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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang diteliti dengan judul pengaruh home industri tenun 

terhadap pendapatan keluarga merupakan jenis penelitian kuantitatif. 

Peelitian kuantitatif adalah metode utuk menguji teori-teori tertentu 

dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel ini diukur 

(biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari 

angka-agka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.
15

 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan perhitungan statistik. Statistik adalah salah satu alat untuk 

mengumpul data, mengolah data, menarik kesimpulan, dan membuat 

keputusan berdasarkan analisis data yang dikumpulkan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan setelah melakukan seminar proposal 

dan mendapat surat izin riset. Sedangkan penelitian ini akan dilaksanakan di 

Desa Bukit Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. Waktu 

penelitian ini dimulai dari bulan November 2016 sampai dengan bulan Maret 

2017. 
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 Juliasyah Noor, metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertai karya Ilmiyah, Jakarta : Kencana 

Prenada Group, 2010, halm 38 
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C. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan objek penelitian.
16

 Populasi dalam penelitian 

ini adalah masyarakat yang membuka usaha tenun di Desa Bukit Batu 

Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis yang berjumlah 91 orang 

2. Sampel 

Sampel adalah sebagaian dari jumlah dan krakteristik yang dimiliki 

oleh populasi. Berdasarkan defenisi tersebut, maka untuk menentukan 

sampel dalam penelitian ini digunakan Slovin, dengan tingkat error atau 

kesalahan 15%. Dengan rumus sebagai berikut :
17

  

 

  
 

          
 

Keterangan : 

   N : Ukuran Populasi 

   n : Ukuran Sampel 

   e : Tingkat Kesalahan 

Penyelesaian:      

    
 

         
 

                                    
  

            
            

                                                             
16

 Rachmad Jalaludin, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004, 

halm. 77 
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 Muhammad, 2008. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif, Jakarta : PT 

Rajawali Press, H 180 
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 Berdasarkan perhitungan diatas, maka sampel dari penelitian 

ini berjumlah 30 maka penulis mengambil data menggunaka metode 

Accidental Sampling (Sampel Kebetulan).  Metode ini merupakan 

prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang 

paling mudah dijumpai atau diakses.
18

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan 

indikator-indikator dari variabel penelitian yang harus direspon oleh 

respoden. 
19

 Dengan skala Likert maka variabel yang akan di ukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel kemudian indikator tersebut 

dijadikan titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat 

berupa pernyataan atau pertanyaan
20

. 

Dengan rincian berikut: 

Jawaban “Sangat Setuju” diberi skor 5 

Jawaban “Setuju” diberi skor 4 

Jawaban “Kurang Setuju” diber skor 3 

Jawaban “Tidak Setuju” diberi skor 2 

Jawaban “Sangat Tidak Setuju” diberi skor 1 
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 Iqbal Hasan, 2005, Pokok-pokok Materi Statistik 2 (Statistik Inferensif), Jakarta : PT Bumi 

Aksara, H 174  
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 Husein Umar. Metode Penelitian utuk Skripsi dan Tesisi Bisnis. Jakarta : Pustaka Belajar. 2009. 

Halm 85 
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2. Observasi 

Observasi atau pegamatan adalah kegiatan seharian manusia 

dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya 

selain pancaindra lainnya seperti telinga, penciuman, mulut, kulit.
21

 

Observasi dalam penelitian ini yaitu mengamati secara langsung 

fenomena yang terjadi pada masyarakat. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen 

tertulis, gambar, foto atau benda-benda lain yang berkaitan dengan 

aspek-aspek yang diteliti.
22

 Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh 

dari literatur atau arsip-arsip yag berupa gambaran umum lokasi 

penelitian seperti profil dan lain sebagainya. 

E. Uji Validitas Data 

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 : 

                                                             
21 Prof. Dr. H.M. Burhan Bungin,S.Sos,K.Si. penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana  Prenada 

Media Group. 2008. Hlm 133 
22

 Widodo. Cerdik Menyusun Proposal Penelitian,  Jakarta: MAGNAScript Punlishing. 2012. 
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1. 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). 

2. 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). 

3. Uji realibilitas 

Uji realibilitas adalah untuk mengetahui konsisten alat ukur, apakah 

alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten 

jika pengukuran tersebut diulang. Untuk uji realibilitas 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 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan uji statistik koefisien korelasi dengan menggunakan beberapa 

cara : 

1. Analisis regresi linear sederhana 

Analisis ini untuk menganalisis data penelitian mengenai Pengaruh 

home industri tenun Terhadap Pendapatan Keluarga di Desa Bukit 

Batu Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. 

2. Persamaan regresi linear 

Bentuk persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut : 
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Y = a + bX 

 Keterangan : 

Y = Variabel tidak bebas atau variabel terikat 

X = variabel bebas 

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

b = Koefisien regresi, yaitu angka peningkatan atau penurunan 

variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. 

Bila b (+) maka naik, bila b (-) maka terjadi penurunan. 

3. Koefisien korelasi 

Metode analisis korelasi product moment yaitu korelasi yang 

berguna untuk menentukan suatu besaran yang menyatakan 

bagaimana kuat pengaruh suatu variabel dengan variabel lain.teknik 

analisa 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 
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  n = jumlah individu dalam sampel 

  X = angka mentah untuk variabel X 

  Y = angka untuk variabel Y 

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

  ∑X = jumlah seluruh skor X 

  ∑Y = jumlah seluruh skor Y. 

 Adapun interpretasi terhadap nilai hasil analisis korelasi adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 

Interpretasi Koefisien Korelasi Nilai r
23

 

Interval Koefisien Tingkat Pengaruh 

0,90 – 1,00 Sangat Kuat 

0,70 – 0,90 Kuat  

0,40 – 0,70 Cukup 

0,20 – 0,40 Rendah 

0,00 – 0,20 Sangat Rendah 
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