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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Sebelum penulis memaparkan metode penelitian apa saja yang 

digunakan dalam penelitian ini, penulis memaparkan terlebih dahulu beberapa 

hal yang ada dalam bab III, yaitu metode penelitian, jenis penelitian, satuan 

kajian, informan, jenis data, konstruk & indikator penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, teknik interpretasi data dan teknik 

pemeriksaan keabsahan data. 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus. Penelitian studi kasus adalah studi yang dilakukan secara mendalam  

terhadap sesuatu perilaku yang unik dan  terbatas pada objek yang khas dalam 

ruang dan waktu tertentu yang kesimpulannya hanya berlaku untuk objek 

tersebut dalam ruang dan waktu tertentu pula (Darus, 2016: 24).  

3.2 Jenis Penelitian 

Sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai dalam 

penelitian ini, maka jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah 

deskriptif  kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis 

penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba 

menggambarkan fenomena secara detail. 
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3.3  Satuan Kajian dan Informan 

3.3.1 Satuan Kajian 

  Satuan kajian adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Yang menjadi satuan kajian dalam penelitian ini adalah 

pendeta dan jemaat pada Gereja GSJA Amazing Grace BTN Kolhua. 

3.3.2 Informan 

 Informan kunci dalam penelitian ini adalah pendeta dan Jemaat 

yang ada di Gereja Amazing Grace Kolhua. Untuk mengambil data dan 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, penulis 

memilih informan sebanyak sepuluh (10) orang. sepuluh orang ini diambil 

menggunakan teknik purposive sampling. Teknik sampling adalah suatu 

cara memilih informan berdasarkan kelompok, wilayah, atau sekelompok 

individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini dapat mewakili semua 

unit analisis yang ada. Cara ini dimaksudkan bahwa pengambilan sampel 

berdasarkan kelompok tertentu yang dianggap memiliki sangkut pautnya 

pada karakteristik populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

 Alasan penulis memilih sepuluh orang sebagai informan yaitu 

penulis memilih satu orang pendeta dan 2 orang majelis jemaat karena 

dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh dalam membuat retorika 

khotbah. Sedangkan alasan penulis memilih tujuh orang jemaat diantaranya 
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tiga pemuda gereja dan empat orang dewasa karena menurut penulis tujuh 

orang cukup untuk memberikan tanggapan mengenai kredibilitas pendeta 

Mel Atok dalam penyampaian khotbah. 

Table 1.1 

NO INFORMAN JUMLAH 

1. Pendeta 1 orang 

2. Majelis Jemaat 2 orang 

3. Jemaat Amazing Grace  7 orang  

jumlah                                                        10 Orang 

 

3.4. Definisi Konstruk dan Indikator Penelitian 

3.4.1. Definisi Konstruk 

Definisi konstruk penelitian memiliki fungsi yang lebih abstrak 

dari konsep. Hal ini dikarenakan tidak adanya hubungan langsung antara 

abstraki dengan manifestasi yang diamati. 

3.4.1.1. Pendeta adalah seorang hamba Tuhan yang mempunyai kemampuan 

dalam penafsiran dan memaknai tentang firman Tuhan yang sudah 

melewati pendidikan formal di bidang teologi.  

3.4.1.2. Kotbah adalah suatu pembicaraan yang menerangkan tentang firman 

Tuhan yang dilakukan oleh pendeta kepada jemaatnya.  
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3.4.1.3. Unsur-unsur Retorika Aristoteles 

a. Etos : lebih menekankan kepribadian dan pembawaan diri komunikator 

menjadi tolak ukur kredibilitas di depan komunikan. 

b. Pathos : lebih menekankan pada kekuatan pesan yang dibangun oleh 

komunikator berkaitan dengan emosi, artinya cara seorang komunikator 

menampilkan daya tarik emosional sehingga mampu membangkitkan 

perasaan komunikan. 

c. Logos : lebih menekankan pada kemampuan komunikator mengolah pesan 

dan data yang faktual. 

3.4.2. Indikator Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan diri pada penyampaian 

khotbah pendeta Mel Atok dalam kotbah hari minggu menurut perspektif 

Aristoteles. Adapun indikator-indikator penelitian sebagai berikut: 

1. Etos : peneliti ingin mencari tahu kemampuan pendeta Mel   Atok     

sebagai komunikator dalam penguasaan materi kotbah 

2. Pathos : peneliti ingin mencari tahu tentang perasaan cinta atau 

benci jemaat tentang isi kotbah pendeta. 

3. Logos : peneliti mencari tau kualitas kotbah : benar, bukti ,faktual  
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3.5 Jenis Data 

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. 

a) Data Primer 

Data yang dikumpulkan dengan cara observasi langsung di lapangan  (field 

research), serta wawancara mendalam (indeph interview) dengan informan 

(pendeta dan jemaat). 

b) Data Sekunder 

Data yang diperoleh dari berbagai literatur (library research) yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang sangat memperhatikan 

cara pengumpulan data. Saat pengumpulan data harus dipahami terlebih 

dahulu jenis datanya. (Darus, 2016: 42). Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan dua teknik untuk mengumpulkan data, yakni : 

a) Wawancara Mendalam 

Penulis melakukan proses tanya jawab dengan informan berdasarkan 

indikator pertanyaan yang telah dibuat sebagai pedoman wawanara. 

Wawancara dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan hingga 

menjawab semua indikator penelitian. Wawancara dilakukan dengan tatap 

muka dengan informan agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam 

(Darus, 2016 :45). 
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b) Observasi Partisipan 

Teknik pengumpulan data selanjutnya adalah observasi atau 

pengamatan. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data melalui 

pengamatan secara langsung terhadap khotbah yang dibawakan oleh pendeta 

Mel Atok di Gereja GSJA Amazing Grace Kolhua pada kebaktian hari 

minggu.Peneliti juga menempatkan diri sebagai partisipan ikut serta dalam 

kegiatan yang diamati. (Darus, 2016 : 44). 

3.8 Teknik Analisis Data 

Teknik Analisi data yang digunakan adalah dengan cara deskriptif 

kualitatif. Hasil penelitian yang didapat lebih menekankan pada pola pikir 

individu. Pendekatan ini diarahkan pada indvidu atau kelompok tersebut 

secara utuh.  

Dalam hal ini tidak membatasi individu atau organisasi tersebut 

kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bahan 

dari suatu kutuhan. Melalui teknik ini, penulis mendekripsikan data yang ada 

untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalan penelitian berdasarkan data 

kualitatif yang terkumpul. Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis 

menganalisis data (Darus, 2016: 50) yakni: 
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a) Reduksi Data 

Data yang direduksi oleh peneliti berupa data yang diperoleh dari 

wawancara mendalam dengan informan terkait respon jemaat terhadap gaya 

penyampaian khotbah dan data hasil dari observasi dengan tetap 

memperhatikan fokus kegiatan data tentang gaya komunikator pendeta dalam 

penyampaian khotbah menurut perspektif Aristoteles. 

b)  Penyajian Data 

Setelah data dikumpulkan dan dipilah, teknik yang dilakukan 

selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data adalah suatu proses 

penyusunan informasi yang memungkinkan dapat ditariknya kesimpulan. 

Data-data yang disajikan akan membatu penulis dalam memahami situasi 

yang terjadi serta memberikan peluang untuk mengerjakan suatu analisis 

berdasarkan pemahaman yang ada mengenai gaya komunikator pendeta dalam 

penyampaian khotbah menurut perspektif Aristoteles. 

c) Verifikasi Data 

Setelah melewati teknik reduksi dan penyajian data, teknik berikutnya 

adalah memverifikasi data. Maksud dari ini adalah penulis akan melakukan 

penyimpulan terhadap analisis yang dilakukan. Hal ini dilakkan agar penulis 

memperoleh peluang untuk mnganalisis lebih lanjut dan berpeluang untuk 

mendapatkan masukan. Penarikan ksimpulan sementara, masih dapat diuji 

kembali dengan data yang ada dilapangan. Cara yang dilakukan melalui 

refleksi kembali, peneliti juga melakukan triagulasi data dengan 
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menyesuaikan hasil wawancara, hasil pengamatan di lapangan, dan hasil 

dokumentasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat diperoleh. Setelah hasil 

penelitian telah diuji kebenarannya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan 

dalam bentuk dekskriptif sebagai laporan penelitian (Iskandar, 2009 : 142). 

3.9 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan hal yang penting saat melakukan 

penelitian, terlebih dalam penelitian kualitatif. Ada empat teknik mencapai 

keabsahan data, yaitu: 

1. Kredibilitas, meliputi aneka kegiatan yaitu: 

a) Memperpanjang cara observasi, agar cukup waktu untuk mengenal 

responden, lingkungannya dan kegiatan serta peristiwa-peristiwa ysng 

terjadi. 

b) Pengamatan terus menerus, agar penelitian dapat melihat sesuatu 

secara cermat, terinci dan mendalam, sehingga dapat membedahkan 

mana yang bermakna dan tidak. 

c) Triangulasi berupa pengumpulan data yang lebih dari satu sumber, 

yang menunjukan informasi yang sama. 

d) Peer debriefing dengan cara membicarakan masalah penelitian dengan 

orang lain, tanya jawab pada teman sejawat, tentunya harus dicari 

orang-orang yang respek 

e) Member-check artinya mengulangi setiap akhir wawancara, agar 

diperiksa subjek. 
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2. Transferabilitas, merupakan validitas eksternal berupa keteralihan. Yakni 

sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan atau disejajarkan pada kasus 

daerah lain. Kemiripan antar subjek dan data penelitian merupakan 

indikator adanya kemungkinan transferabilitas. 

3. Auditabilitas dan Dependabilitas (reliabilitas) merupakan konsistensi, atau 

sekurang-kurangnya ada kesamaan hasil bila diulang peneliti lain. Untuk 

menguji hal ini, dilakukan langkah-langkah: 

a) Pengamatan oleh dua orang atau lebih terhadap fenomena 

b) Cheking data dilakukan dengan mencari data dari orang lain 

c) Audit trail, dilakukan oleh pembimbing untuk memeriksa proses, jika 

ada pembimbing atau konsultan (Suwardi Endraswara, 2006 : 111-

112). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


