
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survey dan merupakan jenis penelitian

dengan analisis kualitatif-kuantitatif atau mixdesign. Effendi (2012) menyatakan

bahwa, penelitian survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok

dan mengumpulkan data mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan variabel

penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indigenous

psychology. Kim (2010) Indigenous psychology mempresentasikan model ilmu

pengetahuan transaksional yang menganggap manusia sebagai agen bagi

tindakannya. Indigenous psychology menganjurkan untuk menelaah pengetahuan,

keterampilan, dan keyakinan yang dimiliki orang tentang dirinya, dan  bagaimana

mereka menjalankan fungsinya dalam konteks keluarga, sosial, kultur, dan

ekologis mereka. Sehingga penelititan yang dilakukan di tempat dengan subjek

maupun kondisi kultur yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula,

dan hal ini yang menjadikan penelitian yang dilakukan peneliti di Pekanbaru akan

berbeda jika dilakukan di tempat yang lain. Lebih lanjut, banyak pakar Indigenous

Psychology yang menggunakan philosophical treaties (seperti Confusion

Classics) atau buku keagamaan (Al-Quran atau Wedha) sebagai penejelasan

fenomena psikologis.



B. Identifikasi Variabel

Variabel dalam penelitian ini adalah:

- Kepercayaan Mahasiswa terhadap Ustadz

C. Definisi Operasional

a. Kepercayaan Mahasiswa terhadap Ustadz

Kepercayaan Mahasiswa terhadap Ustadz adalah kemauan dan keyakinan

mahasiswa untuk bertumpu pada reliabilitas, kapasitas maupun

kepribadian baik yang dimiliki oleh seorang ustadz sebagai juru dakwah

dan tempat bertanya masyarakat awam tentang masalah peribadatan

sekaligus pendidik yang menguasai dan mengajarkan ilmu agama

khususnya agama Islam kepada masyarakat dengan harapan ustadz

tersebut mampu memberikan keuntungan bagi orang lain.

b. Kompetensi

Kompetensi ustadz mengacu pada kemampuan seorang ustadz untuk

menampilakan peranannya sebagai figur pendakwah yang memiliki

pengetahuan maupun pemahaman yang luas dan mendalam mengenai

ajaran Islam yang didasarkan pada al-Quran dan Hadist dengan indikasi

seperti: ustadz memiliki ilmu atau pengetahuan agama, memiliki dalil atau

landasan, bentuk pemahamannya, ahli ibadah, tokoh agama, dan

berpedoman pada al-Quran dan Hadist.



c. Kebajikan

Kebajikan menunjukkan perhatian ustadz terhadap kesejahteraan

jama’ahnya dengan adanya rasa kepedulian yang didukung oleh kegiatan

seperti memberikan motivasi, membimbing agama, memberi pencerahan,

mengajarkan kebaikan, dan lain sebagainya.

d. Integritas

Integritas mencakup kejujuran, komitmen maupun tanggung jawab ustadz

dalam menjalankan peranannya sebagai pendakwah sekaligus teladan bagi

jama’ahnya dengan patuh pada prinsip-prinsip yang disyariatkan oleh

agama Islam dengan indikasi seperti: perkataannya benar, perilakunya

benar, menjalankan syariat, sebagai panutan atau teladan, orang yang baik,

dan orang yang beriman.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian meliputi populasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim, Universitas Negeri Riau, Universitas Muhammadiyah Riau,

Universitas Abdurab dan Universitas Islam Riau di Pekanbaru dengan sampel

mahasiswa yang berjumlah 376 orang serta terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling kuota

yakni teknik penelitian untuk mengkaji fenomena tertentu dimana responden yang

akan dipilih adalah yang diperkirakan dapat menjawab semua permasalahan yang

terkait dengan penelitian (Husen Umar, 1999). Sampel yang diambil dari kalangan



mahasiswa dengan syarat telah menempuh perkuliahan minimal pada tingkat dua

atau dengan kata lain telah mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Untuk

menghindari kemungkinan terjadinya pengisian double pada sampel, penyebaran

angket dilakukan secara perkelas dan persemester.

E. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan menggunakan angket dan diberi satu

pertanyaan terbuka yang telah dikembangkan oleh Kim (2008) dan telah

disesuaikan lagi oleh Center For Indegenous & Cultural Psychology (CCIP)

Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Pertanyaan terbuka ialah

variasi jawaban tidak ditentukan terlebih dahulu oleh peneliti. Responden diberi

kebebasan untuk memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Pertanyaan

tersebut terdiri dari dua tipe. Pertama, pertanyaan dengan tipe jawaban (1=sangat

percaya, 2=percaya, 3=cukup percaya, 4=kurang percaya, 5=tidak percaya),

namun untuk mempermudah pengklasifikasian tingkat kepercayaan mahasiswa,

peneliti menjadikan pilihan dari jawaban mahasiswa tersebut menjadi dua pilihan,

yaitu percaya (percaya, sangat percaya, dan cukup percaya) dan tidak percaya

(kurang percaya dan tidak percaya), agar data yang diperoleh bisa lebih jelas dan

signifikan untuk mengetahui kepercayaan dan ketidakpercayaan mahasiswa

terhadap ustadz. Pertanyaannya adalah “seberapa besar Anda mempercayai

ustadz”. Sedangkan tipe kedua yakni, pertanyaan terbuka, yang menanyakan

tentang alasan mengapa mereka percaya. Pertanyaannya adalah “tuliskan mengapa

Anda mempercayai ustadz”.



F. Validitas

Indigenous Psychology  menganjurkan penciptaan teori-teori yang taat-

asas yang didasarkan pada landasan epistemologis dan ilmiah. Indigenous

Psychology menganjurkan pengaitan humanitas (dengan fokus pada pengalaman

dan kreativitas manusia) dan ilmu-ilmu sosial. Teori yang valid secara ilmiah

dapat diterapkan pada berbagai ilmu sosial, dengan menggunakan beberapa

metode untuk mempengaruhi perubahan pribadi (Kim 2010).

Instrument penelitian ini menggunakan kuesioner dengan pertanyaan

terbuka yang telah dikembangkan oleh Kim (2008) dan kemudian disusun

kembali oleh Center for Indigenous & Cultural Psychology (CCIP) Fakultas

Psikologi UGM dan Center for Indigenous & Cultural Psychology (CCIP)

Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan telah disesuaikan dengan

kebutuhan penelitian di Indonesia. Pada penelitian ini, jawaban dari subjek

dibedakan menjadi kategori kecil. Kategori telah divalidasi oleh tim yang terdiri

dari dosen-dosen dan Mahasiswa yang menjadi asisten Center For Indigenous &

Cultural Psychology (CCIP) Fakultas Psikologi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

G. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan membuat kategorisasi.

Selama proses kategorisasi, jawaban subjek dipisahkan menjadi kategori yang

lebih kecil. Langkah dari kategorisasi adalah (1) mengumpulkan analisis data (2)

identifikasi tema yang sesuai dari kategori dan relevan dengan penelitian (3)

analisis kategori sesuai dengan topik penelitian.



Data yang sudah dikategorisasi kemudian dianalisis secara statistik

deskriptif dengan menggunakan SPSS versi 18.00 dan dilanjutkan dengan

melakukan crosstab antara kategori kepercayaan terhadap ustadz dengan seberapa

kuat identifikasi diri mahasiswa terhadap agamanya.


