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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan  Penelitian 

Penelitian yang diteliti dengan judul Pengaruh Kegiatan Majelis 

Taklim Terhadap Perilaku Sosial Ibu-ibu Pengajian merupakan jenis 

penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah  metode penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif, dengan pendekatan 

kuantitatif. Menurut Lehmann penelitian deskriftif kuantitatif 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.
32

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan setelah melakukan seminar proposal dan 

mendapat surat izin riset. Sedangkan penelitian ini akan dilaksanakan di 

Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. 

Waktu penelitian ini dimulai dari bulan Mei 2017 sampai dengan bulan 

September 2017. 

 

C. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan objek penelitian.
33

 Keseluruhan anggota 

Majelis Taklim Istiqomah berjumlah 40 orang. 

2. Sampel 

Menurut Arikunto sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel menurut 

nya apabila subjek dalam penelitian kurang dari 100 orang maka diambil 
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secara keseluruhan sehingga penelitiannya merupakan penelitian 

populasi
34

.  

 

D. Jenis Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :  

1. Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari 

responden di lapangan. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber 

sumber yang telah ada beberapa laporan, arsip atau dokumen yang 

berkenaan dengan majelis taklim
35

 

 

E. Teknik pengumpulan data meliputi : 

1. Kuesioner (Angket) 

Angket atau kuesioner adalah usaha mengumpulkan informasi 

dengan menyampaikan sejumlah pertanyaan tertulis untuk dijawab secara 

tertulis oleh responden. Yang mengarah kepada permasalahan, tujuan dan 

hipotesis penelitian.
36

 Adapun skala yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Skala Likert. Saifuddin Azwar dalam buku metode penelitian 

menyatakan Skala Likert ini digunakan untuk mengkur sikap pro dan 

kontra, positif dan negatif, setuju dan tidak setuju terhadap suatu objek 

sosial.
37

 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan 

presepsi seseorang tentang suatu objek atau fenomena tertentu.
38

 Skala  

yang digunakan dalam penelitin ini adalah skala Likert. Skala ini 

berinterasi 1-5 yang mempunyai gradasi dari sangat fositif sampai sangat 

negatif, dengan pilihan jawaban sebagai berikut :  

Untuk kalimat-kalimat positif, masing-masing kategori jawaban 

diberi skor sebagi berikut: 
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Tabel 3.1 

Skala Likert 

Jawaban Skor 

SS (sangat setuju) 5 

S (setuju) 4 

KS (kurang setuju) 3 

TS (tidak setuju) 2 

STS (sangat tidak setuju) 1 

 

2. Observasi 

Dalam sebuah penelitian, observasi manjadi bagian hal terpenting 

yang harus dilakukan oleh peneliti. Sebab dengan observasi keadaan 

subjek maupun objek penelitian dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh 

seorang peneliti.Observasi atau pegamatan adalah kegiatan seharian 

manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu 

utamanya, selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, 

kulit.
39

 Observasi dalam penelitian ini yaitu mengamati secara langsung 

fenomena yang terjadi pada masyarakat.
40

 

3. Dokumentasi 

Menurut Arikunto Dokumentasi adalah mencari dan 

mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa foto, catatan, transkrip, 

buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda dan sebagainya.
41

 

Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari literatur atau arsip-arsip 

yag berupa gambaran umum lokasi penelitian seperti profil dan lain 

sebagainya. 
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F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menganalisis data dengan menggunakan teknik statistik. Untuk memperoleh 

gambaran mengenai Pengaruh Kegiatan Majelis Taklim Terhadap Perilaku 

Sosial ibu-ibu Pengajian Istiqomah, akan dilakukan pengolahan data dengan 

teknik pengolahan dan menggunakan kolerasi untuk menguji hipotesis. Dalam 

analisis ini penulis dibantu dengan program SPSS ((Statistical Program For 

Sosial Sicience) versi 16.0 for windows 

G. Uji Validitas dan Realibilitas 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan suatu langkah pengujian yang dilakukan 

terhadap isi (content) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur 

ketepatan isntrumen yang digunakan dalam suatu penelitian.
42

 

Uji validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kehasilan suatu instrumen. Jadi, sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang dinginkan. Uji 

validitas dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor-skor pada setiap 

butir soal, kemudian diuji dengan rumus product moment (r hitung) dan 

dibandingkan dengan (r tabel), apabila nilai (rhitung) lebih besar dari nilai (r 

tabel) maka dinyatakan tidak valid. Semua data diolah menggunakan 

program SPPS 16.0 For Windows.  

Berdasarkan hasil analisis menggunakan bantuan program SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) versi 16.0,  pengambilan 

keputusan dapat dilihat dari kuesioner dengan membandingkan 

       dengan        pada n = 40 dan   = 0,05 adalah sebesar 0,312. Jika 

       > 0,312 maka item pernyataan itu dinyatakan valid dan jika       < 

0,312 maka item peryataan dinyatakan tidak valid. 
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Adapun rumus yang digunakan adalah Product Moment dari 

Person: 

Rxy = 
2222 )(.][)([

))((

YYNXXN

YXXYN




 

Keterangan: 

Rxy  : Koefisien korelasi antara skor item dan skor total 

∑ : Jumlah skor butir 

∑Y  : Jumlah skor total 

∑x
2
 : Jumlah kuadrat butir 

∑y
2
 : Jumlah kuadrat total 

∑XY  : Jumlah perkalian skor item dan  skor total  

N : Jumlah responden
43

 

2. Uji Reliabilitas  

Uji Realiblitas secara sederhana, reliabilitas berarti hal tahan uji 

atau dipercaya. Sebuah alat evaluasi dipandang reliabel atau tahan uji, 

apabila memilki konsistensi atau atau keajegan hasil. Uji reliabilitas 

instrumen dilakukan untuk mengetahui kehandalan koesioner atau angket.  

Angket dapat dikatakan handal apabila koesioner tersebut 

konsisten untuk mengukur konsep dari suatu kondisi lain (reliable). Suatu 

tes dapat dikatakan memilki taraf reabilitas yang tinggi jika tes tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap dan dapat dihitung dengan koefisien 

reabilitas. Untuk mengetahui reabilitas instrumen dilakukan dengan rumus 

alpha cronbach.
44

 

3. Korelasi Product Moment 

Metode analisis korelasi Product Moment yaitu korelasi yang 

berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana 

kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Untuk mencari korelasi 

variabel x dan y peneliti menggunakan  program  SPPS 17.0 for Windows. 
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Adapun untuk melihat interprestasi korelasi pada penelitian ini 

adalah melalui tabel dibawah  ini : 

Tabel 3.2 

Pedoman interprestasi Nilai Korelasi Variabel Penelitian 

Korelasi Tingkat Pengaruh 

0.800 hingga 1.000 Pengaruh sangat kuat 

0.600 hingga 0.799 Pengaruh kuat 

0.400 hingga 0.599 Pengaruh cukup kuat 

0.200 hingga 0.399 Pengaruh rendah 

0.01 hingga 0.199 Pengaruh sangat rendah 

.00 Tiada ada pengaruh 

 

Untuk menganalisis data penulis menggunakan bantuan perangkat 

computer melalui proram SPSS (Statistical Product and Service Solutions) 

versi 16.0 For windows.
45

 

a. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Analisis ini untuk menganalisis data ibu-ibu pengajian Majelis 

Taklim Istiqomah kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir 

Kota Pekanbaru. 

1. Persamaan Regresi Linier Sederhana 

Rumus statistik yang penulis gunakan adalah analisis regresi linier 

sederhana. Analisis regresi berguna untuk mendapatakan hubungan 

antara variabel terikat dengan variabel bebas atau meramalkan pengaruh 

variabel terikat terhadap variabel bebas. 

Bentuk persamaan Regresi Sederhana sebagai berikut: 

Y= a +bX 

Dimana: 

Y =  Variabel independen 

X =  Variabel dependen 

a  =  Nilai Konstanta 
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b  = Koefisien Regresi, Yaitu angka peningkatan atau penurunan                    

variabel dependen (X) yang didasarkan pada variabel 

indenpenden (Y).
46
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