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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode 

kuantitatif Oleh karena itu untuk memperoleh data atau informasi dalam 

penelitian ini diperlukan adanya metode sebagaimana yang tercantum dibawah 

ini: 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, 

terencana , dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain 

penelitiannya. Penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji teori – teori 

tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel ini diukur 

(Biasanya dengan instrument penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka – 

angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistic. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan deskriptif kuantitatif, 

yaitu dengan menjelaskan gejala apa adanya dan menghubungkan variable yang 

satu dengan yang lainnya, serta menekankan pada penilaian numeric atas 

venomena yang dipelajari.
34
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sugiyono, metode penilitian kuantitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.7 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah Desa Rantau Langsat Kecamatan 

Batang Gangsal Kabupaten Indragirihulu. 

2. Waktu Penelitian 

Diperkirakan selama beberapa bulan terhitung sejak bulan agustus - 

desember 2017 

C. Sumber Data 

 Keseluruhan data yang diperlukan terdiri dua bagian, yakni data primer 

dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh langsung dari hasil angket  yang 

diberikan kepada masyarakat, Sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari 

riset perpustakaan serta literature lain yang dapat membantu serta juga melalui 

instansi-instansi terkait yang menunjang dan berhubungan dengan penelitian ini. 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek  

Masyarakat Suku Talang Mamak yang  berjumlah 1.496 orang 

2. Objek 

Peran Dai Dompet Dhuafa Dalam Menerapkan Nilai-nilai Keislaman 

Terhadap Suku Talang Mamak Di Desa Rantau Langsat Kecamatan 

Batang Gansal Kabupeten Indragirihulu 

E. Populasi Dan Sampel 

1. Populasi penelitian  
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 Populasi dalam penelitian ini meliputi semua Masyarakat Suku Talang 

Mamak yang beragama islam berjumlah 1496 orang. Dikarenakan populasi cukup 

besar serta keterbatasan waktu dan biaya yang tersedia, maka dilakukan penarikan 

sampel dari populasi yang diteliti. 

2.       Sample penelitian 

 Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Apabila populasi 

penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah 

semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka 

sampel dapat diambil anatar 10 – 15 % atau 20 – 25 % atau lebih.  

Dengan menggunakan rumus slovin (umar, 2008), dapat ditarik jumlah 

anggota sampel yang akan dijadikan responden.  

  
 

     
 

Dimana  

N = Ukuran populasi  

  = Ukuran sampel 

e  = Kelonggaran ketidaktelitian karena salah pengambilan sampel 

dan dapatditolerir. Untuk penelitian menggunakan standard error 

10%. 

  
    

                 
 

          = 93,73 (minimal) = 94 
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Responden yang digunakan adalah 94 orang responden, hal tersebut digunakan 

untuk mempermudah penelitian dalam menganalisis. 

F.     Metode pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data di lakukan dengan metode: Untuk mendapatkan 

guna kepentingan ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut : 

1. Koesioner, koesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan dan pertanyaan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya.  

2. Observasi 

Observasi menurut Karl Weeick merupakan pemilihan, pengubahan, 

pencatatan, dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan 

dengan  Organisme di situ, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.
35 

G. Validitas Data 

Validitas data adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam 

mengukur apa yang ingin diukur.  

1. Uji Validitas 

Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor indikator 

dengan total skor indikator variabel. Kemudian hasil korelasi dibandingkan 

dengan niai kritis pada taraf signifikan 0,05. Pengukuran dikatan valid jika 

mengukur tujuannya dengan nyata dan benar. Berkut ini adalah kriteria pengujian 

validitas: 

                                                     
35. Suharsimi Arikanto. Dasar-dasar evaluasi pendidikan, (Jakarta: Bumi aksara, 2001) hlm.106 
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a. Jika r hitung  ≥ r tabel ( uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item 

– item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total ( dinyatakan 

valid). 

b. Jika r hitung < r table ( uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrument atau item – 

item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid). 

2. Uji reliabilitas   

Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah alat 

pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran 

tersebut diulang. Untuk uji reliabilatas digunakan teknik Alpha Cronbach  dimana 

suatu instrument dapat dikatakan handal bila memiliki koefisien keandalan atau 

Alpha sebesar 0,6 atau lebih.   

3. Uji t 

Uji t digunakan untuk menguji secara parsial masing – masing variabel. 

Hasil uji t dapat dilihat pada kolom sig (significance). Jika probabilitas nilai t atau 

signifikansi < 0,05, maka dapat dikatakan bahwa terdapat pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat secara versial.  

Namun, jika probabilitas nilai t atau signifikansi > 0,05, maka dapat 

dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara masing – masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t dapat di hitung dengan rumus :    t 

hitung  = 
 √   

√    
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H. Teknik Analisa Data 

 Teknik analisis data yang dalam penelitian ini adalah dengan  

menggunakan uji statistic koefisien korelasi dengan bantuan SPSS 20.0. Metode 

ini bertujuan untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan bagaimana kuat 

pengaruh suatu variabel dengan variabel lain. Teknik analisis data yang digunakan 

penulis dalam penulisan ini adalah deskriptif kuantitatif, menjelaskan 

permasalahan yang diteliti dengan bentuk angka–angka  dengan rumusan korelasi 

product moment  : 

    
                 

√             }             }}
 

Keterangan: 

r  = koefisien korelasi product moment 

n   = jumlah individu dalam sampel 

X   = angka mentah untuk variable X 

Y  = angka mentah untuk variable Y
36

 

∑XY  = jumlah hasil perkalian antara sektor X dan sektor Y 

∑X   = jumlah seluruh sektor X 

∑Y   = jumlah seluruh sektor Y
37

 

 

                                                     
36 

Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kuantitatif( Jakarta: Kencana,2008), 197. 
37 

Anas Sudijono, Statistik Pendidikan( Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 206. 


