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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan suatu tatacara bagaimana penelitian 

dilaksanakan,
51

 seperangkat pengetahuan mengenai langkah-langkah sistematis 

dan logis tenteng pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk 

diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan mencari cara penyelesaiannya.
52

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara 

sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan 

sesuatu yang objektif  dan nasional tentang suatu hal.
53

  

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian 

kuantitatif,  yaitu penelitian  yang  menggunakan angka atau data yang 

dapat hitungan. Denagn kata lain, penelitian kuantitatif merupakan 

penelitian melibatkan pada perhitungan atau angka dan kuantitas.
54

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan korelasional 

yang tujuannya untuk mengetahui tingkat pengaruhnya. Pendekatan ini 

sesuai dengan judul penulis yaitu “Pengaruh aktivitas Dakwah Ikatan 
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Remaja Masjid An-nur (IRMA) Terhadap Peningkatan Pengetahuan 

Keagamaan Remaja Pekanbaru” 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Badan Kesejahteraan Masjid Raya 

(BKMR) di baguan IKatan Renaja Masjid  An-Nur (IRMA) Provinsi Riau 

Jl. Hang Tuah Pekanbaru.  

2. Waktu Penelitian 

Sedangkan waktu penelitian ini dilaksakan setelah proposal ini 

diseminarkan. Dari bulan desember  2017 sampai bulan mai 2018. 

 

C. 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 dari penelitian ini adalah 300 orang 

remaja muslim yang mengikuti kegiatan pengajian yang dilakukan IRMA 

Kota Pekanbaru dalam meningkatkan aktivitas keagamaan remaja 

2. Sampel 

Sampel adalah sebahagian dari seluruh jumlah populasi yang 

diambil dari populasi dengan cara sedemikian rupa sehingga dianggap 

mewakili seluruh anggota populasi. 
55
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Salah satu metode yang dapat digunakan untuk menentukan jumlah 

sampel yang diambil adalah dengan menggunakan rumus yang 

dikemukakan oleh Suharsimi Arikunto dalam bukunya Prosedur Penelitian 

yang sebagai berikut:
56

 

 n = 25% x N 

 Keterangan: 

 n = Besar sampel 

 N = Besar populasi 

  Sehingga memperoleh sample sebagai berikut 

 n=25% x N 

 n=0,25 x 300 

 n=75 

Dengan demikian jumlah sampel yang dibutuhkan penulis dalam 

penelitian ini sebanyak 75 orang remaja IRMA. Ada pun cara mengambil 

sampel menggunakan teknik populasi sampling, yaitu mengambil sampel 

dengan tidak berdasarkan random, daerah atau start, melainkan 

berdasarkan atas adanya pertimbangan yang fokus pada tujuan tertentu 

Tabel 3.1 

Jumlah Responden Penelitian 

 

NO RESPONDEN JUMLAH (Orang) 

1. Pengurus IRMA 3 orang 

2. Remaja 74 orang 

JUMLAH 75 orang 
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Dengan demikian jumlah sampel yang dibutuhkan adalah sebanyak 

75 orang remaja yang negikuti kegiatan aktivitas dakwah di Ikatan Remaja 

Masjid An-Nur (IRMA). Cara pengambilan sampel menggunakan teknik 

random sampling, yaitu sampel yang diambil secara acak. Dalam teknik 

random sampling ini setiap anggota populasi mempunyai peluang yang 

sama untuk dipilih menjadi sampel.
57

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data dari informasi bagi kepentingan penelitian 

ini, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

1. Kuesioner  

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan 

dengan menyusun daftar pertanyaan tertulis yang dibagikan kepada 

responden untuk diisi yang sesuai dengan keperluan penelitian. Responden 

dalam angket ini adalah diambil dari bebrapa remaja yang mengikuti 

aktivitas dakwah IRMA Kota Pekanbaru yang berjumlah 75 orang. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan skala Likert. Skala ini 

merupakan skala yang paling sering digunakan dalam penelitian, karena 

skala ini memungkinkan peneliti mengungkapkan tingkat intensitas sikap/ 

perilaku atau perasaan responden. Untuk mendapatkan skala seperti yang 

dimaksudkan Likert, instrumen harus didesain sedemikian rupa, umumnya 

menggunakan pertanyaan tertutup dengan lima alternatif jawaban secara 

berjenjang. Jenjang jawaban tersebut adalah: “sangat tidak berpengaruh”, 
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“tidak berpengaruh”,”kurang berpengaruh”, “berpengaruh”, “sangat 

berpengaruh”.
58

 

Alternatif jawaban pada skala Likert tidak hanya tergantung pada 

jawaban efektiv saja, akan tetapi dapat berupa apapun sepanjang 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang tentang suatu objek 

jawaban, misalnya baik, senang, tinggi, puas, dan lain-lain. 

Dengan menggunakan skala Likert, maka variabel yang akan di 

ukur dijabarkan dari variabel menjadi dimensi, dari dimensi dijabarkan 

menjadi indikator, dari indikator dijabarkan menjadi subindikator yang 

dapat diukur. Akhirnya subindikator dapat dijadikan tolak ukur untuk 

membuat suatu pertanyaan/ pernyataan yang perlu dijawab oleh 

responden.
59

 

Penentuan skor pada setiap jenjang jawaban pada skala Likert 

harus disesuaikan dengan jenis narasi pertanyaan, yaitu apakah narasi 

pertanyaan bersifat positif (favourable) atau narasi pertanyaan bersifat 

negatif (unfavourable). Berikut ini pemberian skor pada jenjang skala 

Likert baik untuk pertanyaan postif dan pertanyaan negatif:
60

 

Alternatif Jawaban SkorPertanyaan Positif Skor Pertanyaan Negatif 

Sangat Tidak Berpengaruh 1 5 

Tidak berpengaruh 2 4 

Kurang Berpengaruh 3 3 

Berpengaruh 4 2 

Sangat Berpengaruh 5 1 
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2. Dokumentasi 

 yaitu pengumpulan bukti-bukti dan dokumen-dokumen yang 

berkaitan dengan objek penelitian yang diperlukan penulis untuk dijadikan 

bahan dalam pembuatan penelitian ini. Seperti arsip dan berkas-berkas 

kegiatan IRMA sebagai penguat sumber penelitian. 

3. Observasi 

yaitu pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean prilaku 

dan suasana yang berkenaan dengan organisme, sesuai dengan tujuan 

empiris.
61

 

 

E. Uji Validitas Data 

Validitas merupakan suatu persoalan yang berhubungan pertanyaan 

sejauh mana suatu alat ukur telah mengukur apa yang seharusnya diukur.
62

 

Sedangkan uji validitas ialah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen 

dalam mengukur apa yang ingin diukur
63

 uji validitas digunakan untuk 

mengetahui apakah instrumen yang digunakan sudah tepat atau valid agar 

tidak merubah hasil penelitian walaupun diukur berulang-ulang. Uji validitas 

diperoleh dengan cara mengkoreksi setiap skor indikator dengan skor 

indikator variable. 

Pada program SPSS 17 teknik pengujian yang digunakan untuk uji 

validitas adalah menggunakan Correct Item-Total Correlation (Item-Total 

Statistics). Yang mana pengujiannya menggunakan uji dua sisi dengan taraf 

signifikansi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut: 
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R
2
 = JKR JKT 

Keterangan: 

JKR = jumlah kuadrat regasi 

JKT = jumlah kuadrat linier 

Uji validitas menggunakan metode pearson yang diproses dengan 

menggunakan SPSS 17.0, yang dilakukan dengan membendingkan antara 

rhitung dengan rtabel melalui tahapan analisis sebagai berikut: 

 Jika rhitung > rtabel maka pengujian valid 

 Jika rhitung < rtabel maka pengujian tidak valid 

 

 

F. Teknik Analisis Data 

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. 
64
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Untuk mengetahui besaran intensitas peningkatan pemahaman 

keagamaan generasi muda muslim Kota Padang, dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut : 

1. 76-100% termasuk dalam ketegori tinggi 

2. 56-75% termasuk dalam kategori sedang 

3. 0-55% termasuk dalam kategori rendah 

Hal ini merujuk pada klasifikasi yang diungkapkan oleh Suharsimi 

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

sedang, dan 0-55% kategori kurang baik.
65

 

 

 

 

                                                             
65

 Ibid, 248. 


