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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. 

Menurut Margono dalam Darmawan (2013:37), penelitian kuantitatif adalah suatu 

proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai 

alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. 

 

B. Tipe dan Dasar Penelitian  

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksplanatif yang 

bertujuan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau 

menjelaskan hubungan, perbedaan, atau pengaruh satu variabel dengan variabel 

yang lain (Bungin, 2008:38). Pengukuran variabel diawali dengan menetapkan 

definisi konseptualnya, kemudian menetapkan indikator variabel, setelah itu 

membuat kuesioner dari setiap indikator. Dari setiap indikator bisa dibuat minimal 

dua kuesioner, yakni positif dan negatif, dan setiap kuesioner diberi pilihan 

jawaban dan ditetapkan skor-skornya (Hamidi, 2010:125). 

Dasar penelitian ini adalah menggunakan metode survei, yaitu penelitian 

yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari 

adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan 

kejadian-kejadian relatif, distribusi, dan hubungan-hubungan antar variabel, 

sosiologis maupun psikologis (Sugiyono, 2012:3). 
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C. Populasi dan sampel 

C.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruahan satuan analisis (unit of analysis) yang 

hendak diteliti, dalam hal ini adalah individu-individu responden (Hamidi, 

2010:126). Kemudian sesuai dengan permasalahan penelitian, peneliti harus 

menetapkan kriteria populasi. Maksudnya menetapkan syarat-syarat tertentu bagi 

anggota populasi yang berhak menjawab kuesioner. Dalam penelitian ini yang 

menjadi populasi adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM) angkatan 2014 yang masih aktif kuliah. 

Berdasarkan data dari Badan Administrasi Akademi (BAA) UMM diperoleh 

jumlah mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2014 UMM yang masih aktif 

kuliah yaitu sebanyak 379 orang. 

C.2 Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi, yang merupakan “perwakilan” dari 

populasi (Hamidi, 2010:129). Sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu 

Komunikasi angkatan 2014 UMM, masih aktif kuliah, dan follower akun Dakwah 

Islam di media sosial Line. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini 

menggunakan purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Teknik purposive sampling adalah teknik mengambil 

sampel yang dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua persyaratan 

sampel yang akan diperlukan (Sugiyono, 2012:126).  

Adapun pertimbangan atau persyaratan sampel dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UMM, angkatan 2014, masih aktif kuliah, 

memiliki akun Line, mengikuti (mem-follow) akun “Dakwah Islam” di Line. 
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Peneliti menyertakan pertanyaan screening di dalam kuesioner penelitian untuk 

memastikan agar sampel yang terpilih telah memenuhi persyaratan atau kriteria 

sampel yang diperlukan dalam penelitian ini.  

Berdasarkan hasil pra survey ditemukan sebanyak 32 orang mahasiswa 

yang memenuhi kriteria sampel dalam penelitian ini yaitu mahasiswa Ilmu 

Komunikasi FISIP UMM, angkatan 2014, masih aktif kuliah, memiliki akun Line, 

mengikuti (mem-follow) akun “Dakwah Islam” di Line. Oleh karena itu, jumlah 

sampel dalam penelitian ini sebanyak 32 orang mahasiswa tersebut. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Kuesioner 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data melalui pembuatan daftar 

pertanyaan dengan jumlah pilihan jawaban yang telah ditetapkan oleh 

peneliti. Teknik ini dipilih untuk penelitian kuantitatif (Hamidi, 2010:140). 

Dalam penelitian ini digunakan skala Likert. Skala Likert biasanya digunakan 

untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2012:93). Dengan skala Likert, 

maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. 

Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun 

item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban 

setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dengan 

sangat positif dan negatif, yang dapat berupa kata-kata dengan skor sebagai 
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berikut: Sangat setuju/Sangat sering : skor 4, Setuju/Sering : skor 3, Tidak 

setuju/Jarang : skor 2, dan Sangat tidak Setuju/Sangat jarang : skor 1. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan 

(data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain (Hamidi, 

2010:140). Adapun data yang dimaksud berupa dokumen data jumlah 

mahasiswa Ilmu Komunikasi FISIP UMM angkatan 2014 dan jurnal-jurnal 

ilmiah penelitian sebelumnya. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data 

primer dari hasil kuesioner. 

 

E. Uji Validitas  

Menguji validitas kuesioner sebagai instrument penelitian kuantitatif 

dilakukan melalui analisis item. Prosedur tersebut cukup penting karena akan 

menentukan tingkat ketepatan atau ketelitian kesimpulan penelitian (Hamidi, 

2010:150). Perhitungan (analisa) validitas item dilakukan dengan mengorelasikan 

skor tiap butir dengan skor total. Interpretasi terhadap koefesien korelasi 

menunjuk pada angka minimal: 0,30 semakin tinggi koefesien korelasinya 

semakin tinggi tingkat validitas sebuah item. 

 

F. Uji Reliabilitas  

Reliabilitas dapat dikatakan juga sebagai keterpercayaan, keterandalan, 

keajegan, kestabilan, konsistensi, dan sebagainya. Namun ide pokok yang 

terkandung dalam konsep reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dapat 

dipercaya (Azwar, 2007:4). Untuk menentukan suatu instrumen reliabel atau tidak 
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maka bisa menggunakan batas nilai Alpha 0,6. Apabila nilai Alpha lebih dari 0,6 

maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian telah reliabel (Priyatno, 

2012:187). 

 

G. Teknik Analisis Data 

Berdasarkan data hasil kuesioner yang diperoleh atau angket maka akan 

diproses dan diolah data dengan menelaah semua data yang tersedia. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier sederhana. Menurut 

Priyatno (2012:117) bahwa analisis regresi linier sederhana adalah teknik analisis 

data untuk menganalisis ada tidaknya pengaruh antara satu variabel independen 

dengan satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan 

menggunakan variabel independen. 

Adapun model persamaan regresi linier sederhana yang dipergunakan 

dalam penelitian adalah: 

Y = a + bX  

Keterangan:  

Y  = Perilaku keagamaan  

a = Konstanta 

b  = Koefisien regresi  

X = Terpaan official account Dakwah Islam  

Untuk mengetahui diterima atau ditolaknya hipotesis penelitian, maka 

dilakukan pengujian hipotesis menggunakan Uji F yang bertujuan untuk 

membuktikan apakah terpaan official account Dakwah Islam di Line berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku keagamaan pada mahasiswa. Tingkat signifikansi 
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yang digunakan yaitu α = 0.05. Keputusan diterima atau ditolaknya hipotesis 

penelitian dengan melihat nilai signifikansi variabel independen dengan kriteria:  

a. Jika Sig. F > 0,05 maka hipotesis penelitian ditolak sehingga terpaan official 

account Dakwah Islam di Line tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

keagamaan pada mahasiswa. 

b. Jika Sig. F < 0,05 maka hipotesis penelitian diterima sehingga terpaan official 

account Dakwah Islam di Line berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

keagamaan pada mahasiswa. 

 


