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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kuantitatif, 

dengan teknik pengambilan data yaitu kuesioner untuk mengukur data 

variabel x (pengetahuan da’i) dan variabel y (penggunaan media dakwah) 

yang kemudian akan  diolah dengan instrumen penelitian. Kemudian 

kontribusi varians variabel dapat dicari menggunakan teknik statistik 

dengan menghitung besarnya koefisien determinasi. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif 

dengan menggunakan perhitungan statistik. Statistik adalah salah satu alat 

untuk mengumpulkan data, mengolah data, menarik kesimpulan dan 

membuat keputusan berdasarkan analisa data yang dikumpulkan. 

Menurut Prof. Drs. Sutrisno Hadi, MA Statistik adalah cara untuk 

mengelola data dan menarik kesimpulan-kesimpulan yang teliti dan 

keputusan-keputusan yang logika dari pengolahan data tersebut.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Idarah Kemakmuran Masjid 

Indonesia (IKMI) Kota Pekanbaru. Lokasi penelitian ini beralamat di Jalan 
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Todak/ Jalan Udang Putih No. 1 Kel. Tangkerang Barat, Kecamatan 

Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.  

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan oleh penulis di mulai pada bulan April - 

Juni 2017. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh gejala/satuan yang ingin di teliti,43 adapun 

yang menjadi populasi  dalam  penelitian  ini adalah da’i IKMI Kota 

Pekanbaru sebanyak 550 orang. 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagai bagian dari populasi. Menurut Sutrisno 

Hadi berpendapat bahwa sampel adalah sebagian dari populasi atau 

sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari populasi.44 Menurut 

Suharsimi Arikunto,  menyebutkan bahwa sampel adalah sebagian atau 

wakil dari populasi yang diteliti.45 Dengan mempertimbangkan dana, 

waktu, tenaga, dan ketelitian dalam menganalisis datanya, maka penelitian 

ini menggunakan rumus Slovin sebagai berikut: 
46
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Keterangan: 

n  =  Ukuran sampel 

N  = Ukuran Populasi 

e  = tingkat kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir sebesar 

10%  

n   = 
   

            
 

n   = 
   

            
 

          n   = 
   

     
= 

   

   
 = 84.6 = 85 

Pengambilan jumlah sampel sebesar 85 orang da’i didasarkan pada 

sampling aksidental yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, 

yaitu siapa yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat 

digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui 

cocok dengan sumber data. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Selanjutnya data dan informasi pada penelitian tersebut, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Menurut riduwan bahwa observasi merupakan tehnik pengumpulan 

data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
47
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Pada dasarnya observasi digunakan untuk melihat dan mengamati 

perubahan fenomena-penomena social yang tumbuh dan berkembang yang 

kemudian dapat dilakukan perubahan atas penelitian tersebut, bagi 

pelaksanaan observasi untuk melihat objek memont tertentu, 

 sehingga dapat dipisahkan antara yang diperlukan dan yang tidak 

diperlukan.
48

 

2. Angket 

Merupakan rangkaian daftar pertanyaan yang disusun secara 

statistik, kemudian diisi oleh responden, setelah diisi angkat dikirim 

kembali kepada peneliti. Metode ini digunakan bila responden jumlahnya 

besar dapat membaca dengan baik dan dapat mengungkapkan hal-hal yang 

sifatnya rahasia., yaitu dengan  mengedarkan daftar pertanyaan.
49

 

3. Dokumentasi 

Menurut sugiyono dokumen merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisa, gambar atau karya-karya 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan dan biografi. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan 

perlengkapan dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kuantitatif.
50
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E. Uji Validitas 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas diperoleh dengan cara 

mengkorelasikan setiap skor indikator dengan total skor indikator variabel. 

Kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 

0.05. pengukuran dikatakan valid jika mengukur tujuannya dengan nyata dan 

benar. Berikut ini adalah kriteria pengujian validitasi: 

1. Uji Validitas 

a. Jika r hitung ≥ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan valid). 

b. Jika r hitung ≤ r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). 

2. Uji reabilitas  

Uji reabilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang. Untuk uji reabilitas digunakan tehnik alpha 

cronbach, dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel) bila 

memiliki koefesien keandalan atau alpha sebesar 0,6 atau lebih. 
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F. Teknik Analisa Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan uji statistik koefesien korelasi dengan menggunakan beberapa 

cara: 

1. Analisis regresi linier sederhana  

Analisis ini merguna untuk menganalisis data penelitian mengenai 

Hubungan Pengetahuan Dakwah Da’i Terhadap Penggunaan Media 

Dakwah Di IKMI Kota Pekanbaru. 

2. Persamaan regresi linier sederhana  

Dalam penelitian ini, tehnik analisis yang penulis gunakan adalah 

perhitungan dengan tehnik Analisis regresi linier sederhana. Regresi linier 

sederhana adalah untuk mengetahui bagaimana ketergantungan suatu 

variabel terhadap variabel lain yang diperlukan tehnik analisis yang lain.
51

 

Bentuk persamaan regresi linier sebagai berikut: 

   Y=a + bX 

keterangan: 

Y =  Variabrl dependent (variabel terikat) 

X =  Variabel independent (variabel bebas) 

a =  Konstanta regresi 

b    =  Koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel 

dependen yang didasarkan pada variabel independen. Bila b (+) 

maka naik, bila (-) maka terjadi penurunan.  

                                                             
51

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka 

Cipta, 2006), 147) 



 39 

3. Koefisien Korelasi 

Metode analisis korelasi product moment yaitu korelasi yang 

berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana 

kuat hubungan suatu variabel dengan variabel lain. Tehnik analisa data 

yang digunakan penulis ini adalah kuantitatif menjelaskan permasalahan 

dengan bentuk angka-angka dengan rumus korelasi product moment. 

 

Keterangan: 

r = Koefisien Korelasi Product Moment 

n = Jumlah Individu dalam sampel  

X = Pengetahuan da’i 

Y = Penggunaan media dakwah 

∑   = Jumlah hasil perkalian antara X dan Y  

∑  = Jumlah seluruh skor X 

∑Y = Jumlah seluruh skor Y 

Koefesien korelasi ialah pengukuran statistik kovarian atau asosiasi 

antara dua variabel. Koefesien korelasi menunjukkan kekuatan (strength) 

hubungan linier dan hubungan dua arah variabel. Jika koefesien korelasi 

positif, maka kedua variabel mempunyai hubungan yang searah. Artinya 

jika nilai variabel X tinggi, maka nilai variabel Y akan menjadi rendah 

(dan sebaliknya).
52
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