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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif 

deskriptif lebih menonjolkan proses dan makna 

(perspektif subjek) dan secara umum dapat digunakan 

untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, 

sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, dan 

aktivitas sosial (Rahmat, 2009:1).  

Metode penelitian kualitatif dipilih dikarenakan 

gejala (objek yang akan diteliti) bersifat holistik 

(menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan). Sugiyono 

(2011:285) menjabarkan bahwa dalam penelitian 

kualitatif, peneliti kualitatif tidak akan menetapkan 

penelitiannya hanya berdasarkan variabel penelitian 

tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi 

aspek tempat (place), pelaku (actor) dan aktivitas 

(activity) yang berinteraksi secara sinergis.   

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian terbagi atas dua lokasi yakni yang 

pertama di Kantor Pusat Yupenkris di Kupang Ibukota 

Propinsi Nusa Tenggara Timur dan yang kedua adalah di 

Kabupaten Rote Ndao. 

Lokasi penelitian di Kabupaten Rote Ndao adalah 

Yayasan Usaha Pendidikan Kristen (Yupenkris) Gereja 

Masehi Injili di Timor (GMIT) Cabang Rote Ndao, Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Rote Ndao serta 8 SD GMIT 
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dibawah naungan Yupenkris-GMIT di Kecamatan 

Lobalain dan Kecamatan Rote Barat Laut Kabupaten 

Rote Ndao.  

Rote Ndao dipilih karena dalam kenyataannya, 

jumlah sekolah kristen dibawah naungan Yupenkris 

yang paling banyak hilang keeksistensiannya di NTT 

adalah di Rote Ndao yaitu hampir 50% sekolah kristen14.  

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2011:309) membagi teknik pengumpulan 

data menjadi berdasarkan berbagai setting, berbagai 

sumber dan berbagai cara.  Dipandang dari berbagai 

setting, pengumpulan data penelitian ini diperoleh dari 

Yupenkris-GMIT Pusat di Kupang dan cabang di 

Kabupaten Rote Ndao, Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga (PPO) Kabupaten Rote Ndao dan 8 SD GMIT di 

Kabupaten Rote-Ndao. 

Ditinjau dari aspek sumber, pengumpulan data 

penelitian ini melibatkan key informant sebagai sumber 

primer sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui 

studi pustaka dan laporan dari Dinas Pemuda dan 

Olahraga (PPO) Kabupaten Rote Ndao.  

Dari segi cara, data penelitian ini diperoleh 

menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara mendalam (in-depth interview) yang 

didukung dengan observasi, dokumentasi serta 

triangulasi. 

 

                                                           
14

 Untuk data keeksistensian sekolah kristen di Rote Ndao dapat dilihat pada tabel 
1 dan 2 pada halaman 3. 
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3.4 Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data 

dipilih secara purposive sampling dan bersifat snowball 

sampling. Sampel sumber data pada tahap awal 

memasuki lapangan dipilih orang yang memiliki power 

dan otoritas pada situasi sosial atau objek yang diteliti, 

sehingga mampu “membukakan pintu” kemana saja 

peneliti akan melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 

2011:400).  

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh 

dari key informant meliputi Kepala Sekolah SD GMIT di 

Rote Ndao, Sekretaris Umum Yupenkris-GMIT Pusat di 

Kupang dan Sekretaris Perwakilan Yupenkris cabang 

Rote Ndao sedangkan sumber data sekunder diperoleh 

dari bahan pustaka meliputi bacaan buku, laporan 

Yupenkris dan Laporan Dinas Pendidikan, Pemuda dan 

Olahraga (PPO) Kabupaten Rote Ndao. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen penelitian adalah 

peneliti sendiri dengan didukung oleh data observasi 

dan wawancara. Sugiyono (2011:307) menjabarkan 

bahwa dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya 

adalah peneliti sendiri dimana peneliti memperlengkapi 

dirinya dengan data dan membandingkan data yang 

telah ditemukan melalui observasi dan wawancara.  

Peneliti sebagai instrumen digunakan untuk 

menemukan dan memahami apa yang tersembunyi 

dibalik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu 
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yang sulit untuk dipahami secara memuaskan (Rahmat, 

2009:2). 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Analisis data kualitatif dilakukan dengan 

menggunakan model analisis kualitatif Miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman, menjabarkan bahwa 

dalam menganalisa data kualitatif diperlukan aktivitas 

secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas 

sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data 

yang dimaksudkan adalah data reduction15, data 

display16 dan conclusion drawing/verification17 

(Sugiyono, 2011:337). 

 

 

 

 

                                                           
15 Data reduction merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang mana 

jumlahnya masih cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan 
rinci.Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 
memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan 
memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 
melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Ibid 
Hal: 338. 

16 Data display (penyajian data) dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam 
bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan 
sebagainya. Dengan penyajian data, akan mempermudah memahami apa yang 
terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Ibid Hal:341 

17 Verification adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 
sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti 
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 
data, maka kesimpulan yang dikemukan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
Ibid Hal:345. 
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3.7 Uji Validitas dan reliabilitas 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data 

dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan 

antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti sedangkan 

pengertian reliabilitas dalam penelitian kualitatif sangat 

berbeda dengan penelitian kuantitatif; dikarena 

perbedaaan paradigma dalam melihat realitas. Menurut 

penelitian kualitatif, suatu realitas itu bersifat 

majemuk/dinamis sehingga tidak ada yang konsisten  

dan berulang seperti semula (Sugiyono, 2011:366). 

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dalam 

dua (2) cara yakni validitas internal dan validitas 

eksternal. Validitas internal dilakukan dengan 

melakukan uji terhadap hasil pengambilan data 

lapangan melalui triangulasi data dengan mencocokkan 

hasil wawancara, observasi dan bukti dokumentasi.  

Validitas eksternal dilakukan dengan cara 

melakukan perpanjangan pengambilan data lapangan 

dengan mengonfirmasikan kepada pihak-pihak yang 

pernah terlibat pada SD GMIT maupun tokoh 

masyarakat yang tahu akan perkembangan SD GMIT  

untuk memperbandingkan situasi dan kondisinya. 

Uji reliabilitas pada penelitian ini dilakukan dengan 

menunjukkan jejak aktivitas peneliti baik melalui 

dokumentasi maupun transkrip hasil wawancara.   

 

 


