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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga 

merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian 

merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah 

pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi 

untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat 

penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang 

mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai 

motivasi yang berbeda, diantaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi 

masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian secara umum pada dasarnya 

adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi dari keinginan 

manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan untuk 

memperoleh dan mengembangkan pengetahuan merupakan kebutuhan dasar 

manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan penelitian. 

Adapun tujuan penelitian adalah penemuan, pembuktian, dan 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

1. Penemuan, data yang diperoleh dari penelitian merupakan data-data 

yang baru yang belum pernah diketahui 
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2. Pembuktian, data yang diperoleh dari penelitian digunakan untuk 

membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau 

pengetahuan tertentu.  

3. Pengembangan, data yang diperoleh dari penelitian digunakan 

untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. 

Kegunaan penelitian dapat dipergunakan untuk memahami masalah, 

memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah. 

1. memahami masalah, data yang diperoleh dari penelitian digunakan 

untuk memperjelas suatu masalah atau informasi yang tidak 

diketahui dan selanjutnya diketahui. 

2. memecahkan masalah, data yang diperoleh dari penelitian 

digunakan untuk meminimalkan atau menghilangkan masalah. 

3. mengantisipasi  masalah, data yang diperoleh dari penelitian 

digunakan untuk mengupayakan agar masalah tersebut tidak 

terjadi. 

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggunakan 

pendekatan kuantitatif yaitu data yang diperoleh disajikan apa adanya dan 

kemudian data tersebut dianalisis bentuk angka. Kemudian data-data 

tersebut dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. 
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi  

Penelitian ini dilakukan di Dusun Pontianak Desa Penyasawan  Kecamatan 

Kampar 

2. Waktu penelitian . 

Penelitian ini dilakukan pada 16 februari 2016 – juli 2016 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat dusun pontianak 

desa penyasawan kecamatan Kampar yang berjumlah 250 kepala keluarga. 

Jadi adapun jumlah populasi dalam penelitian ini adalah kepala keluarga di 

dusun Pontianak desa Penyasawan. 

2. Sampel Penelitian 

Menurut Moh Pabandu Tika, Sampel adalah bagian suatu subjek 

atau objek yang mewakili populasi. Pengambilan sampel harus sesuai 

dengan kualitas dan karekteristik suatu populasi.  Penarikan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan sampel secara acak ( random sampling), 

sedangkan teknik pengambilan sampel yaitu sampel diambil sekitar 20% 

maka besar sampel dapat diketahui 
100

20
250X = 50. Sehingga jumlah 

sampel dalam penelitian ini adalah 50 kepala keluarga masyarakat dusun 

Pontianak desa penyasawan. 

                                                             
Moh Tika Pabandu.,Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2006 ) h 33 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung 

tanpa mediator suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan 

yang dilakukan objek tersebut. 

2. Dokumentasi yang berupa arsip dan buku-buku yang dapat 

digunakan untuk membantu kelengkapan data. 

3. Angket yaitu suatu cara pengambilan data dengan mengajukan 

sejumlah pertanyaan tertulis kepada informan, teknik ini penulis 

gunakan untuk memperoleh data primer tentang bagaimana 

persepsi masyarakat terhadap Muhammadiyah dalam kehidupan 

sosial bermasyarakat di dusun Pontianak desa penyasawan. 

Pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator-indikator dari 

variabel penelitian yang harus direspon oleh responden. Kuesioner 

disebarkan kepada remaja dan pertanyaan bersifat tertutup yaitu 

alternatif-alternatif jawaban telah disediakan (skala likert). Skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi 

seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala 

likert dengan rincian sebagai berikut: 

Jawaban A diberi skor 4 

Jawaban B diberi skor 3 

Jawaban C diberi skor 2 
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Jawaban D diberi skor 1 

Instrumen penelitian yang menggunakan skala likert dapat dibuat 

dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda.  

F. Validitas Data 

Uji validitas data adalah ketetapan 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 siknifikan.  

Uji validitas adalah ketetapan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin diukur. Uji validitas diperoleh dengan cara mengkolerasi 

setiap skor indikator dengan total skor indicator variabel. Kemudian hasil kolerasi 

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 : 

1. Jika r hitung  ≥ r table (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-

item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

valid). 

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

item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid) 

3. Uji Reliabilitas 

                                                             
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2013),  h. 93-94 

 Riduan Dan Sunarto, Pengantar Statistik, (Bandung : Albeta, 2011) h  84 
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Uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, 

apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap 

konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Untuk uji reliabilitas 

digunakan Tehnik Alpha Cronbach, dimana suatu instrument dapat 

dikatakan handal ( reliable ) bila memiliki koefisien keandalan atau alpha 

sebesar 0,6 atau lebih. 

4. Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya 

suatu distribusi data. Pada dasarnya, uji normalitas adalah 

membandingkan antara data yang kita miliki dan data berdistribusi 

normal yang memiliki mean dan standar deviasi yang sama dengan data 

kita. Uji normalitas menjadi hal penting karena salah satu syarat 

pengujian parametric-test ( uji parametik ) adalah data harus memiliki 

distribusi normal ( atau berdistribusi normal )    

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data bertujuan menganalisa data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini, setelah data yang berasal dari lapangan 

terkumpul dan di susun secara sistematis maka penulis akan menganalisa 

data tersebut menggunakan metode deskriptif kuantitatif.  

Skala pengukuran yang digunakan yaitu Anallisis regresi linier 

sederhana. Analisis ini untuk menganalisis data mengenai Persepsi 

                                                             
 Haryadi Sarjono dan Winda Julianita, SPSS vs LISREL Sebuah Pengantar ; publikasi 

untuk riset, ( Jakarta : Salemba Empat, 2011)  

 Nurul Zuriah, Metodologi Penelitian, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007) h 217 
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Masyarakat terhadap Muhammadiyah dalam Kehidupan Sosial 

Bermasyarakat di Dusun Pontianak Desa Penyasawan. 

Rumus statistik yang penulis gunakan adalah analisis regersi linier 

sederhana. Analisis regresi adalah analisis korelasi yang kedua 

variabelnya tidak mempunyai hubungan fungsional dan sebab akibat. 

Untuk mengetahui lebih lanjut, maka perlu konsep dan teori yang 

mendasari kedua variabel.  

Bentuk persamaan Regresi Sederhana sebagai berikut: 

Y= a +Bx 

Dimana: 

Y = Variabel tidak bebas atau variabel terikat 

X = Variabel bebas 

a  = Nilai Intercept  konstan atau harga Y bila X = 0 

b  = Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan 

nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y 

 

    
 ∑  - ∑ ∑  

 ∑  - ∑  
      

 ∑     ∑ 

  
  

Setelah semua datanya terkumpul, penulis menganalisa dengan 

menggunakan SPSS 16.0. 

 

 

                                                             
Riduwan dan Sunaryo, PENGANTAR STATISTIKA untuk penelitian: Pendidikan, Sosial, 

Komunikasi, dan Bisnis, (Bandung : ALFABETA,2013) h 97  
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