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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang menekankan pada 

fenomena-fenomena yang objektif dan digunakan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu. Pendekatan kuantitatif adalah apabila data yang dikumpulkan 

berupa data kuantitatif atau jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah 

menggunakan teknik statistik (Yusuf, 2014:58). Dalam penelitian ini, peneliti 

memulainya dengan generalisasi konsep yang sudah ada (teori) untuk melihat 

sesuatu yang khusus (kasus).  

 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian eksplanatif 

asosiatif yang mana dalam penelitian ini peneliti berusaha mencari pengaruh 

antara satu variabel dengan variabel lainnya yang menimbulkan sebab dan akibat 

(kausalitas). Penelitian ini akan mencari hubungan kausalitas antara variabel 

independen yaitu terpaan dakwah dengan variabel dependen yaitu tingkat 

religiusitas. Maka nantinya akan diketahui pengaruh terpaan dakwah pada channel 

Shift terhadap tingkat religiusitas.   

 

C. Skala Pengukuran  

Skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala linkert. Skala linkert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan prsepsi seseorang atau 
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sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiyono, 2014:93). Dengan skala 

likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian 

indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item 

instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Penilaian terhadap 

jawaban sesuai tingkatan, dari yang sangat positif hingga negatif diberikan sesuai 

bobot nilai antara 1 sampai 4. Skala pengukurannya menggunakan pilihan abjad A 

bernilai 4, B memiliki nilai 3, C bernilai 2 dan D dengan nilai 1. 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2014:80), populasi merupakan wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian akan ditarik 

kesimpulannya. Populasi yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa aktif angkatan tahun 2015 Program Studi Pendidikan Agama Islam 

Universitas Muhammadiyah Malang yang berjumlah 64 mahasiswa. Untuk 

mempermudah peneliti dalam penelitian, maka peneliti akan menentukan 

kriteria/karakteristik untuk penarikan sampel penelitian sebagai berikut: 

a. Mengetahui channel youtube “Shift” 

b. Pernah memutar video-video dakwah di channel youtube “Shift” 

paling sedikit 3 kali dalam sebulan 

c. Menonton video dakwah di channel youtube “Shift” dengan tema 

keimanan, pelaksanaan rukun islam, muamalah dengan Allah dan 

muamalah dengan manusia 
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2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang mempunyai karakteristik dan 

ciri tertentu yang dapat mewakili populasi sebagai responden dalam suatu 

penelitian. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2014:81). Penelitian ini memiliki 

populasi 64 orang. Dikarenakan populasi kurang dari 100 orang, maka peneliti 

akan menggunakan total sampling atau sampling jenuh sebagai teknik 

samplingnya (teknik penarikan sampel). Total sampling yaitu menggunakan 

semua anggota populasi untuk menjadi sampel (Sugiyono, 2014:85). Menurut 

Arikunto dalam Permata (2018), jika subjeknya kurang dari 100 orang 

sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau lebih dari 100 orang 

dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Penarikan sampel 

menggunakan total sampling yang terjadi dilakukan melalui prasurvey terlebih 

dahulu untuk mengetahui mahasiswa yang memenuhi kriteria/karakteristik 

yang telah disebutkan di bab populasi. Setelah dilakukan prasurvey kepada 

seluruh anggota populasi atau mahasiswa aktif Pendidikan Agama Islam 

angkatan 2015 sebelumnya, didapatkan data mahasiswa yang memenuhi 

kriteria/karakteristik tersebut adalah sebanyak 43 mahasiswa. Maka dengan 

demikian dapat ditentukan bahwa sampel dalam penelitian berjumlah 43 

mahasiswa. 

 

E. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Fakultas Agama Islam Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang. Lokasi ini dipilih 



34 
 

karena peneliti merasa banyak kalangan mahasiswa di lokasi tersebut yang 

memiliki ketertarikan menonton dakwah audio visual melalui youtube terutama di 

channel “Shift”. Dengan melakukan penelitian di Fakultas Agama Islam Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang diharapkan 

dapat memudahkan peneliti dalam pengambilan data dan mengumpulkan hasil 

penelitian. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014:137). Data primer dalam 

penelitian ini adalah jawaban dari responden penelitian.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau lewat 

dokumenter (Sugiyono, 2014:137). Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data dokumenter seperti kepustakaan, foto, data internet atau 

catatan tertulis yang telah ada.  

 

2. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014:102), instrumen adalah suatu alat yang digunakan 

untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik 
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semua fenomena ini disebut variable penelitian. Dalam penelitian ini, 

instrumen yang akan digunakan peneliti di lapangan adalah kuisioner yang 

dirancang secara online dan disebarkan secara online pula melalui media 

sosial line atau whatsapp. Kuisioner atau angket ini berupa daftar pertanyaan 

yang ditujukan kepada responden untuk diisi dan jawabannya akan digunakan 

untuk diolah peneliti. 

 

G. Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Sebuah penelitian dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara data yang 

terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. 

Valid berarti instrumen penelitian tersebut dapat digunakan untuk mengukur 

apa yang seharusnya diukur (Sugiyono, 2014:121). Validitas bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam 

melakukan fungsi ukurnya. Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan 

analisis Pearson Product Moment dengan menggunakan rumus menurut 

Arikunto (Hatama: 2017) yaitu sebagai berikut:  

  
 ∑     ∑    ∑  

√  ∑     ∑      √  ∑     ∑     
 

 

Keterangan: 

r : Koefisien Korelasi Product Moment 

n : Jumlah sampel 

x : Skor item variabel independen (terpaan dakwah di youtube) 

y : Skor item variabel dependen (tingkat religiusitas) 
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Σ  : Jumlah skor item variabel X 

Σy : Jumlah skor item variabel Y 

 Jika r hasil perhitungan positif, serta r hasil ≥ r tabel, maka variabel 

tersebut valid. Begitu pula sebaliknya, jika r hasil perhitungan negatif, serta r 

hasil ≤ r tabel, maka variabel tersebut tidak valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Menurut Sugiyono (2014:121) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan 

data yang sama. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Alpha Cronbach (Arikunto, 2013:239) sebagai berikut: 

 

    [
 

   
] [  

∑  
 

  
 ] 

Keterangan: 

      : Reliabilitas instrumen 

k   : Banyak butir soal 

∑  
 : Jumlah varian butir soal 

  
     : Varians total  

 

H. Uji Asumsi Klasik 

Untuk memenuhi syarat pada teknik analisis regresi linear sederhana, maka harus 

dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi dua hal yaitu uji normalitas dan uji 

heteroskedastisitas. Pengujian ini dilakukan untuk menghilangkan masalah-

masalah yang biasa muncul pada analisis regresi. 
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1. Uji Normalitas 

Menurut Suliyanto dalam Hatama (2017:44), Uji normalitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual 

memiliki distribusi normal. Untuk mengetahui hal tersebut dapat dilakukan 

pengujian Kolmogorov-Smirnov, residual dinyatakan normal apabila nilai 

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

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah residual memiliki ragam yang 

homogen atau tidak (Hatama:2017). Pengujian heteroskedastisitas diharapkan 

residual memiliki ragam yang homogen. Pengujian heteroskedastisitas dapat 

dilihat melalui Glejser Test. Kriteria pengujian menyatakan apabila 

probabilitas yang dihasilkan dari pengujian Glejser Test ≥ level of significant 

(α=5%) maka residual dinyatakan memiliki ragam yang homogen.  

 

I. Teknik Analisis Data 

1.   Uji T (Parsial) 

Uji T dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel independen 

secara parsial (individu) terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan 

dengan membandingan antara Thitung (Th) dengan Ttabel (Tt) pada taraf 

signifikasi 5% = 0,05 dimana: 

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

2. Th < Tt, maka H0 diterima dan Ha ditolak 
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2.   Analisis Regresi Linear Sederhana 

Jika terdapat data dari dua variabel riset yang sudah diketahui yang mana 

variabel bebas (X) dan yang mana variabel terikat (Y) sedangkan nilai-nilai Y 

lainnya dapat dihitung atau diprediksi berdasarkan suatu nilai X tertentu 

(Kriyantono:2006). Secara umum persamaan regresi sederhana dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Sugiyono:2014): 

 Y’ = a + b X 

Keterangan: 

Y : Nilai yang diprediksi 

a : Konstantan atau bila harga X = 0 

B : Koefisien Regresi 

X : Nilai variabel independen 


