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LINGKARAN PASTORAL: 

SEBAGAI SUATU METODE PENELITIAN 

THEOLOGI 
 

 

Marthen Nainupu 
 

 

PENGANTAR 
 

ingga kini, penelitian di bidang theologi (agama) bisa 

dikatakan masih sangat kurang sekali. Hal ini dapat 

dimaklumi karena selama ini ilmu theologi (agama) tidak 

digolongkan sebagai ilmu pengetahuan empiris, melainkan wahyu 

dari Tuhan.
1
 Walau demikian, hal itu tidak berarti bahwa tidak ada 

sama sekali penelitian di bidang ilmu theologi. Banyak penelitian 

theologi telah dilakukan selama ini dan lebih berpusat pada 

penelitian literatur, seperti penelitian historis-kritis, kritik teks, 

kritik literer
2
, dll. Sementara penelitian lapangan (field research) 

jarang sekali dilakukan. Baru pada tahun 1980-an, The South East 

Asia Graduate School of Theology (SEAGST) bekerja sama 

dengan beberapa sekolah theologi di Indonesia untuk 

mengembangkan suatu metode penelitian lapangan yang sering 

disebut “Metode Studi Kasus”
3
 atau yang biasa disingkat MSK. 

 

Dalam artikel ini penulis bermaksud menulis tentang metode 

penelitian lapangan. Secara khusus penulis ingin menyampaikan 

suatu metode penelitian kualitatif  “ala Frans Wijsen”  yang 

                                                           
1
 Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair. Metodologi Penelitian Filsafat, 

(Yogyakarta: Kanisius, 1994), p. 11. Lihat  juga H. Noeng Muhadjir. 

Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi III,  (Yogyakarta: Rane Sarasin, 1996), 

p. 171. 
2
  Theo Witkamp. “Tentang Metode-Metode Penelitian Theologi “  Gema Duta 

Wacana, (N0. 42, tahun 1992), pp. 47-53.  
3
  Pembaca dapat melihat metode ini lebih lanjut dalam buku-buku  yang 

berjudul  Studi Kasus Pastoral Vol. I, II, III.,  yang diterbitkan oleh Badan 

Penerbit Kristen Gunung Mulia,  Jakarta., pada pelbagai halaman. 
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disebut “Lingkaran Pastoral”
4
. Metode tersebut dikembangkan 

dari metode penelitian etnografi aliran Spradley yang mengikuti 

tradisi antropologi kognitif.
5
 Metode ini disebut Lingkaran 

Pastoral karena didasarkan atas 4 prinsip tahapan yang berbentuk 

lingkaran, maju bertahap sebagai proses menuju problem solving 

(A Problem Solving Approach). Selengkapnya tulisan ini akan 

disajikan sebagai berikut: Pertama, uraian singkat mengenai  

lingkaran pastoral. Kedua, pembahasan mengenai tahap-tahap 

dalam lingkaran pastoral, dan akhirnya penutup.  

 

 

LINGKARAN PASTORAL 

 

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa metode penelitian ini 

dikembangkan dari metode penelitian etnografi, maka metode 

penelitian ini juga mengikuti gaya khas etnografi, yang berbentuk 

lingkaran (putaran). Pola ini tentu berbeda dengan pola penelitian 

sosiologis yang cenderung berbentuk bergaris lurus.
6
 Meskipun 

metode ini mengikuti gaya etnografi dan disebut lingkaran pastoral, 

tidak berarti metode ini merupakan putaran lingkaran yang 

berlangsung secara kronologis dan statis. Sesungguhnya lingkaran 

pastoral lebih merupakan suatu gerak kegiatan yang dapat 

dikatakan tidak jelas titik awal maupun titik akhirnya. Lingkaran 

pastoral lebih mengacu pada lingkaran praksis, yaitu suatu tindakan 

yang bertolak dari pergumulan dan pengalaman konkrit manusia, 

untuk membaharui keadaan tersebut menuju ke keadaan yang lebih 

                                                           
4
  Uraian selengkapnya mengenai metode ini ditulis oleh  Frans. J.S. Wijsen, 

dalam  There is Only One God: A Social Scientific and Theological Study of 

Popular Religion and Evangelization  in Sukumaland Northwest Tanzania,  

(Kampen: Uitgeverij Kok, 1993)  Uraian yang lebih sederhana ditulis oleh 

Wijsen dalan sebuah  Makalah  yang berjudul “ The Pastoral Circle  in the 

Training of  Church Ministers” (tidak diterbitkan)  Makalah tersebut dipakai 

sebagai pedoman penelitian  lapangan oleh  mahasiswa Program Studi Pasca 

Sarjana Universitas Kristen Duta Wacana., 1997.  
5
 James P. Spradley.  Metode Etnografi, (Terj. Misbah Zulfa Elizabeth, 

Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), p. xx 
6
  James P. Spradley. Memahami Gaya Hidup Orang lain, Memperkenalkan 

Ilmu Etnografi, (Terj. Arlina Widayanti, Yogyakarta: Pusat Pastoral, 1997), 

pp. 19-20. 
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baik. Gerak kegiatan semacam ini mengingatkan kita akan 

lingkaran hermeneutik (hermeneutical circle)
7
, sebagai suatu upaya 

untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul dalam 

suatu situasi sosial tertentu dengan  jawaban-jawaban theologis 

yang relevan. Oleh karena itu Wijsen menganjurkan bahwa 

lingkaran pastoral lebih baik disebut sebagai spiral pastoral
8
, 

karena kegiatan tersebut tidak mengenal atau tidak jelas awal 

maupun akhirnya. Artinya kegiatan tersebut terjadi secara terus 

menerus antara praksis dan refleksi atau refleksi dan aksi pastoral. 

Aksi dan refleksi tak pernah berhenti. 

  

 

TAHAP-TAHAP LINGKARAN PASTORAL 

 

Secara umum, lingkaran pastoral terdiri dari 4 tahap penelitian 

yaitu: Observasi Partisipan, Analisis Sosial, Refleksi Theologis dan 

Perencanaan Pastoral
9
. 

 

Observasi Partisipan 

 

Observasi partisipan merupakan suatu proses pengamatan 

yang dilakukan oleh observer terhadap suatu situasi sosial, dengan 

ikut ambil bagian dalam berbagai jenis kegiatan kelompok. 

Observasi terhadap situasi sosial dilakukan, bilamana situasi 

tersebut dirasakan oleh anggota kelompoknya sebagai sesuatu yang 

problematik. Dalam theologi praktika, observasi dapat dilakukan 

                                                           
7
 Paul Rabinow  and  William M. Sulivan (eds.), Interpretive Social Sience, A 

Reader, ( California: University of California Press, 1979), p. 148. Lihat juga  

Panitia Metode Studi Kasus, NTT, Studi Kasus Pastoral II, Nusa Tenggara 

Timur, (Jakarta: BPK. Gunung Mulia, 1990), p. 11. 
8
 Frans J.S.Wijsen. There is Only One God., pp. 11-12. , Lihat juga J.B. 

Banawiratma, Kemiskinan dan Pembebasan, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 

pp. 123-124. 
9
 Ibid., p. 11. Dalam buku “Studi Kasus Pastoral II, Nusa Tenggara Timur, 

keempat tahap tersebut di atas, disebut dengan nama “Deskripsi, Analisis, 

Interpretasi dan aksi pastoral” atau menurut istilah Hommes “Ketepatan 

deskriptif, Persepsi analitis, Penilaian terstruktur, dan Kecocokan operasional”  

Tjaard. G. Hommes dan E. Gerrit Singgih,  (eds.), Teologi dan Praksis 

Pastoral: Antologi teologi Pastoral, (Yogyakarta: Kanisius, 1992 ), p. 33. 
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terhadap situasi sosial gereja, jika situasi tersebut dirasakan oleh 

warga jemaat sebagai sesuatu yang problematik. Hal ini dikatakan 

problematik, oleh karena dinilai atau dirasakan adanya 

pertentangan atau ketegangan antara situasi ideal dengan situasi 

riil. Misalnya ada perbedaan antara cita-cita PI dengan 

pertambahan jumlah anggota jemaat dalam kurun waktu tertentu, 

atau ada ketegangan antara norma-norma (ajaran) gereja dengan 

praktek kehidupan berjemaat  

 

Observasi partisipan sebagai metode penelitian kualitatif. 

dibangun dengan skema “melihat” dan “mendengarkan” apa yang 

dilakukan, diucapkan, dipikirkan dan yang digunakan oleh 

kelompok, tanpa prasangka. Maka hal yang terpenting bagi 

observer adalah kemauan dan kerinduan untuk belajar atau menjadi 

siswa dari kelompok tersebut.
10

 Observasi dapat dilakukan 

bersamaan dengan wawancara untuk lebih memahami makna 

dibalik ucapan, pikiran dan tindakan yang dilakukan oleh anggota 

kelompok. Hal yang terpenting dalam suatu wawancara adalah 

bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat dan benar. Sebab 

dengan mengajukan pertanyaan yang tepat akan dapat menolong 

observer untuk menemukan makna pola tingkah laku budaya, 

pengetahuan budaya dari benda-benda yang dipergunakan. 

 

Dalam mengajukan pertanyaan, Wijsen membedakan tiga 

macam pertanyaan yaitu: Pertanyaan Deskriptif, Pertanyaan 

Terstruktur, Pertanyaan Kontras
11

. 

 

Pertanyaan deskriptif sebagai alat untuk menghimpun data 

dan informasi secara umum. Pertanyaan ini terpusat pada tiga 

aspek utama yaitu aktor, kegiatan dan tempat. Pertanyaan 

terstruktur lebih terarah kepada satu atau dua domain yang akan 

menjadi fokus pengamatan.  
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 Frans. J. S Wijsen. There Is Only One God., p. 13. Lihat juga James P. 

Spradley, Participant Observation, (New York: Holt Rinehart and Winston, 

1980), pp. 13-14. 
11

 Frans. J. S. Wijsen,  Makalah, p. 2. Lihat juga Spradley. Participant, p. 32. 
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Pertanyaan kontras diajukan untuk lebih mempertajam atau 

untuk memperoleh kejelasan mengenai sesuatu yang bersifat 

spesifik dengan mempertentangkannya dengan berbagai macam 

kategori makna yang telah tersusun menjadi pengetahuan budaya. 

 

 Analisis Sosial 

 

Melalui observasi partisipan, observer telah banyak 

menghimpun berbagai data dan informasi mengenai situasi sosial 

kelompok.  Langkah selanjutnya adalah membuat analisis terhadap 

data tersebut. Analisis dapat dilakukan dengan perspektif tertentu 

sesuai dengan apa yang telah dipilih atau ditentukan oleh observer. 

Melalui analisis ini observer akan menemukan makna pola-pola 

tingkah laku budaya yang telah terstruktur, yang terus dipelajari 

dan diteruskan kepada generasi berikutnya. Selanjutnya pola-pola 

tingkah laku tersebut disebut pengetahuan budaya. Oleh karena itu 

observer berusaha untuk menemukan hubungan-hubungan makna 

di antara bahasa, dan tingkah laku dalam pengetahuan budaya. 

Analisis ini dapat digolongkan dalam 4 macam yaitu: Analisis 

Domain. Analisis Taksonomi, Analisis Komponensial, Analisis 

Tema.
12

 

 

Analisis Domain 

 

Analisis domain merupakan suatu usaha untuk melihat 

pengetahuan budaya atau suasana budaya secara umum, sebagai 

suatu kesatuan yang utuh, sebagaimana terlihat di dalam ungkapan-

ungkapan, istilah-istilah, jenis-jenis kegiatan yang dilakukan 

anggota kelompok. Dalam istilah teknis disebut domain dan di 

dalamnya terkandung bagian-bagian dari pengetahuan budaya. Di 

dalam suatu domain terdapat istilah pencakup (“cover term”) istilah 

tercakup (“included term”) yang mempunyai hubungan makna 

yang disebut hubungan simantik (“semantic relationship”). Oleh 

karena itu dalam analisis domain, observer berusaha untuk mencari  

istilah pencakup, istilah tercakup dan hubungan simantik. Misalnya 

dalam kebaktian minggu (= suasana budaya) observer menemukan 
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 Frans J.S. Wijsen, Makalah, pp. 3-5. 
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pendeta, majelis jemaat, paduan suara dan anggota jemaat (= 

istilah tercakup) adalah bagian dari (= hubungan simantik) warga 

jemaat (= istilah pencakup) 

 

Analisis Taksonomi 

 

Analisis taksonomi adalah suatu usaha untuk mencari bagian-

bagian makna kebudayaan dalam hubungan dengan berbagai 

bagian lainnya sebagai suatu keseluruhan.
13

 Langkah awal dari 

jenis analisis ini adalah memilih satu atau dua domain sebagai 

fokus pengamatan atau fokus penelitian (ingat pertanyaan 

terstruktur) yang ingin diselidiki secara lebih mendalam. Misalnya 

observer memilih domain Pendeta. Melalui analisis taksonomi 

observer akan menemukan beberapa kategori makna mengenai 

pendeta, yaitu pendeta emeritus, pendeta tetap, pendeta konsulen, 

pendeta senior, pendeta muda, pendeta wanita dan seterusnya. 

Melalui analisis taksonomi, observer dapat menemukan makna-

makna budaya yang telah tersusun secara sistimatis dan 

membentuk suasana budaya. 

 

Analisis komponensial 

 

Analisis komponensial adalah suatu bentuk analisis kontras 

(ingat pertanyaan kontras). Analisis komponensial merupakan 

suatu pencaharian sistimatis berbagai komponen makna yang 

berhubungan dengan simbol-simbol budaya.
14

 Simbol-simbol 

dimaksud adalah simbol linguistik. Bentuk analisis ini bertolak dari 

prinsip bahwa makna sebuah istilah rakyat (“folk term”) akan 

ditemukan secara spesifik apabila istilah tersebut dikontraskan 

dengan istilah lainnya. Sebagai contoh untuk menemukan makna 

yang spesifik tentang pendeta emeritus, dapat dikontraskan dengan 

pendeta konsulen. Apakah bedanya antara pendeta emeritus dengan 

pendeta konsulen? dengan mengajukan pertanyaan demikian kita 
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 James P. Spradley, Metode Etnografi, p. 185. 
14

 Ibid., 231 
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akan menemukan makna yang spesifik dari istilah pendeta 

emeritus.  

 

Analisis Tema 

 

Sejauh ini berbagai data mengenai suasana budaya telah 

terkumpul melalui analisis taksonomi dan komponensial yang 

mendalam. Maka pada bagian analisis ini observer berusaha untuk 

meninjau kembali pandangan budaya atau suasana budaya sebagai 

suatu keseluruhan untuk menemukan tema-tema budaya. Misalnya  

suasana budaya dalam sebuah gereja, observer menemukan tema 

budaya seperti kaum bapak sangat dominan terhadap kaum ibu 

dalam pengambilan keputusan di gereja. 

 

Refleksi Theologis 

 

Refleksi theologis adalah suatu upaya untuk membangun 

interelasi kritis antara situasi riil (aktual) dengan norma-norma 

(ajaran) gereja sebagai situasi ideal. Tahap inilah yang memberikan 

nuansa khas terhadap penelitian theologis, karena adanya upaya 

untuk mendialogkan fakta empiris dengan tradisi iman kristen, 

yaitu sumber-sumber dari Alkitab, sejarah dan ajaran gereja, 

penggembalaan dan etika kristen. Pada tahap inilah observer mulai 

bertheologi dengan menilai situasi aktual dengan terang Alkitab, 

dan pada saat yang sama pula tradisi gereja dinilai di dalam 

perspektif empiris. Melalui refleksi theologis, observer mencoba 

untuk meneliti pergumulan-pergumulan kelompok atau jemaat di 

dalam kehidupannya sehari-hari serta menerangkannya secara 

theologis, dengan mengkaitkan situasi tersebut dengan pengalaman 

pergumulan umat Tuhan seperti digambarkan di dalam Alkitab. 

Dengan kata lain bahwa pengalaman dan pergumulan iman dalam 

konteks saat ini, harus dihubungkan dengan sejarah iman kristen 

yang berpusat pada Yesus Kristus
15

. Dengan mendialogkan situasi 

riil dengan tradisi gereja, akan membawa manfaat ganda baik bagi 

ilmu theologi sendiri maupun situasi aktual gereja. Artinya tradisi 

                                                           
15

 Tjaard G. Hommes dan E. Gerrit Singgih, (eds)., Teologi dan Praksis 

Pastoral, p. 48. 
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gereja akan semakin diperkaya oleh pemahaman situasi aktual, di 

pihak lainnya situasi aktual diperkaya dengan tradisi gereja. Dalam 

upaya untuk membangun refleksi theologis, Wijsen menyebutkan 4 

langkah yaitu: perspektif empiris, perspektif teoritis, interelasi 

kritis dan gagasan ideal
16

. 

 

Perspektif empiris 

 

Pada langkah pertama, observer mencoba untuk menyusun 

kembali apa yang telah diperolehnya pada saat observasi, yaitu 

bagaimana kelompok tersebut memahami dan menilai akan situasi 

riil mereka. Pemahaman dan penilaian kelompok terhadap situasi 

mereka boleh jadi sangat kreatif dan kaya dengan reinterpretasi 

theologis terhadap tradisi gereja, atau bahkan sebaliknya. 

 

Perspektis Teoritis 

 

Pada langkah kedua, observer mencoba untuk memahami 

situasi aktual dengan kacamata tradisi gereja. Upaya untuk menilai 

situasi aktual dengan tradisi gereja, harus memperhatikan dua hal 

yaitu pertama, apakah situasi tersebut masih relevan, memadai 

ataukah tidak memadai lagi. Kedua, apakah situasi tersebut masih 

dapatkah disebut atau diterima sebagai situasi kristiani. Dengan 

memperhatikan dua hal di atas, observer akan terdorong untuk 

menemukan jawaban-jawaban theologis yang relevan terhadap 

situasi aktual dengan tetap berpijak pada tradisi gereja. 

 

Interelasi kritis 

 

Langkah ketiga, setelah observer memberikan fakta empiris 

dan pertimbangan-pertimbangan theologis, maka dapat dibangun 

suatu interelasi kritis di antara kedua perspektif tersebut. Dengan 

perspektif theologis, observer menginterpretasi situasi aktual dalam 

terang tradisi kristen. Tetapi pada sisi lainnya, tradisi kristen 

diinterpretasi dalam terang situasi aktual. Interelasi kritis tersebut 

dapat berlangsung secara terus menerus, sehingga menjadi suatu 

                                                           
16

 Frans  J.S. Wijsen,  Makalah, pp. 6-7. 
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dialektika dinamis yang berlangsung terus menerus tanpa ada 

akhirnya. 

 

Gagasan Ideal 

 

Langkah keempat, adalah upaya untuk menemukan atau 

membangun suatu gagasan ideal sebagai hasil dari interelasi kritis 

yang bertolak dari pengalaman di lapangan dan acuan normatif dari 

tradisi gereja.  Gagasan mengenai situasi ideal harus mengacu ke 

depan, dan bersifat konkrit, yang berarti dapat dioperasikan melalui 

aksi pastoral.   

 

Perencanaan Pastoral 

 

Bertolak dari analisis dan reflekis theologis yang telah 

dibangun pada tahap sebelumnya, kini observer mengarahkan 

perhatiannya kepada tahap terakhir dari lingkaran pastoral yaitu 

perencanaan pastoral. Tujuan daripada perencanaan pastoral adalah 

mengajukan suatu proposal (tentu berdasarkan analisis dan 

refleksi) yang relevan untuk memperbaiki atau mengubah situasi 

riil. Maka pertanyaan pokok yang harus dijawab adalah apakah 

yang dapat dilakukan untuk mengubah keadaan tersebut? 

Perencanaan pastoral menuju aksi pastoral dapat dilakukan dalam 

beberapa langkah seperti dikemukakan Wijsen yaitu: merumuskan 

kebijakan umum, perencanaan strategi, rencana pelaksanaan dan 

pelaksanaan
17

.  

 

Menetapkan kebijakan umum 

 

Di dalam menentukan kebijakan umum ini harus mengacu 

kepada cara-metode yang kiranya akan menjadi pedoman menuju 

pencapaian cita cita ideal. Tugas utama dalam menetapkan 

kebijakan ini adalah  menterjemahkan gagasan-gagasan ideal (ingat 

tahap sebelumnya) ke dalam tujuan-tujuan umum. Tujuan dalam 
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 Frans J. S. Wijsen, Makalah, p. 8. 
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fungsi perencanaan ini dapat dibedakan dalam tiga tingkatan.
18

 

Pertama, tujuan dalam arti “mission” (misi) atau “purpose” 

(maksud). Tujuan dalam pengertian ini bersifat ideal dan filosofis. 

Kedua, tujuan dalam arti “haluan” atau “goal”. Tujuan dalam 

pengertian ini dirumuskan secara eksplisit, lebih terinci dan 

konkrit. Ketiga, tujuan dalam pengertian yang lebih konkrit yaitu 

sasaran-sasaran (objectives). Tujuan ini lebih bersifat pragmatis, 

kuantitatif. Tujuan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat 

dijabarkan dalam tujuan umum  jangka panjang, jangka menengah 

dan jangka pendek. 

 

Perencanaan Strategi 

 

Langkah ini merupakan upaya untuk membuat desain-desain 

atau model-model yang harus diikuti guna mencapai tujuan-tujuan 

khusus (goal) yang telah ditetapkan dalam sejumlah sasaran. Dari 

sejumlah sasaran tersebut dipilih beberapa sasaran yang strategis 

sebagai prioritas. Jikalau situasi yang ingin diubah dipandangnya 

sebagai cukup harmonis, maka strategi yang dibangun adalah 

meningkatkan kerja sama dengan membagi tugas bersama. Tetapi 

apabila situasi tersebut dilihatnya sebagai situasi konflik, (terdapat 

konflik di dalamnya), maka strategi yang dapat dirancang adalah 

mencari kekuatan-kekuatan tertentu (misalnya, orang kunci) 

sebagai tenaga penggerak menuju ke perubahan keadaan. 

 

Rencana kegiatan 

 

 Rencana kegiatan ini adalah seperangkat kegiatan yang akan 

dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu hendaknya 

rencana kegiatan ini berisi urutan-urutan kegiatan dan target-target 

yang harus dicapai. Misalnya menetapkan suatu team kerja, 

pembagian tugas dan tanggung jawab, pengaturan waktu dan 

kegiatan, keuangan, peralatan dll. 

 

Pelaksanaan Kegiatan  
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 W. Gulo, “Merancang dan Melaksanakan Program Gerejawi”  Makalah  (tidak 

diterbitkan, Salatiga: Yayasan Bina Darma, 1983), h.2-3. 
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Pelaksanaan kegiatan merupakan implementasi dari semua 

yang telah digumuli sejak awal penelitian (tahap pertama sampai 

dengan tahap keempat) yang telah dituangkan dalam rencana 

kegiatan. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan ini akan dijadikan 

bahan refleksi untuk membaharui aksi. Kegiatan seperti ini terus 

berlangsung seperti telah dikemukakan di atas, bahwa lingkaran 

pastoral lebih merupakan lingkaran spiral dimana kegiatannya tak 

pernah berhenti. 

 

 

PENUTUP 

 

Sampai disinilah usaha penulis untuk memperkenalkan dan 

menjelaskan lingkaran pastoral sebagai suatu metode penelitian 

theologi. Harapan penulis kiranya tulisan ini bermanfaat bagi 

pembaca dalam upaya untuk mengembangkan penelitian di bidang 

theologi, khususnya theologi pastoral. Penulis menyadari bahwa 

lingkaran pastoral bukanlah satu-satunya metode penelitian 

theologi, namun dengan hadirnya lingkaran pastoral sebagai suatu 

metode penelitian theologi, kita semakin diperkaya dengan 

bermacam-macam metode penelitian. 


