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BAB III 

METODOLOGI 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah 

pendekatan kuantitatif, pendekatan kuantitatif adalah riset yang 

menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat 

digeneralisasikan. Periset lebih mementingkan aspek keluasan data sehingga 

data atau hasil riset dianggap merupakan representasi dari seluruh populasi. 

Semua objek harus objektif dan periset dituntut memisahkan diri dari data
35

. 

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di RT 04 RW 10 Kelurahan Sidomulyo Barat 

Kota Pekanbaru yang  dilaksanakan penelitiannya terhitung mulai dari bulan 

April 2018 sampai dengan selesai. 

 

C. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi adalah sebagai keseluruhan objek atau fenomena yang diteliti.
36

 

Dalam pengambilan data yang menjadi populasi untuk penelitian ini 

adalah Ibu Rumah Tangga RT 04 RW 10 Kelurahan Sidomulyo Barat 

Kota Pekanbaru. Diketahui bahwa di RT 04 ada 130 ibu rumah tangga. 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang akan 

diamati.
37

 Sampel dalam penelitian ini penulis mengambil Rumus Slovin, 

yang mana rumusnya yaitu : 

 

 

 

 

n : ukuran sampel 

N : ukuran populasi 
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n   =       N 

          1+ Ne2 
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e : kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel 

yang dapat ditolerir 1%, 2%, 3%, 4%, 5% atau 10%. 

Dalam penelitian ini diketahui jumlah ibu rumah tangga yaitu 130 orang. Jadi : 

n     =      130      

                     1 + 130 (10%)
2 

 

n    =       130  

                               1 + 130 (0,1)
2 

 

n   =      130 

               2,3 

      n   = 56,52 maka dibulatkan menjadi 57 responden. 

Adapun teknik pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah 

proporsive sampling yaitu teknik mencakup orang-orang yang diseleksi atas 

dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan periset
38

. 

Sampel yang diambil adalah ibu rumah tangga yang mengetahui dan 

menonton tayangan Kuasa Ilahi di MNC TV. 

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang 

sesuatu objek sikap. Objek sikap ini biasanya telah ditentukan secara spesifik 

dan sistemtik oleh peneliti. Indikator-indikator dari variabel sikap terhadap 

suatu objek merupakan titik tolak dalam membuat pertanyaan yang harus diisi 

responden. Setiap penyataan atau pertanyaan akan dihubungkan dengan 

jawaban yang berupa dukungan atau penyataan sikap yang diungkapkan 

dengan kata-kata sebagai berikut.
39

 

Tabel III.1        

Skala Likert 

Skala Likert Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Cukup Setuju (CS) 3 

Tidak setuju (TS) 2 

Sangat Tidak Setuju (STS) 1 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun metode yang dikumpulkan dalam pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah metode kuesioner atau angket. Angket (kuesioner) 

merupakan daftar pertanyaan yang harus diisi responden. Angket (kuesioner) 

bisa diisi saat periset datang sehingga pengisiannya didampingi periset. 

Kuesioner bisa juga diisi sendiri oleh responden tanpa bantuan atau kehadiran 

periset. Tujuan penyebaran angket adalah mencari informasi yang lengkap 

mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden 

memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian 

daftar pertanyaan.
40

 Angket (kuesioner) disebarkan kepada para responden 

yaitu ibu rumah tangga RT 04 RW 10 Kelurahan Sidomulyo Barat Kota 

Pekanbaru. 

 

E. Uji Validitas 

Uji validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas diperoleh dengan cara 

mengkorelasi 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 validitas
41

: 

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

item-item pertanyaan berkorelasi 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 berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). 

Kemudian penulis juga menggunakan uji reabilitas yaitu untuk 

mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat 

diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Untuk uji 
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reabilitas digunakan teknik alpha cronbach, dimana suatu instrumen dapat 

dikatakan handal (reliable) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha 

sebesar 0,6 atau lebih. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh, maka langkah berikutnya adalah pengelolahan 

data dengan menggunakan aplikasi komputer yaitu  Program SPSS 16.0 

(Statistical Product and Service Solutions). Pengolahan data ini bertujuan agar 

data mentah yang diperolah bisa dianalisa dan kemudian memudahkan dalam 

mengambil kesimpulan atau menjawab permasalahan yang sedang dialami. 

Analisa yang penulis lakukan bertujuan untuk mempelajari masalah-masalah 

yang ada dan mengambil kesimpulan dari hasil penelitian.  

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan uji ststistik koefisien korelasi dengan menggunakan 

beberapa cara: 

1. Analisis Korelasi Product Moment 

Metode analisis korelasi product moment yaitu korelasi yang 

berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana 

kuat lemahnya hubungan antar variabel yaitu satu variabel (X) “Tayangan 

Kuasa Ilahi” dengan satu variabel (Y) “Perilaku Keagamaan” 

Berikut rumus korelasi person (Product Moment): 

 = 
     (  )(   )

√*      (  ) +*      (  ) +
 

Keterangan: 

        Koefesien korelasi Pearson’s Product Moment 

X     = Angka mentah untukvariabel X 

Y     = Angka mentah untuk variabel Y 

N     = Jumlah individu dalam sampel. 
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Adapun interpretasi terhadap nilai r hasil analisis korelasi adalah :
42

 

Tabel III.2. 

Interpretasi Koefisien Korelasi Product Moment 

Interval Nilai r Interpretasi  

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 

0,20 – 0,399 Rendah 

0,40 – 0,599 Cukup Kuat 

0,60 – 0,799 Kuat 

0,80 – 1,000 Sangat Kuat 

 

Taraf signifikan yang digunakan adalah α = 0,05. Dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Signifikansi > α = 0,05 maka Ho  diterima dan Ha  ditolak 

Signifikansi < α = 0,05 maka Ho  ditolak dan Ha diterima 

Atau  

Jika t hitung ≥ tabel, maka Ho ditolak artinya signifikan dan t 

hitung ≤ t tabel, Ho diterima artinya tidak signifikan.
43

 

2. Analisis regresi linear sederhana 

Rumus statistik yang penulis gunakan adalah analisis regresi linear 

sederhana. Kegunaan regresi dalam penelitian salah satunya adalah untuk 

meramalkan atau mempreddiksi variabel terikat (Y) apabila variabel bebas 

(X) diketahui. 

Bentuk persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut : 

Y = a + bX 

Di mana: 

Y = variabel tidak bebas (subjek dalam variabel tak bebas/dependen yang 

diprediksi) 

X = variabel bebas (subjek pada variabel independen yang mempunyai 

nilai tertentu) 

 a =  nilai intercept (konstan) atau harga Y bila X = 0 
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 b =  koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan variabel 

dependent yang didasarkan pada variabel independent. Bila b (+) 

maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan.
44

 

Nilai a dihitung dengan rumus: 

 

a = ∑Y (∑X
2
) - ∑X ∑XY 

n ∑X
2
 – (∑X)

2
 

 

Nilai b dihitung dengan rumus: 

b = n∑XY - ∑X ∑XY 

n ∑X
2
 – (∑X)

2 
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