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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan, Jenis, Dan Format Penelitian 

Menurut Syofian Siegar (2015: 8) penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif karena data-data yang didapatkan berupa angka-angka. 

Penelitian kuantitatif menurut Asep Hermawan (2005: 18) bersifat obyektif 

dikarenakan data yang dimiliki sesuai dengan kenyataannya dan tidak akan 

bisa berubah-ubah. Penelitian ini mencakup pengumpulan dan analisis data 

kuantitatif serta menggunakan metode pengujian statistik. Jadi penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang bersifat obyektif, data-datanya berupa 

angka, dan pengolahan data maupun analisisnya menggunakan metode 

pengujian statistik. 

Jenis penelitian yang akan digunakan menurut Syofian Siegar (2015: 

7) adalah kuantitatif deskriptif karena menggunakan satu variabel dan tidak 

membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain. 

Peneliti ingin mengetahui Persepsi Majlis Ta’lim ar-Rahmah Sanggulan 

Tabanan Bali Terhadap Tayangan Infotaiment TV Nasional yang merupakan 

satu variabel tanpa mengubungkan atau memperbandingkan dengan variabel 

yang lain. 

Format penelitian menurut Syofian Siegar (2015: 4) menggunakan 

penelitian survei dikarenakan dalam penelitian ini tidak adanya perlakuan 

khusus terhadap variabel. Penelitian survei ini tidak memerlukan kelompok 

kontrol seperti halnya pada metode eksperimen. 
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B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Perumahann Bukit Sanggulan 

Indah Sanggulan Tabanan Bali. Peneliti memilih penelitian di tempat ini 

dikarenakan ingin mengetahui Persepsi Jama’ah Majlis Ta’lim Sanggulan 

Tabanan Bali terhadap tayangan TV Nasional.  

C. Populasi Dan Sampel 

Populasi menurut I’anatut Thoifah (2016: 14) ialah seluruh objek yang 

akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah Jamaah Majlis Ta’lim Ar-

Rahmah Sanggulan Tabanan Bali. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Teknik ini digunakan 

apabila seluruh populasi dijadikan sampel. Oleh karena itu,sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 55 sampel.  

D. Variabel 

Penelitian Kuantitatif tidak akan bisa diteliti apabila didalamnya tidak 

terdapat variabel. Menurut Sugiyono (2014: 38) Pada dasarnya variabel 

adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian 

ditarik kesimpulan. Secara teoritis variabel dapat didefinisikan sebagai atribut 

seseoramg atau obyek yang mempunyai variasi antar satu orang dengan yang 

lain atau satu obyek dengan obyek yang lain. 

Variabel dalam penelitian ini yaitu variabel tunggal. Menurut Abuzar 

Asra (2017 :381) variabel tunggal juga disebut dengan indeks tunggal. Indeks 

atau variabel tunggal hanya membahas satu variabel saja. Penelitian ini 
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dengan judul persepsi jamaah majlis ta’lim ar-Rahmah Sanggulan Tabanan 

Bali tentang Tayangan Infotaiment di TV nasional menggunakan variabel 

tunggal.  

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan instrumen sebagai berikut : 

1. Kuesioner (Angket) 

Kuesioner menurut Syofian Syiegar (2015: 21) merupakan daftar 

pertanyaan atau pernyataan tentang opik yang telah ditentukan yang 

diberikan kepada subyek baik secara individu maupun secara kelompok.  

Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner tertutup 

karena pertanyaan yang digunakan sudah dalam pilihan ganda.  Jadi 

kuesioner yang dimakusudkan oleh peneliti ialah pertanyaan maupun 

pernyataan persepsi jamaah majlis ta’lim ar-Rahmah terhadap tayangan 

infotaiment TV nasional.  

Pengujian Kuisioner dapat dilakukan sebelum angket-angket yang 

telah dibuat disebarkan kepada responden. Skala pengukuran instrumen 

menurut Syofian Sieger (2015: 25) terdapat tiga instrumen yaitu skala 

Likert, skala Guttman, skala semantic deferensial. Skala pengukuran 

yang sesuai dengan penelitian ini dengan menggunakan skala Likert. 

Skala Likert berguna untuk mengukur data berupa sikap, pendapat dan 

persepsi tentang suatu objek. Judul dari penelitian ini adalah persepsi 
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jamaah majlis ta’lim ar-Rahaman sanggulan Tabanan-Bali terhadap 

tayangan infotaiment di TV nasional. 

Peneliti menggunakan kuisioner dalam bentuk skala Likert, 

dimana pengaplikasian dari skala ini dengan menggunakan dua bentuk 

pernyataan yaitu pernyataan positif dan negatif. Skor pernyataan positif 

diberi nilai 5,4,3,2,1 sedangkan pernyataan negatif diberi skor 1,2,3,4,5. 

Bentuk jawaban pada skor tersebut terdiri dari sangat setuju, setuju, ragu-

ragu, kurang setuju dan tidak setuju. 

F. Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi 

mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu 

data primer dan data sekunder.Data yang peneliti ambil hanya menggunakan 

sumber data primer saja dikarenakan peneliti langsung meneliti dari sumber 

pertama dengan menyebarkan angket kepada responden.  

G. Uji Instrumen 

Adapun alat uji yang digunakan untuk mengukur kuisioner yaitu 

dengan menggunakan dua alat uji yaitu uji validitas dan reliabilitas. Rumus 

Validitas yaitu sebagai berikut:  

rhitung =  
𝑛 (𝛴𝑥.𝑦)−(𝛴𝑥)(𝛴𝑦)

{√𝑛.𝛴x2−(Σ𝑥)2}{𝑛.𝛴𝑦2−(𝛴𝑦)2}
 

 

dimana:  

 rhitung : koefisien korelasi  
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 Σ Xi : jumlah skor item  

 Σ Yi : jumlah skor total (seluruh item)  

 N  : jumlah responden  

 

 Selanjutnya dihitung dengan Uji-T dengan rumus :  

Thitung : 
𝑟 √𝑛−2

√1−𝑟2
 

Dimana:  

t = nilai t hitung  

r = koefisien korelasi hasil rhitung 

n = jumlah responden  

distribusi (Ttabel) untuk α = 0,05 dan derajat kebebasan (dk= N-2) 

kaidah keputusan :  

jika thitung  >  ttabel  berarti soal tersebut valid  

jika thitung  <  ttabel  berarti soal tersebut tidak valid 

Perhitungan reliabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut:  

Rumus :  

rhitung =  
𝑛 (𝛴𝑥.𝑦)−(𝛴𝑥)(𝛴𝑦)

{√𝑛.𝛴x2−(Σ𝑥)2}{𝑛.𝛴𝑦2−(𝛴𝑦)2}
 

dimana:  

 rhitung : koefisien korelasi  

 Σ Xi : jumlah skor item  

 Σ Yi : jumlah skor total (seluruh item)  
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 N  : jumlah responden  

 Selanjutnya dihitung dengan tes Spearman Brown dengan rumus 

r11 =
2.𝑟𝑏

1+𝑟𝑏
 

dimana :  

r11 = Koefisien reliabilitas internal seluruh item  

rb = Korelasi Product Moment antara belahan (ganjil-genap) atau (awal-akhir)  

H. Teknik Analisis Data 

Metode Analisis data menurut Sugiyono (2009: 335) adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, selanjutnya 

dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.Metode analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Sutrisno Hadi (2016: 89) 

yaitu menggunakan range untuk 1 variabel dikarenakan untuk mengetahui 

persepsi jamaah majlis ta’lim ar-Rahmah sanggulan Tabanan Bali terhadap 

tayangan infotaiment di TV Nasional. Adapun rumus yang digunakan yaitu 

sebagai berikut: 

𝑅𝑆 =
𝑁(𝑛 −  1)

𝑛
 

Dimana :  

R = Range  

N= Jumlah Responden  

n = nilai skor maksimal 
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Pedoman Penskoran untuk analisis data pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

RS = 
55 (5−1)

5
 = 44 

Katagorisasi Rentang skor sebagai berikut : 

NO Skor Keterangan 

1. 55-98 Sangat Tidak Setuju 

2. 99-142 Tidak Setuju 

3. 143-186 Ragu-Ragu 

4. 187-230 Setuju 

5. 231-275 Sangat Setuju 

Sumber: data diolah, 2019 
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