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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang diteliti dengan judul peran pengurus KSM dalam 

meningkatkan kesadaran anggota merupakan jenis penelitian kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif adalah metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan 

cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel ini diukur (biasanya dengan 

instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat 

dianalisis berdasarkan prosedur statistik.
18

 

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 

kelurahan limbungan kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru. Waktu penelitian 

ini dimulai dari bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Juni 2017. 
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C. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah kumpulan objek penelitian.
19

 Populasi dalam 

penelitian ini adalah 35 orang. 

2. Sampel  

Menurut Arikunto sampel adalah sebagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel menurut 

Suharsimi Arikunto apabila subjek dalam penelitian kurang dari 100 lebih 

baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi.
20

   

Berdasarkan defenisi tersebut maka peneliti menetapkan seluruh populasi 

menjadi sampel yaitu 35 orang. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. 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.
22
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2. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang dibuat berdasarkan indikator-

indikator dari variabel penelitian yang harus direspon oleh respoden.
23

 Daftar 

pertanyaan bersifat tertutup yaitu alternative-alternatif jawaban telah 

disediakan (skala model tertutup) dengan rincian sebagai berikut: 

Jawaban “sangat setuju” diberikan skor 5 

Jawaban “setuju” diberikan skor 4 

Jawaban “kurang setuju” diberikan skor 3 

Jawaban “tidak setuju” diberikan skor 2 

Jawaban “sanagat tidak setuju” diberikan skor 1 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen 

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

aspek yang diteliti.
24

 Dokumentasi dalam penelitian ini diperoleh dari literatur 

atau arsip-arsip yag berupa gambaran umum lokasi penelitian seperti profil 

dan lain sebagainya. 

 

 

 

                                                             
23

 Husein Umar. Metode Penelitian utuk Skripsi dan Tesisi Bisnis. Jakarta : Pustaka Belajar. 

2009. Halm 85 
24

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

Halm 61 



 

 
26 

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 : 

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: 
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1. Analisis regresi linear sederhana 

Analisis ini untuk menganalisis data penelitian mengenai peran pengurus 

KSM dalam meningkatkan kesadaran anggota dikelurahan limbungan 

kecamatan rumbai pesisir kota pekanbaru. 

2. Persamaan regresi linear 

Bentuk persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut : 

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 : 
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Keterangan : 

  r = koefisien korelasi Product Moment 

  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 

Interval koefisien Tingkat Hubungan 

0,90-1,00 Sangat Setuju 

0,70-0,90 Setuju 

0,40-0,70 Kurang Setuju 

0,20-0,40 Tidak Setuju 

0,00-0,20 Sangat Tidak Setuju 

 
 
 

 


