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BAB III METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif. Riset kuantitatif 

adalah riset yang bekerja dengan angka, yang datanya berwujud bilangan (skor 

atau nilai, peringkat frekuensi) yang dianalisa dengan menggunakan statistik 

untuk menjawab pertanyaan atau hipotesis penelitian atau untuk melakukan 

prediksi suatu variabel tertentu (Nazir, 2014, hal. 54). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah survei dan dikemukakan menggunakan 

analisis deskriptif. Karena bertujuan untuk mendeskrispikan, menggambarkan, 

melukiskan, menguraikan dan menjelaskan fakta atau karakter tanpa 

mempersoalkan hubungan antar variabel yang berkaitan dengan respon followers 

terhadap konten dakwah di media sosial LINE akun Dakwah Islam. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah followers Dakwah Islam di Indonesia 

yang saat ini berjumlah 1.882.462 orang (Oktober, 2016). Alasan Peneliti 

memilih Followers Akun Dakwah Islam sebagai subyek penelitian karena 

mereka secara otomatis mengikuti segala aktifitas (mendapat terpaan) dari 

akun Dakwah Islam yang mencakup perhatian, pemahaman dan penerimaan 

dalam proses memperoleh informasi (chat personal dan timeline LINE). 

Menjadi relevan ketika responden yang diangkat dalam penelitian ini adalah 

responden yang benar-benar menggunakan jejaring sosial LINE dan mengikuti 
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akun Dakwah Islam. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti tersebut, sehingga 

peneliti memilih followers akun “Dakwah Islam” sebagai subyek penelitian. 

1.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik pengambilan sample 

probability sampling (pengambilan sampel yang memberikan peluang yang 

sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel) 

menggunakan random sampling. Random sampling adalah pengambilan 

sampel dari anggota populasi secara acak tanpa memperhatikan strata 

(tingkatan) dalam anggota populasi tersebut (Riduwan & Akdon, 2007, hal. 

243). Peneliti memilih sampling ini karena anggota populasi homogen (sejenis) 

yaitu memiliki sifat atau keadaan yang sama. 

Berikut ini  kriteria dan syarat responden dalam penelitian ini antara lain; 1) 

Followers akun Dakwah Islam LINE lebih dari 1 bulan bergama Islam, 2) 

Pernah mengakses, membaca dan melihat konten “Dakwah Islam” di media 

sosial LINE minimal 4 kali dalam sebulan, 3) Memberikan respon dengan 

membalas chat peneliti untuk mengisi angket. 

Dari 1.882.462 followers akun Dakwah Islam, ditetapkan sampel sejumlah 

100 orang dengan menggunakan rumus Slovin. (Kriyantono, 2009, hal. 162) 

풏 =  
푵

푵.풅ퟐ + ퟏ 

푛 =  
1.882.462 

1.882.462 ∗  0,05.2 + 1 

푛 = 100 



31 
 

Dimana :   

n : ukuran sampel, N : ukuran populasi 

d : kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang dapat ditolelir, kemudian d dikuadratkan. Batas 

kesalahan yang ditolelir ini adalah 5%. 

3.3 Teknik pengumpulan data 

3.3.1 Kuesioner 

Subyek dalam penelitian ini adalah followers akun Dakwah Islam. 

Penyebaran kuesioner dilakukan melalui bantuan google doc, untuk 

memperoleh data mengenai respon followers terhadap konten dakwah akun 

Dakwah Islam di media sosial LINE yang berada di tempat yang berbeda-beda 

(jangkauan lebih luas). 

Proses penyebaran kuesioner dilakukan dengan menggunakan fasilitas 

chatting pada jejaring sosial LINE, yang dikirimkan kepada responden yang 

kebetulan cocok dan bersedia menjadi responden. Selanjutnya responden 

diharuskan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti 

melalui kuesioner online (google.doc) 

3.3.2 Dokumentasi 

Peneliti membutuhkan dokumentasi berupa profil, visi misi dan tujuan 

akun “Dakwah Islam”. Dokumen tersebut digunakan untuk memberikan 

gambaran umum mengenai subjek penelitian. 
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3.4 Pengujian Instrumen 

Menurut Suharsimi (1996) dalam Hasan 2002 : 76) instrumen penelitian 

adalah alat fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar 

pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, 

lengkap dan sistematis sehingga lebih mudah dioleh. untuk menunjukkan sejauh 

mana instrumen penelitian dapat dipercaya dan dilakukan dengan dua pengamatan 

yaitu: 

3.4.1 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Uji validitas dilakukan dengan bantuan SPSS versi 23. Adapun 

rumus yang digunakan untuk menghitung validitas kuesioner adalah product 

moment dari Pearson sebagai berikut (Riduwan & Akdon, 2007). 

풙풚 =  
푵 (휮푿풀)− (휮푿휮풀)

√[(푵휮푿ퟐ− (휮푿)ퟐ][푵휮풀ퟐ (휮풀)ퟐ]
 

Dimana : 

xy = koefisien korelasi antara skor masing-masing item dengan skor total 

X = skor butir, Y = skor faktor, yaitu skor total pada masing-masing faktor 

N = jumlah responden  

Hasil uji validitas berdasarkan perhitungan menunjukkan bahwa semua 

nilai r hitung atau nilai r hasil lebih besar dari 0,195. Dapat disimpulkan 

bahwa semua butir pertanyaan dalam kuesioner dinyatakan valid atau dapat 

mengukur pengetahuan dan kepercayaan. 

 

 



33 
 

Tabel 3.1 
Uji Validitas Variabel 

Item Koefisien Validitas R tabel Keterangan 
1 0,694 0,195 Valid 

2 0,441 0,195 Valid 

3 0,598 0,195 Valid 

4 0,605 0,195 Valid 

5 0,707 0,195 Valid 

6 0,699 0,195 Valid 

7 0,600 0,195 Valid 

8 0,805 0,195 Valid 

9 0,743 0,195 Valid 

10 0,598 0,195 Valid 

11 0,678 0,195 Valid 

12 0,681 0,195 Valid 

13 0,662 0,195 Valid 

14 0,739 0,195 Valid 

 Sumber : Data diolah dari uji validitas SPSS 23  

3.4.2 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel, jika 

jawaban responden terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penghitungan 

koefisien cronbach dengan standart Malhotra, dimana α > 0,6. Dikatakan 

reliabel jika nilai cronbach Alpha > 0,60. Uji reliabilitas dilakukan dengan 

bantuan program SPSS 23. 

풓 = [  풌
풌 ퟏ

 ] 

Dimana : r = reliabilitas, k = total nilai varians (Siregar, 2010, hal. 178) 
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Hasil perhitungan reliabilitas pada variabel pengetahuan dan kepercayaan 

dalam kuesioner menunjukkan bahwa semua butir pada masing-masing 

variabel memiliki nilai yang lebih besar dari 0,6 dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa butir-butir penyataan pada masing-masing variabel memiliki 

konsistensi dalam mengukur gejala yang sama atau reliabel. 

Tabel 3.2  
Uji Reliabilitas Variabel 

Variabel Koefiesien reliabel Keterangan 

Respon Followers 0,899 Reliabel 

Sumber : Data diolah dari uji reliabilitas SPSS 23 

3.5 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu statistik yang 

digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 

(Sugiyono, 2008).  

Penelitian ini memanfaatkan software SPSS 23 dalam pengolahan data, 

selain itu peneliti menggunakan model statistika nonparametrik yaitu analisis 

tendensi sentral “Mean”, yaitu ; 

풙 =  
횺푿풊
풏   

Dimana :  

x  = Mean, 

Σ푋푖 = Jumlah Tiap Data ,         

n  = Jumlah Data 

(Riduwan & Akdon, 2007, hal. 28) 
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Rumus tersebut digunakan untuk menghitung rata-rata hitung untuk Mean 

tunggal hanya sedikit jumlahnya, perhitungannya dengan cara menunjukkan 

semua nilai dari data dibagi banyaknya data. 

Tahap pertama dilakukan sortir kuesioner untuk memisahkan kuesioner 

yang dijawab dengan lengkap oleh responden dan yang tidak lengkap. 

Kemudian, tahap selanjutnya adalah koding. Yaitu mengumpulkan data atau 

jawaban sesuai dengan skkor yang telah ditetapkan oleh peneliti, berdasarkan 

koding tersebut dilanjutkan dengan entry data kedalam rumus Mean. 

 

 


