
36 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian 

yang menekankan pada fenomena-fenomena yang objektif dan digunakan untuk 

meneliti populasi atau sampel-sampel tertentu, teknik pengambilan sampel yang 

pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrumen penelitian dan analisis datanya menggunakan instrumen penelitian yang 

bersifat kuantitatif/ statistik numerik, yang diolah kemudian diuji dengan data 

statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penggunaan 

metode ini sudah digunakan teori atau konsep terlebih dahulu untuk menjawab 

rumusan masalah sehingga dapat dirumuskan hipotesanya, maka proses penelitian 

ini bersifat deduktif.  

 Penelitian ini termasuk kategori penelitian asosiatif korelasional 

(eksplanatif), karena dalam penelitian ini mencari pengaruh antara satu variabel 

dengan variabel lainnya yang menimbulkan sebab dan akibat (kausalitas). 

Penelitian asosiatif korelasional melibatkan pengumpulan data guna menentukan 

apakah ada pengaruh antara variabel terpaan pesan dakwah di Instagram terhadap 

variabel tingkat religiusitas. Pengambilan data yang digunakan oleh penelitian ini 

adalah survey analitis yaitu mempelajari dua variabel guna menjawab pertanyaan 

penelitian atau menguji hipotesis. Peneliti menggunakan kuesioner sebagai alat 

pengumpulan data pokok. 
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3.2 Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan pengambilan data untuk hasil prasurvey adalah pada 

bulan Maret hingga Juni 2017. Pengambilan data untuk survey penelitian adalah 10 

hari dimulai tanggal 2-11 Juli 2017. Peneliti menggunakan angket online yang 

disebarkan kepada responden terpilih lewat akun sosial media Line dan  Whatsapp. 

Alasan mengapa peneliti menggunakan akun media sosial tersebut adalah 

dikarenakan mudahnya peneliti dalam mendapatkan data dan menghemat tenaga 

serta waktu selama penelitian berlangsung. Peneliti telah mendata mahasiswa Ilmu 

Komunikasi angkatan 2013 sebagai populasi penelitian dan disesuaikan dengan 

kriteria penelitian kemudian sampel diambil sesuai dengan kriteria tersebut.  

3.3 Populasi dan Sampel & Teknik Penarikan  

3.3.1 Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang 

memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian akan ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2012:115). Pada 

penelitian ini, yang menjadi target populasinya dan sesuai dengan karakteristik 

target audince adalah mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang, diantaranya memiliki kriteria sebagai berikut : 

1. Mahasiswa aktif berkuliah dan terdaftar sebagai mahasiswa Program 

Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi angkatan 2013.  

3. Mempunyai akun media sosial berupa Instagram. 
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4. Aktif menggunakan Instagram lebih dari 1 jam setiap harinya 

5. Sering melihat/ membuka akun-akun dakwah di Instagram. 

6. Tertarik untuk melihat postingan-postingan akun dakwah di Instagram. 

Dalam penelitian ini, alasan peneliti mengambil responden yaitu pada mahasiswa 

Program Studi Ilmu Komunikasi angkatan 2013 UMM adalah karena setelah 

dilakukan sebuah survey, sebagian besar mahasiswa adalah memiliki akun 

Instagram yaitu dari 381 mahasisiwa 97% adalah memiliki akun Instagram. 

Namun, ada beberapa kriteria yang telah dipilih oleh peneliti guna menyesuaikan 

dengan data yang akan diperoleh oleh peneliti. Teknik penarikan sampel akan 

dipaparkan setelah poin ini. 

3.3.2 Sampel dan Teknik Penarikan  

 Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2012:116). Sampel merupakan bagian dari populasi 

yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu, sehingga diharapkan dapat 

mewakili populasi.  

Setelah dilakukan prasurvey sebelumnya, dari 381 mahasiswa ada sekitar 

211 mahasiswa IKOM 2013 yang mengisi angket prasrvey tersebut. Namun, 

mahasiswa yang memenuhi kriteria penelitian adalah 76 mahasiswa, maka peneliti 

mempunyai populasi sejumlah 76 mahasiswa. Dengan ini, peneliti menggunakan 

teknik sampling total sampling, sebab populasi tidak lebih dari 100 mahasiswa. 

Maka, sampel yang digunakan peneliti adalah 76 sampel penelitian. 
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3.4 Uji Instrumen Penelitian 

 Untuk memperoleh data berupa angket, observasi, serta wawancara tentulah 

menggunakan alat atau bisa disebut sebagai instrumen penelitian. Instrumen 

penelitian memegang peranan penting dalam penelitian kuantitatif sebab kualitas 

data yang diperoleh ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan. 

(Nurgriyantoro, 2012:335). 

3.4.1 Uji Validitas 

Validitas data yang berkaitan tentang keshahihan instrumen penelitian yang 

dimaksudkan untuk mengukur sesuatu itu apakah memang diukur secara tepat 

dengan alat ukur yang tepat (Nugriyantoro, 2010:338). Uji validitas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis Pearson Product Moment, 

dengan menggunakan rumus menurut Arikunto (2010:171) yaitu sebagai berikut : 

𝑟 =
n ∑ 𝑥𝑦 − (∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√{𝑛 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2} √{𝑛 ∑ 𝑦2 − (∑ 𝑦)2}
 

Keterangan : 

r : Koefisien Korelasi Product Moment 

x : skor item variabel independen (Terpaan Pesan Dakwah di Instagram) 

y : skor item variabel dependen (Tingkat Religiusitas) 

∑X : Jumlah skor items variabel X 

∑Y : Jumlah skor total variabel Y 

n : Jumlah Sampel 

 

Kriteria pengujian menyatakan apabila koefisien korelasi (riT) ≥ korelasi table 

(rtabel) berarti item kuesioner dinyatakan valid atau mampu mengukur variabel yang 

diukurnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pengumpul data.  
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Dalam penelitian ini terlebih dahulu akan dilakukan uji coba angket kepada 

30 orang responden. Hal ini bertujuan untuk mengetahui valid atau tidaknya 

pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Adapun hasil perhitungan dari 

uji validitas adalah sebagi berikut : 

Tabel 3.1 Hasil Validitas Berdasarkan Rumus Product Moment 

Variabel Item 
Koefisien 

Validitas 
r tabel Keterangan 

Terpaan Pesan Dakwah di Instagram 

1 0,854 0,361 Valid 

2 0,837 0,361 Valid 

3 0,727 0,361 Valid 

4 0,839 0,361 Valid 

Tingkat Religiusitas 

5 0,698 0,361 Valid 

6 0,708 0,361 Valid 

7 0,486 0,361 Valid 

8 0,774 0,361 Valid 

9 0,713 0,361 Valid 

Berdasarkan ringkasan hasil pengujian validitas instrumen penelitian 

diketahui bahwa semua nilai koefisien korelasi item dengan skor total (riT) > nilai 

korelasi tabel (0,361). Dengan demikian item pertanyaan pada variabel terpaan 

pesan dakwah di Instagram dan tingkat religiusitas dinyatakan valid atau mampu 

mengukur variabel tersebut. 
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3.4.2 Uji Reliabilitas 

 Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana 

suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila alat ukur digunakan berulang kali. 

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan teknik Alpha 

Cronbach (Nurgriyantoro, 2010:350) dengan rumus : 

r = 
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1

1 

i

k

k
  

Keterangan : 

α    =  koefisien reliabilitas  

k    =  jumlah butir pertanyaan 

 i2   =  varians butir pertanyaan (soal) 

 2  =  jumlah varians skor tes 

Kriteria pengujian menyatakan apabila koefisien Cronbach’s Alpha ≥ 0.6 

berarti item kuesioner dinyatakan reliabel atau konsisten dalam mengukur variabel 

yang diukurnya. Pengujian validitas dan reliabilitas item masing-masing variabel 

pada penelitian ini menggunakan komputer dengan SPPS 23.0 for windows. 

Untuk indikator pengukuran reliabilitas menurut yang membagi tingkatan 

reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut :  

Jika alpha atau r hitung:  

1. 0,8-1,0  = Reliabilitas baik 

2. 0,6-0,799  = Reliabilitas diterima 

3. kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik 
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Adapun ringkasan hasil pengujian reliabilitas sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 3.2. Hasil Reliabilitas Berdasarkan Rumus Cronbach Alpha 

Variabel 
Koefisien 

Reliabilitas 
Cut Off Keterangan 

Terpaan Pesan Dakwah di Instagram 0,824 0,6 Reliabel 

Tingkat Religiusitas 0,702 0,6 Reliabel 

Berdasarkan ringkasan hasil pengujian reliabilitas instrumen penelitian 

diketahui bahwa semua nilai Cronbach’s Alpha > 0.6. Dengan demikian item 

pertanyaan pada variabel terpaan pesan dakwah di Instagram dan tingkat 

religiusitas dinyatakan reliabel. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Angket  

Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data yang berupa pertanyaan 

tertulis dan diajukan kepada responden/ subyek penelitian untuk mendapatkan data 

sebagai jawaban penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data-data 

tentang jawaban responden mengenai terpaan pesan dakwah di Instagram terhadap 

tingkat religiusitas yang berisikan sejumlah pertanyaan terstruktur yang 

berhubungan dengan variabel penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara 

memberikan daftar pertanyaan kepada responden. Selanjutnya responden akan 

mengisi pertanyaan tersebut dengan jawaban yang telah ditentukan peneliti 

menggunakan skala likert. Angket dibagikan kepada responden yang sesuai dengan 

tipe subyek penelitian. Hasil jawaban pada angket akan diubah menjadi kategori 

angka, sehingga peneliti mendapatkan jawaban kuantitatif. Untuk mengetahui 

signifikansi data, maka peneliti menggunakan uji regresi linier sederhana. Setelah 
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dilakukan uji regresi linier sederhana, akan diketahui apakah data yang dihasilkan 

memiliki siginifikansi atau tidak. Dari data tersebut, peneliti akan mendapatkan 

kesimpulan sebagai puncak penelitian.  

Berikut jawaban angket yang telah ditentukan oleh peneliti menggunakan skala 

likert dengan item pertanyaan favourable dan nilai skor dari 5 sampai 1. 

3.5.2 Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data sekunder dari 

catatan/data yang telah tersedia atau dibuat oleh pihak lain. Data ini berfungsi 

sebagai pelengkap data primer dari angket. Teknik ini digunakan untuk 

mengumpulkan data-data tentang internal atau eksternal kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang dan jurusan Ilmu Komunikasi. 

3.6 Skala Pengukuran 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa tanggapan responden dan data 

akan dirubah menjadi kuantitatif dengan menggunakan skala ordinal untuk proses 

analisis data berikutnya, yaitu dengan menggunakan pengukuran dengan skala 

likert. Menurut Arikunto (2010:190) dengan skala ini responden diminta untuk 

menjawab 10 pertanyaan dengan beberapa macam jawaban yang berbeda pada 

setiap pertanyannya. Ada 5 jawaban pada setiap pertanyaan, dimana skor tertinggi 

adalah bernilai 5 dan skor terendah adalah bernilai 1. Kemudian, setelah 

mendapatkan jawaban dari responden, maka peneliti akan memberikan skor sesuai 

dengan jawaban responden.  
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3.7 Uji Asumsi Klasik 

Sebagai syarat untuk memenuhi syarat pada teknik analisis regresi linier 

sederhana, maka harus dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian ini dilakukan 

untuk menghilangkan masalah-masalah yang biasa muncul pada analisis regresi 

yakni dengan uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. 

3.7.1  Asumsi Normalitas 

Uji asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

variabel residual berdistribusi normal atau tidak (Suliyanto, 2011: 69). Untuk 

mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat melalui 

pengujian Kolmogorov-Smirnov. Residual dinyatakan normal apabila nilai jika 

Khitung < Ktabel  , atau nilai Sig. > dari level of significant (α=5%) (Suliyanto, 2011: 

75). 

3.7.2. Uji Asumsi Heteroskedastisitas 

Heteroskedastisitas berarti ada varian variabel pada model regresi yang 

tidak sama (konstan) (Suliyanto, 2011: 95). Asumsi heteroskedastisitas digunakan 

untuk mengetahui apakah residual memiliki ragam yang homogen (konstan) atau 

tidak. Pengujian asumsi heteroskedastisitas diharapkan residual memiliki ragam 

yang homogen. Pengujian asumsi heterokedastisitas dapat dilihat melalui scatter 

plot. Residual dikatakan memiliki ragam yang homogen apabila titik-titik residual 

pada scatter plot menyebar secara acak. 
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3.8  Teknik Analisis Data 

 Untuk melakukan langkah selanjutnya setelah semua data terkumpul agar 

data dapat di interpretasikan perlu dilakukan analisis data. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh dan hubungan antar variabel, selain itu juga bertujuan untuk 

mengkaji kebenaran hipotesis dan penejelasannya. Hubungan antara variabel 

prediktor ( X ) dengan variabel kriterium ( Y ) biasanya dilukiskan dalam sebuah 

garis, yaitu yang disebut sebagai garis regresi (Nurgiyantoro, 2010:272) 

3.8.1. Uji F ( Simultan) 

Uji F dalam penelitian ini berguna untuk menentukan apakah model 

penaksiran yang digunakan tepat atau tidak. Uji F digunakan untuk mengetahui 

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasilnya akan 

menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen 

(Ghozali,2013:98). Pengujian dilakukan dengan membandingkan antara Fhitung (Fh) 

dengan Ftabel (Ft) pada taraf signifikasi 5% = 0,05, dimana : 

1. Fh ≥ Ft , maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Fh < Ft , maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS kemudian 

untuk hasil uji F akan dibahas pada Bab V Analisis dan Hasil Data. 

1.8.2 Uji T (Parsial) 

Uji T dalam penelitian ini adalah digunakan untuk menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Ghozali,2013:98). Pengujian dilakukan dengan 
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membandingkan antara Thitung (Th) dengan Ttabel (Tt) pada taraf signifikasi 5% = 

0,05, dimana : 

1. Th ≥ Tt , maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

2. Th <TFt , maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS kemudian 

untuk hasil uji T akan dibahas pada Bab V Analisis dan Hasil Data. 

3.8.3  Analisis Regresi Sederhana 

Dalam penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 

sederhana, adapun rumusnya menurut Nurgiyantoro (2010:273) sebagai berikut : 

Y = a + bX 

Keterangan : 

Y  = Tingkat Religiusitas 

a = Konstanta 

b = Koefisien regresi X 

X = Terpaan Pesan Dakwah di Instagram 

 

Menurut Nurgiyantoro (2010:278) Untuk mengisi persamaan itu, harga 

koefisien prediktor (b) dan bilangan konstan (a) yang merupakan nilai dugaan 

kuadrat terkecil haruslah terlebih dahulu ditemukan. Ada beberapa rumus yang 

digunakan untuk menghitung harga-harga tersebut. Kedua rumus yang dimaksud 

adalah sebagai berikut. 

Rumus pertama  untuk menghitung harga b dan bilangan konstan a, 

dipergunakan rumus : 

 b = 
   22

))(()(








XXn

YXXYn
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a = 
n

XbY  
 

 Dari hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS For 

kemudian dilakukan analisis secara deskriptif dan pembuktian hipotesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


