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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi penelitian adalah tatacara bagaimana suatu penelitian 

dilaksanakan,
34

  seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan 

logis tentang   pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk 

diolah, dianalisis, diambil keputusan dan dicarikan cara pemecahannya
35

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif, yaitu data 

yang telah didapat akan disajikan dalam bentuk penyajian data berupa angka atau 

hitungan, bukan dengan bentuk deskripsi atau penjabaran secara rinci dengan 

kalimat. Dengan kata lain, penelitian kuantitatif merupakan penelitian melibatkan 

pada perhitungan atau angka dan kuantitas.
36

 

2. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan jenisnya, maka pendekatan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan empiris yang mana data dalam bentuk atau sesuatu 

yang dapat dihitung atau dituliskan dengan angka. Penelitian kauntitatif 

memperhatikan pada pengumpulan dan analisis data dalam bentuk numerik. 

Dalam hal ini, data yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik 

penelitian dimana informasi dikumpulkan dari sejumlah sampel berupa orang, 
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melalui pertanyaan-pertanyaan dengan menggunakkan quisioner dan wawancara 

baik secara tertulis maupun lisan, cara ini dapat disebut juga metode survei. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini adalah masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini diadakan selama ± 3 Bulan. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah jamaah masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. 

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah Respon jama’ah terhadap kegiatan dakwah di 

masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan. Adapun yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh jama’ah masjid Raya An-Nur yang berjumlah 

250 orang. 

 

 



30 
 

2. Sampel 

Sampel adalah sebahagian dari seluruh jumlah populasi yang diambil dari 

populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dianggap mewakili seluruh 

anggota populasi.
37

 

Adapun salah satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah 

sampel yang diambil adalah dengan menggunakan metode yang dikemukakan 

oleh Suharsimi arikunto yaitu apabila jumlah subjeknya besar diatas 100 orang, 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.
38

 

Maka disini penulis mengambil 20% dari total populasi yang ada,sehingga 

jika dirumuskan sebagai beriku: 

n = 20% x N 

Keterangan: 

n = besar sampel 

N = besar populasi 

Sehingga diperoleh sampel sebagai berikut: 

n = 20% x 250 

n = 50  

Dengan demikian jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sebanyak 50 

orang jama’ah Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau. Cara pengambilan sampel 

menggunakan teknik random sampling, yaitu sampel yang diambil secara acak. 
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Dalam teknik random sampling setiap anggota populasi mempunyai peluang yang 

sama untuk dipilih menjadi sampel.
39

 

E. Sumber Data Penelitian 

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan 

dilokasi penelitian (lapangan) melalui kuesioner atau angket. 

2. Data Sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari dokumen-

dokumen, wawancara, buku-buku, serta hasil-hasil penelitian lainnya yang 

berkenaan dengan penelitian antara lain lokasi penelitian data skunder lain 

yang dianggap perlu dan berguna bagi penelitian ini. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dari informasi bagi kepentingan penelitian ini, 

maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu: 

1. Quisioner/Angket  

Angket yaitu sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi tentang aspek-aspek atau karakteristik yang melekat pada 

responden.
40
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2. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-

dokumen, seperti data-data, arsip-arsip, dan gambar-gambar ataupun bentuk 

lainnya.
41

 

3. Observasi  

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengodean 

perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organism, sesuai dengan tujuan 

empiris.
42

 

G. Alternatif Jawaban 

Alternatif jawaban yang digunakan dalam penelitian ini adalah alternatif 

jawaban menggunakan kuisioner tertutup yang mana alternatif jawaban sudah 

ditentukan terlebih dahulu. Responden hanya memilih dari alternatif yang telah 

disediakan.
43

 

Sedangkan menurut Moh. Nazir didalam bukunya yang berjudul Metode 

Penelitian berpendapat bahwa jawaban pertanyaan tertutup adalah jawaban yang 

sudah disediakan lebih dahulu, dan responden hanya tinggal mengecek saja 

jawaban-jawaban tersebut sesuai dengan instruksi. Responden tidak mempunyai 

kebebasan untuk memilih jawaban di luar yang telah diberikan.
44
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H. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun 

secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan melakukan analisis 

terhadap data tersebut
45

 

Sesuai dengan jenis penelitian ini, teknis data yang digunakan adalah 

Deskriptif Kuantitatif, yaitu untuk menggambarkan data yang telah terkumpul 

kemudian selanjutnya adalah memberikan penganalisaan terhadap data yang telah 

ada. 

Untuk mengetahui nilai skor dari setiap data tersebut, maka dapat 

digambarkan dalam penjelasan berikut  

 100%x 
N

F
P   

Keterangan:  

P = Persentase Jawaban  

F = Frekuensi atau jumlah  

N = Total Jumlah Respoden.
46

 

Dengan menggunakan tolak ukur jika diperoleh angka presentasi akhir, 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 

1. 76-100% termasuk dalam ketegori baik  

2. 56-75% termasuk dalam kategori kurang baik 

3. 0-55% termasuk dalam kategori tidak baik 
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Hal ini merujuk pada klasifikasi yang diungkapkan oleh Suharsimi 

Arikunto bahwa 76-100% termasuk kategori baik, 56-75% termasuk kategori 

kurang baik, dan 0-55% kategori tidak baik.
47
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