luar jam 

kerja. Sedangkan data sekunder diperoleh dari data-data yang telah tersedia 

berupa literatur-literatur, keputusan-keputusan telah dilaksanakan dan yang 

akan dilaksanakan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

3.4.  Penentuan Informan 

Upaya mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian maka 

wawancara langsung dengan narasumber dilakukan dengan menggunakaan 

daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Wawancara di lakukan dengan tatap 

muka langsung dan  lewat media telekomunasi. Para narasumber yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah sekretaris jenderal, kepala dewan 

marturia, kepala dewan koinonia, kepala personalia dan rektor STT HKBP. 

Proses pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan menentukan 

informan kunci (key informan) sesuai dengan kemampuan dan pemahaman 

informan tersebut terhadap pokok penelitian yang  diteliti. Memilih 

pemimpin-pemimpin tersebut sebagai unit analisis didasarkan pada asumsi 

bahwa mereka sebagai manajemen tertinggi dari organisasi gereja serta 

dianggap layak sebagai representatife HKBP secara keseluruhan. Hal ini 

sejalan dengan karakter unit analisis kualitatif yang melihat pada kualitas 

data yang diperoleh. 
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3.5 Alat Penelitian 

Alat yang dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, dan 

diharapkan peneliti akan senantiasa berhubungan dengan informan kunci. 

Instrument penelitian memperhatikan agar dapat bersifat responsif, yaitu 

responsif terhadap lingkungan sosial dari lokasi penelitian dan bersifat 

interaktif terhadap informan kunci. Peneliti diharapkan dapat menyesuaikan 

diri dengan keadaan dan situasi pada saat pengumpulan data. Dengan 

demikian peneliti dapat melakukan beberapa tugas dalam pengumpulan data 

secara bersamaan. Sambil mewawancarai peneliti membuat catatan, alat 

perekam serta foto. Peneliti sebagai instrument utama dalam penelitian 

memanfaatkan imajinasi dan kreatifitas dan memandang objek penelitian 

sebagai suatu keutuhan. Mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, yaitu 

dalam melakukan pengumpulan data, peneliti tentu dibekali dengan berbagai 

pengetahuan, sehingga dapat memproses data secara cepat  menyusunnya. 

Peneliti juga memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan 

mengikhtisarkan dengan menjelaskan sesuatu yang kurang dipahami oleh 

informan kunci. Peneliti diharapkan dapat memperoleh persetujuan dari 

informan kunci tentang apa yang dikemukakan sebelumnya, dan 

memberikan kesempatan kepada informan kunci untuk mengungkapkan 

pokok-pokok penting dan memanfaatkan kesempatan untuk mencari respon 

yang tidak lazim. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini menggunakan 
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pedoman wawancara yang disusun oleh peneliti dan diteliti terlebih dahulu 

agar dapat diperoleh informasi yang maksimal, dengan tetap melihat pada 

tujuan penelitian yang ditetapkan dengan tinjauan pustaka yang ada, 

khususnya tentang pengelolaan tenaga kependetaan di gereja HKBP. 

Selanjutnya menyusun pertanyaan yang akan dipakai dalam wawancara 

dalam daftar pertanyaan yang sifatnya lebih operasional dan dapat dipahami 

oleh informan. Buku catatan dipakai sebagai alat untuk keperluan penelitian 

untuk mencatat hasil wawancara dan rekaman semua percakapan atau 

pembicaraan. 

3.6 Proses Penelitian 

Penelitian  dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Mengorganisasikan data. 

Data berupa rekaman dan tulisan yang diperoleh langsung dari 

responden melalui wawancara yang dirangkum dan dituangkan 

kembali dalam bentuk tulisan yang lebih sistematis. 

2. Pengelompokan berdasarkan kategori, tema, dan pola jawaban. 

Berdasarkan konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini dan 

pedoman wawancara yang ada, disusun sebuah kerangka awal 

analisis sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan coding. 

Dengan pedoman ini, dilakukan pemilihan data yang relevan dengan 

pokok pembicaraan. Data yang relevan diberi coding dan penjelasan 
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singkat, kemudian dikelompokkan atau dikategorikan berdasarkan 

kerangka analisis yang telah dibuat. Pengelompokan data berguna 

untuk membantu menemukan tema-tema penting atau kata kunci, 

sehingga pengalaman, permasalahan, dan dinamika yang terjadi pada 

objek dapat diketahui secara utuh. 

3. Menguji asumsi atau permasalahan yang ada terhadap data.  

Setelah kategori pola data tergambar dengan jelas, data tersebut diuji 

terhadap asumsi yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pada tahap 

ini kategori yang diperoleh melalui analisis ditinjau kembali 

berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan dalam BAB II, 

sehingga dapat dicocokkan apakah ada kesamaan antara landasan 

teoritis dengan hasil yang dicapai.  

4. Mencari alternatif penjelasan bagi data. 

Setelah kaitan antara kategori dan pola data dengan asumsi terwujud, 

masuk dalam tahap penjelasan. Hasil analisis, ada kemungkinan 

terdapat hal-hal yang menyimpang dari asumsi atau tidak terpikir 

sebelumnya. Karenanya, diperlukan penjelasan alternatif melalui 

referensi atau teori-teori lainnya.  

5. Menulis hasil penelitian. 

Proses ini dimulai dengan penulisan data yang diperoleh dari 

responden, dianalisis sehingga mendapat gambaran mengenai 
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permasalahan atau pengalaman dari objek yang diteliti. Selanjutnya 

dilakukan interpretasi secara keseluruhan, dimana di dalamnya 

mencakup kesimpulan dari hasil penelitian. 

3.7 Analisis Data 

Analisis data kualitatis bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, dan selanjutnya dicarikan data secara 

berulang-ulang dengan teknik triagulasi dan penulisan metode naratif 

(Kresno et al, 2000). Analisis data selama di lapangan dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga 

datanya menjadi data jenuh, dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Mereduksi data, yaitu data yang diperoleh dari jawaban informan dan 

dokumen resmi, dengan jumlah yang cukup banyak maka peneliti 

perlu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan 

pada hal-hal yang penting atau pengkodingan. Penelitian ini akan 

difokuskan pada pengelolaan tenaga kependetaan di HKBP.  

2. Penyajian data setelah data direduksi, maka peneliti 

mengintegrasikan informasi-informasi yang sudah sistematis tersebut 

dengan teori-teori dari penelusuran kepustakaan yang ada dan 

selanjutnya data yang diperoleh disusun dengan metode naratif akan 

di paparkan secara detail pada bab empat. Dalam proses ini data 

diklasifikasikan berdasarkan tema-tema atau berdasarkan kategori 
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mana yang lebih dominan, sehingga akan memudahkan dalam 

membaca dan memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan 

penelitian. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu kalimat atau paragraph 

yang mempunyai makna tertentu, sehingga dapat menjawab rumusan 

masalah yang telah dirumuskan. 

3.8 Pengujian Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan cara 

trianggulasi teknik dan sumber data. Teknik trianggulasi dilakukan dengan 

cara menanyakan hal yang sama dengan teknik yang berbeda, melalui 

wawancara langsung, dan observasi dilaksanakan dengan mempelajari 

dokumen-dokumen yang ada. Dalam hal ini sumber datanya adalah 

sekretaris jenderal, kepala departemen marturia, kepala departemen koinonia, 

kepala personalia di kantor pusat HKBP-Pearaja Tarutung dan rektor STT 

HKBP di Pematang Siantar. 

 




