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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan, manusia diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan; 

ada laki-laki dan perempuan.Ada daya tarik untuk hidup bersama, yaitu ikatan 

cinta yang erat dan terjadinya pernikahan.Di dalam hidup “ikatan cinta” dan 

“pernikahan” itu pada umumnya mereka menginginkan untuk mendapatkan 

keturunan, meskipun ada pula yang hanya menyalurkan nafsu 

belaka.Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang 

didalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak.Janji setia 

yang terucap merupakan sesuatu yang tidak mudah diucapkan. 

Dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan 

didefinisikan, bahwa pernikahan ialah ikatan kodratimelaksanakan hak dan 

kewajiban antara pria dan wanita sebagai sebuah pasangan suami istri dengan 

tujuan membina sebuah keluarga  yang sakinah, mawadah dan warohmah 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 

Pernikahan manusia diawali sejak Nabi Adam dan Siti Hawa hingga pada 

saat ini, akan tetapi terdapat beberapa golongan yang berpegang teguh pada 

keyakinan untuk mensucikan diri dengan cara menjauhi dari sifat kodrati 

manusia, selain mempertahankan kehidupan yaitu untuk menurunkan 

keturunan melalui pernikahan.Karenapernikahan dinilai sebagai penghambat 

kesucian untuk mendekatkan diri pada Yesus Kristus.2 Dalam Q.S. An-Nur: 32, 

dinyatakan sebagai berikut: 

“Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan 

orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki 

dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan.jika mereka miskin Allah akan 

                                                             
1Undang-undang RI No. 01 Tahun 1974. 
2Ahmad Mubarok, Perbandingan Agama Islam dan Kristen, Studi Tentang Sakramen 

Gereja.(Bandung: Pustaka, 1985), 95. 
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memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-

Nya) lagi Maha mengetahui”.3 

Tetapi dalam Katolik, perkawinan adalah hanya untuk jemaat gerejanya 

saja, sedangkan Uskup, para pastur, para klerus dan biarawati diwajibkan untuk 

melakukan Selibat. Perkembangan sejarah selibat dalam kehidupan Gereja 

pada dasar spiritual dan relevansinya bagi para klerus sekarang ini.Tuhan kita 

menawarkan kesucian sebagai gaya hidup Tuhan Yesus yang benar, karena dia 

tidak pernah menikah, dan juga apa yang diajarkan oleh-Nya. Ketika Tuhan 

menggarisbawahi, pernikahan adalah ikatan pemahaman di antara pasangan, 

dan dengan cara ini tidak diizinkan untuk berpisah dan menikah lagi. 

(Bandingkan. Matius 19: 3-12), Iamemutuskan dengan, “Ada orang yang tidak 

dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang 

yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya 

demikian karena kemauannya sendiri oleh karena Kerajaan Sorga.”4 Tradisi 

Gerejaseperti dalam KGK (Katekismus Gereja Katholik) Nomor 1579  

merujuk “demi Kerajaan Sorga” ini sebagai awal selibat.    

Hidup selibat bukan hanya sekedar hidup tidak menikah, akan tetapi 

bagaimana selibat tersebut dihayati dan melahirkan keutamaan hidup. Secara 

ringkas, kerangka keutamaan kristiani terdiri atas: (1) kearifan (prudentia) atau 

kecakapan dan pengetahuan bijak untuk menemukan kebenaran dalam situasi 

konkrit, (2) keadilan (iustitia) atau kesediaan memberikan dan menempatkan 

orang lain sesuai dengan hak-haknya, (3) keperkasaan (jortitudo) atau 

kehendak dan tekad untuk mewujudkan kebaikan dan dengan berani 

menentang kesukaran, dan (4) keugaharian (temperantia) atau niat untuk 

mengatur hawa nafsu dan keinginan manusiawi. 

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, istilah selibat adalahkeyakinan 

yang dilakukanoleh para rohaniawanyang telah berjanji tidak melakukan 

pernikah.5 Ketika Paus Gregory I adalah seorang yang sangat dihormati dan 

                                                             
3Kitab Suci Alquran Q.S. An-Nur: 32. 
4 Alkitab Matius 19: 3-12 
5 Depdikbud, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 1988),802. 
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disegani dalam sejarah  Nasrani, menetapkan fatwa mengenai kewajiban 

membujang (Celebacy) bagi setiap uskup, pastur dan biarawati. Sehingga 

menimbulkan reaksi di wilayah gereja belahan Timur.Fatwa tersebut 

dipandang dapat menimbulkan perzinaan secara terselubung, karena 

beranggapan tidak semua jemaatnyabisa menghindari hawa nafsu.6 

Di Indonesia juga banyak ditemukan imam yang meninggalkan 

imamatnya kemudian menikah. Kenyataan hidup tersebut menimbulkan 

keprihatinan Gereja, sekaligus memunculkan suatu pertanyaan: bagaimana 

tanggung jawab mereka terhadap keputusan yang telah dibuatnya? Secara lebih 

mendasar dapat dipertanyakan: bagaimana dan mengapa mereka dengan berani 

telah memilih dan memutuskan hidup selibat tetapi pada akhirnya mengingkari 

pilihan dan keputusannya sendiri?. Bagi para calon imam diosesan, keputusan 

menerima kewajiban hidup selibat diungkapkan secara publik ketika para 

semmans menerima Tahbisan Diakonat.Imam Diosesan adalah imam yang 

mengabdikan diri pada suatu keuskupan dan terikat pada teritorial atau wilayah 

keuskupan yang diabdinya oleh karena itu, para imam Diosesan berada di 

bawah koordinasi uskup setempat.(KWI, 1991: Kanon 1016). 

Dengan latar belakang yang sudah penulis paparkan di atas, maka 

penelitian mengenai hal tersebut penting untuk disusun dalam suatu karya 

ilmiah yang berjudul “PENGALAMAN SELIBAT PASTUR GEREJA 

KATOLIK SANTO MIKAEL KOTA BANDUNG”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, ditemukan: Pertama: 

Kewajiban selibat pada Katholik merupakan ajaran dari alkitab. Kedua, sebagai 

konsekuensinya rohaniawan Katholik wajib mengimplementasikan ajaran 

tersebut .Ketiga, di Gereja Santo Mikael Kota Bandung, setiap Pastur juga 

mengimplementasikan ajaran tersebut. 

Berdasarkan hal-hal tersebut, penulis menyusun suatu rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apa yang dimaksud dengan Selibat? 

                                                             
6 Hardawiryana R, Dokumen Konsili Vatikan II, (Jakarta: Obor, 1993),255. 
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2. Bagaimana implementasi ajaran selibat di Gereja Katholik Santo Mikael 

Kota Bandung? 

3. Bagaimana pengalaman selibat rohaniawan di Gereja Katholik Santo 

Mikael Kota Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Berikut dibawah ini peneliti memberikan tujuan penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetahui makna selibat menurut rohaniawan di Gereja Katholik 

Santo Mikael Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui penerapan nilai selibat di Gereja Katholik Santo 

Mikael Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui cara pengaplikasian nilai selibat terhadap pengalaman 

keagamaan rohaniawan Gereja Katholik Santo Mikael Kota Bandung. 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Akademis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan 

penemuan teori baru dalam ilmu pengetahuan, khusunya kepada jurusan 

Studi Agama-Agama. Disini penulis ingin mengetengahkan persoalan 

tersebut agar tidak terjadi kekeliruan pemahaman. Fokus penelitian ini, 

lebih diarahkan kepada bagaimana Selibat dalam paham keagamaan 

Gereja Katholik. Penulis juga berharap penelitian ini mampu menjadi 

referensi bagi penelitian selanjutnya baik itu mengenai permasalahan 

serupa atau pun penelitian yang berkaitan dengan pembahasan. 

b. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi atau 

masukan bagi para formator dalam pengambilan keputusan hidup 

selibat.Dan juga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

informasi dan pemikiran bagi para pembaca tentang faktor-faktor yang 

perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan pribadi untuk 

memilih dan menjalani hidup selibat. 

E. Tinjauan Pustaka 

a. Jurnal-Artikel 
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Nur Fitriyani, “SELIBAT dalam PAHAM KEAGAMAAN 

GEREJA KATHOLIK”(Jurnal Ilmu Agama pada Desember 2013 No. 1 

hlm 1-37). Temuan dari penelitian ini adalah bahwa Tuhan kita 

menawarkan kesucian sebagai gaya hidup Tuhan Yesus yang benar, 

karena dia tidak pernah menikah, dan juga apa yang diajarkan oleh-Nya. 

Ketika Tuhan menggarisbawahi, pernikahan adalah ikatan pemahaman 

di antara pasangan, dan dengan cara ini tidak diizinkan untuk berpisah 

dan menikah lagi. Dengan demikian selibat hanya dalam Perjanjian 

Baru, Alkitab Matius 19: 12 dan surat Pertama Korintus 7: 32-35. 

Selanjutnya ajaran tersebut digaris bawahi kembali di Spanyol yaitu 

dekrit pertama Kanon 33 Sinode Elvira.Alasan penulis mengambil jurnal 

ini karena dijelaskan sejarah awal terjadinya selibat.7 

Selanjutnya karya dari Yohanes Hario Kristo Wibowo,  

“PENGHAYATAN SELIBAT IMAM sebagai KESAKSIAN HIDUP di 

ZAMAN SEKARANG” (Jurnal Teologi pada November 2017 Volume 

06 Nomor 06 hlm 125-141). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 

selibat sebagai kesaksian hidup merupakan suatu tanggapan atas 

pandangan bahwa selibat (khususnya selibat imam) bukanlah suatu 

pilihan hidup yang mudah untuk dijalani. Adanya anggapan tersebut bisa 

saja karena dipengaruhi oleh terungkapnya kasus pelecehan seksual oleh 

kaum imam untuk beberapa negara, pandangan budaya yang melihat 

hidup selibat itu tidak lazim, serta situasi zaman yang cenderung 

merendahkan makna seksualitas.Selibat merupakan kesaksian hidup 

yang mewartakan tentang totalitas pengabdian diri kepada Allah dan 

sesama.Totalitas tersebut adalah pesan yang menjadikan selibat adalah 

pilihan hidup yang berharga dan bermakna. Kesaksian mengenai hidup 

selibat akan semakin menginspirasi umat beriman, jika para imam 

menghayatinya dengan gembira. Selibat merupakan pilihan hidup yang 

membahagiakan untuk mencintai dan mengabdi Allah melalui pelayanan 

                                                             
7 Nur Fitriyana, “Selibat Paham Keagamaan Gereja Katholik Roma”, dalam  Jurnal Ilmu Agama, 

No. 2, Tahun XIV, (Desember 2013), 1-37. 
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yang total kepada sesama. Dengan melihat kebahagiaan seorang imam 

dalam melaksanakan hidup selibat, umat beriman terpanggil untuk 

mendukung hidup selibat, meskipun dibutuhkan kesetiaan dan 

perjuangan untuk menjalaninya.Kekayaan makna hidup selibat tersebut 

kemudian diartikulasikan kembali untuk menampilkan keistimewaannya 

terutama ketika berhadapan dengan situasi zaman yang kadang-kadang 

kurang mendukung pilihan hidup tersebut. Keistimewaan hidup selibat 

saya tunjukkan dengan tiga tawaran reinterpretasi maknanya di zaman 

ini, yakni sebagai cara mencintai, cara melayani, dan cara hidup. 

Reinterpretasi ini menyingkapkan bahwa hidup selibat tetap merupakan 

jalan hidup yang unik dan berharga ketika berhadapan dengan perubahan 

zaman.8 

Selanjutya karya dari Maman Suharman, “MENGGALI MAKNA 

IMAMAT, DOA, dan SELIBAT KRISTIANI” (Jurnal Melintas pada 

Maret 2012 hlm 331-334). Dalam karya tersebut dijelaskan bahwa 

Imamat adalah salah satu bentuk pelayanan apostolik yang dikenal dalam 

Gereja sejak berbelas abad lalu.Keberadaannya sekarang, khususnya 

setelah Konsili Vatikan II, ketika jumlah imam di seluruh dunia merosot, 

menjadi bahan perbincangan panas khususnya di negara-negara Eropa 

dan Amerika yang mengalami sekularisasi. Di negara-negara itu diskusi-

diskusi dilakukan dan menawarkan solusi, antara lain: agar Gereja 

menahbiskan imam perempuan, dan mengizinkan imam menikah. Tetapi 

Gereja tetap pada pendirian tradisional: mam perlu selibat. Apa yang 

menjadi alasannya? Itulah yang hendak dicoba digali.Membicarakan 

pokok ini, yang cukup jarang terjadi di kalangan umum, penting dan 

mendesak. Maksudnya di sini sederhana: agar meningkatlah pemahaman 

serta apresiasi akan keluhuran martabatnya untuk pelayanan dalam 

menggereja, lebih-lebih di zaman sekarang ini. Akan dilihat: jalan-jalan 

kepada kekudusan dalam Gereja, ranah acuan lebih luas untuk 

                                                             
8Yohanes Hario Kristo Wibowo, “Penghayatan Selibat Imam Sebagai Kesaksian Hidup Di Zaman 

Sekarang”, dalam Jurnal Teologi, No. 06 Volume 06, (November 2017), 125-141 
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memahami pelayanan bentuk ini. Lalu dibahas: siapa yang dimaksud 

dengan imam itu, dengan melihat kedudukannya di zaman dulu, dan di 

zaman sekarang. Panggilannya yang lebih hakiki, sebagai pelayan 

Ekaristi akan diuraikan sambil menyoroti gaya hidupnya yang terungkap 

dalam kerangka esensial spiritualitasnya yang harus ia bangun, yakni doa 

dan selibat/kemurnian.9 

b. Skripsi 

Taufan Brata Rahman, “SELIBAT dalam GEREJA ROMA 

KATHOLIK”(Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008). Dalam skripsi tersebut 

dibahas mengenai hakikat dari selibat adalah mengikuti kehidupan 

Yesus, karena selama hidupnya Ia tidak pernah melakukan pernikahan. 

Dengan tujuan untuk mendekatkan diri sepenuhnya kepada Tuhan 

dengan cara meninggalkan kehidupan duniawi untuk mencapai 

kebahagian di surga bersama Yesus. Dalam menjalankan selibatpara 

rohaniawan harus berkaul (berjanji), mentaati aturan gereja dan ajaran 

yang di sampaikan Yesus yang tertuang dalam Injil untuk hidup 

sederhana dan tidak melakukan pernikahan selama hidupnya.10 

F. Kerangka Pemikiran 

Gereja merupakan tempat ibadah umat Kristiani. Gereja dinilai 

mempunyai nilai yang luhur dan suci, didalamnya ada pengalaman keagamaan 

dan emosional rohaniawan dalam mentaati ajaran-ajaran di dalam gereja. 

Setiap agama memiliki cara tersendiri dalam menunjukkan ketaatan terhadap 

ajaran agamanya. Doktrin sendiri merupakan suatu aturan yang fundamental 

dalam suatu agama. Untuk menjaga suatu ajaran agama tetap dipegang dan 

dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka harus memiliki dukungan dari para 

pemimpin keagamaan dalam menjaga keontetikannya. 

                                                             
9Maman Suharman, “Menggali Makna Imamat, Doa, Dan Selibat Kristiani” Jurnal Melintas (Maret 

2012) 331-334. 
10Taufan Brata Rahman, Skripsi SarjanaSelibat dalam Gereja Roma Katholik Fakultas Ushuluddin 

dan Filsafat (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2008) ixix-ixx 
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Ajaran selibat dalam Gereja Katolik sudah dilaksanakan sejak gereja 

pada masa awal. Ajaran selibat ini menjadi salah satu ciri khas dari ajaran 

Katolik bagi para pemimpin agamanya. Selibat merupakan pilihan hidup, di 

mana orang yang melaksanakan selibat adalah orang yang siap untuk menjadi 

pemimpin kegamaan. Selibat dianggap sebagai jalan hidup mengikuti jejak 

Yesus yang tidak menikah. Selibat dianggap sebagai penyerahan diri untuk 

melayani Tuhan. Meskipun demikian, tetapi ada pula para pemimpin agama 

yang meninggalkan hidup selibat kemudian ia memilih menjadi umat biasa dan 

menikah. 

 Pada umumnya manusia menginginkan kehidupan berkeluarga, 

menikmati masa tua bersama pasangan yang ia cintai, ditemani juga dengan 

anak-anak mereka. Dengan pilihan para rohaniawan yang rela meninggal 

sebagian kehidupan duniawi yang oleh orang awam dianggap sebagai sebuah 

kebahagiaan, tentulah para rohaniawan ini memiliki pandangan tersendiri dan 

memiliki pengalaman dari pilihan hidupnya untuk hidup selibat. Maka dari itu 

penulis menggunakan teori Glok dan Strak mengenai Dimensi-dimensi 

keagamaan sebagai teori utama dalam karya tulis ilmiah ini. 

Glock dan Strak menawarkan lima dimensi untuk mengidentifikasi 

seseorang dalam mengungkapkan pengalaman keagamaannya. Lima dimensi 

kegamaan yang dijelaskan oleh Glok dan Strak antara lain, dimensi 

kepercayaan (religious belief), dimensi praktis (practice), dimensi pengalaman 

(exprerience), dimensi pengetahuan (knowledge), dimensi konsekuensi 

(consequences). Kelima dimensi tersebut dianggap relefan dalam mengungkap 

pengalaman kegamaan para rohaniawan mengenai pilihan untuk hidup selibat. 

Dimensi yang pertama untuk mengungkapkan bentuk pengalaman 

kegamaan adalah dimensi kepercayaan. Kepercayaan merupakan dimensi 

penting untuk seluruh orang yang memiliki agama. Dengan kepercayaan maka 

mereka akan patuh terhadap apa yang dimiliki dan apa yang diajarkan 

agamanya. Kepercayaan adalah sesuatu hal yang sulit untuk digambarkan. 

Kepercayaan dapat muncul dan dapat dimiliki seseorang bahkan tanpa melihat 

realitas. Kepercayaan bisa datang bahkan hanya dari ucapan orang. 
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Kepercayaan bersifat abstrak dan setiap orang bisa memahami kepercayaan itu 

dengan menafsiran yang berbeda. Kepercayaan banyak untuk ungkapan yang 

dibuat masih bersifat Teologis (ketuhanan) yaitu masih membahas tentang 

hakikat Tuhan, sifat Tuhan, asal-usul, serta perkembangan-Nya. 

Bentuk dari dimesi kegamaan selanjutnya adalah praktis. Glock dan 

Strak membedakan dimensi ini menjadi dua pemahaman. Yang pertama adalah 

ritual. Bentuk utama dari  ritual adalah dalam bentuk pemujaan dan ritual. 

Bentuk pemujaan adalah hasil dari pemahamannya tentang Tuhan, tentang 

manusia, dan tentang alam yang sudah melalui proses pemikiran.Inti dari 

perbuatannya adalah melakukan apa yang sudah dibebankan oleh Tuhan 

kepadanya dengan maksud menjalankan perintah Tuhan. Selanjutnya adalah 

devosional. Devosional bersifat informal, seperti berdoa dan membaca kitab 

suci. 

Bentuk dari dimensi keagamaan yang ketiga menurut Glock dan Strak 

adalah pengalaman. Joachim Wach berpendapat bahwa pengalaman 

keagamaan adalah suatu penghayatan terhadap realitas mutlak atau realitas 

spiritual. Menurutnya pengalaman keagamaan tersebut terbentuk dalam tiga 

hal yaitu, Pertama pengalaman keberagamaan dalam bentuk pemikiran. 

Kedua, pengalaman keberagamaan dalam bentuk perbuatan. Ketiga, 

pengalaman keberagamaan dalam bentuk persekutuan.Suatu agama 

membentuk suatu kelompok keagamaan untuk mencari cara dalam menghayati 

Tuhan. Keberadaan suatu kelompok agama menjadi suatu kewajaran karena 

agama bukan milik suatu perorangan saja, tetapi agama sudah menjadi milik 

bersama atau kelompok.11 

Bentuk keempat dari dimensi kegamaan menurut Glock dan Strak adalah 

dimensi pengetahuan. yaitu pengetahuan-pengetahuan pokok tentang 

keimanan, doktrin, dan tradisi-tradisi. Dan dimensi yang terakhir mengenai 

dimensi keagamaan menurut Glock dan Strak adalah dimensi konsekuensi. 

yaitu pada tahap ini seseorang yang beragama sudah mewujudkan imannya 

                                                             
11Joachim Wach. Ilmu Perbandingan Agama, Penerjemah Djamannuri, disunting dan dihantar oleh 

Joseph M. Kitagawa, (Jakarta: Rajawali, 1989), 89 
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dalam kehidupan sehari-hari.mencakup perilaku, tutur kata, sikap yang 

dilandasi pada pengetahuan  dan ajaran agama yang dipercayainya.12 

Para pemeluk agama meyakini bahwa agama yang dipeluknya 

merupakan sumber nilai dan standar normatif untuk mengatur perilaku 

pemeluknya.Dalam konteks individu dan sosial, agama berfungsi sebagai 

pemberi perasaan aman dan sejahtera.Doktrin diyakini sebagai suatu nilai yang 

luhur karena persoalan agama merupakan persoalan yang prinsipil.Agama juga 

mampu memberikan nilai pada segala aspek kehidupan, baik itu kehidupan 

politik, ekonomi, kehidupan sosial dan budaya. Hal tersebut juga menjadi 

kemungkinan bagi para rohaniawan mengenai pengalaman mereka melilih 

hidup selibat. 

G. Metodologi Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah kualitatif. Jenis penelitian 

tersebut muncul karena perubahan  yang memandang adanya sesuatu yang 

nyata berupa gejala dan fenomena-fenomena yang terjadi. Paradigma 

dipandang sebagai seuatu yang nyata dalam sosial yang utuh. Hal tersebut 

menjadi kompleks, dinamis, dan memiliki makna yang penting.Paradigma ini 

disebut dengan paradigma post-positivisme yang berkembang dalam metode 

penelitian berjenis kualitatif.Metode yang dipakai adalah fenomenologi agama, 

yaitu dilakukan secara empirik. Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

melihat langsung fakta-fakta yang nampak, yaitu dengan menerapkan 

fenomenologi agama. Hal tersebut menjadi tugas peneliti sebagai instrumen 

induk penting. Cara pengumpulan data dilakukan  secara (gabungan), yaitu: 

bersifat induksi dan lebih menekankan makna dari fenomena keagamaan 

daripada generalisasi. 

1) Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Gereja Paroki Santo Mikael di Jl. Waringin 

No. 51, Bandung 4018. Gereja tersebut dipimpin oleh Pastor Tony Blikon, 

SS. CC. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut dikarenakan tokoh 

                                                             
12Rodney Stark, Charles Y G lock, American Piety: The Nature of Religious Commintment, 

(Berkeley/ Los Angeles: University of California Press, 1968) 14-16. 
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agama di Gereja Paroki Santo Mikael berkenan untuk dimintai sumber 

data yang akan diteliti.  

2) Sumber Data 

Data sumber yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian Selibat yaitu 

memakai data primer dan sekunder. 

a) Data Primer  

Sumber data primer pada penelitian ini adalah tokoh agama 

Katholik yang berjumlah 2 orang. Untuk sumber data primer peneliti 

dapatkan dari hasil wawancara dengan pendeta Gereja Katholik Santo 

Mikael Kota Bandung. 

b) Data Sekunder  

Sumber data sekunder penulis dapatkan dari buku, jurnal, 

artikel, atau dokumen lain yang masih berkaitan dengan pembahasan, 

dogma sekarang, intitusi, Alkitab, skripsi dengan pembahasan serupa, 

jurnal dan artikel serupa dengan pembahasan dan penelitian ini serta 

sumber lain yang dapat mendukung karya ilmiah ini  

3) Teknik Pengumpulan Data 

a) Obeservasi 

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian 

kualitatif.Melalui observasi penulis bisa mendapatkan data secara 

alamiah karena bisa secara langsung menyaksikan, mendengar, dan 

merasakan kemudian ditulis seobjektif mungkin. Dalam keterlibatan 

pengamat dalam kegiatan orang-orang yang diamati, observasi dapat 

dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu, observasi partisipan 

(participant observation) dan observasi takpastisipan (nonparticipant 

observation). Untuk penulisan karya ilmiah ini penulis melakukan 

pengamatan dengan menggunakan teknik observasi nonpartisipan, 

karena dalam penelitian pengalaman keagamaan penulis merasa 
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teknik observasi nonpartisipan lebih memungkinkan untuk 

dilakukan.13 

b) Wawancara 

Dalam penelitian kualitatif khususnya untuk penelitian 

pengalaman keagamaan, wawancara adalah sumber data yang sangat 

penting dimana manusia diposisikan sebagai informan atau yang 

menjadi sumber informasi.Dalam melakukan wawancara, tentu 

diperlukan teknik-teknik tertentu. Pembahasan mengenai wawancara 

akan mencakup hal-hal seperti macam-macam wawancara, macam-

macam pertanyaan, perencanaan dan pelaksanaan juga kegiatan yang 

dilakukan setelah dilakukannya wawancara. Disini peneliti 

menggunakan jenis wawancara pembicaraan informal dan 

menggunakan petunjuk umum wawancara dalam pendekatannya.14 

Untuk penelitian ini sumber data primer akan diwawancarai 

dengan teknik wawancara terstruktur, wawancara ini dilakukan 

pengumpulan data dengan menyiapkan instrument penelitian berupa 

pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya pun telah disiapkan.15 

Untuk sumber data sekunder peneliti akan menggunakan teknik 

wawancara semi-terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih 

jelas dari wawancara terstruktur, teknik ini termasuk kedalam deep 

interview dimana tujuan teknik ini untuk menemukan permasalahan 

secara terbuka.16 Menerut peneliti dengan wawancara tersebut dapat 

memperkuat data yang diperoleh peneliti tidak hanya kajian pustaka 

saja. 

c) Dokumentasi 

                                                             
13Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan 

Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya, Cet 7 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) hlm 70. 
14Imam, Suprayogo, dan Tabroni, Metodologi Peneitian Sosial-Keagamaan, (Bandung, Remaja 

Rosda Karya, 2003) hlm. 172. 
15Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D (Cet. 27 Bandung : Penerbit Alfabeta, 

2017).231 
16Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D (Cet. 27 Bandung : Penerbit Alfabeta, 

2017).233 
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Menurut Gottschalk dokumentasi yaitu setiap proses yang 

dilakukan penelitian mempunyai pembuktian berdasarkan dari jenis 

apapun, seperti jenis yang tertulis, lisan, gambaran, atau 

arkeologis.17Dengan dokumentasi penulis bisa memperkuat dan 

memperlihatkan bagaimana situasi dilapangan. 

H. Analisis Data  

Data-data yang penulis butuhkan dan penulis kumpulkan adalah data-

data yang mencakup dan berkaitan dengan fokus yang sedang diteliti mengenai 

Pengalaman Keagamaan Pastur Implementasi Ajaran Selibat Bagi Pastur di 

Gereja Kathedral St. Petrus Kota Bandung. 

Analisi data dilakukan ketika sebelum wawancara atau memasuki 

lapangan, selama dilapangan dan sesudah dilapangan.18 Analisis terbagi 

beberapa bagian yaitu; 

a. Reduksi data, yaitu mereduksi data dengan cara merangkum, memilih 

yang utama, dan mengutamakan yang penting. Reduksi data ini dibantu 

dengan barang elektronik seperti kompunter yang berbentuk kecil yang 

memberikan kode pada aspek tertentu. Begitupun data yang tidak penting 

diilustrasikan dengan simbol. 

b. Penyajian data penyajian data ini dilakukan dengan bentuk menguraikan 

dengan singat, berupa bagan, hubungan antar kategori dan sebagainya. 

Dengan penyajian ini mempermudah memahami apa yang terjadi dan 

melakukan rencana kerja. Dalam penelitian kualitatif peneliti 

menggunakan teks yang bersifat naratif .19 

 

                                                             
17Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif; teori dan praktiknya (Cet.1 Jakarta: Pt Bumi 

Aksara, 2013).175 
18Imam Gunawan. Metode Penelitian Kualitatif; teori dan praktiknya (Cet.1 Jakarta: Pt Bumi 

Aksara, 2013). 245 
19Sugiyono.Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D (Cet. 27 Bandung : Penerbit Alfabeta, 
2017). 249 


