
 

27 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Margono, 

penelitian kuantitatif adalah suatu proses mendapatkan informasi dengan 

menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menemukan keterangan 

mengenai apa yang ingin diketahuai. Penelitian kuantitatif dapat dilakukan 

dengan penelitian deskriptif, penelitian hubungan atau korelasi, penelitian 

pengaruh atau regrisi, penelitian kuasi-eksperimental, dan penelitian 

eksperimental.47 Menurut Sugiyono, pendekatan penelitian kuantitatif diartikan 

sebagai metode yang digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel 

tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, 

pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dan analisa data bersifat 

kuantitatif atau statistik.48 Pendekatan kuantitatif adalah pendekatkan penelitian 

yang secara primer menggunakan paradigma post positivist untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan (pemikiran mengenai sebab-akibat, reduksi 

pada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan sebuah 

pengukuran dan observasi, serta pengujian sebuah teori), menggunakan strategi 

penelitian, seperti eksperimen dan survei yang membutuhkan data statistik.49 

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk menjawab 

sebuah masalah melalui teknik pengukuran terhadap variabel tertentu, sehingga 

                                                           
47 Deni Darmawan. Metode Penelitian Kuantitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2016. hlm. 

37 
48 Agus Purwanto. Pengaruh Efikasi Diri terhadap Perilaku Menyontek Siswa Kelas V Sekolah 

Dasar negeri Se-Gugus II Kecamatan Pakem Kabupaten Sleman Tahun Ajaran 2014/2015.Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta. 2015. Hlm 39 
49 Emzir. Metodologi penelitian pendidikan kuantitatif dan kualitatif. Rajawali Pers. Jakarta. 

2011. hlm.28 
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menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat digeneralisasikan, lepas dari 

konteks waktu dan situasi serta jenis data yang ditentukan terutama data 

kuantitatif. Penelitian ini biasanya digunakan untuk mengembangkan suatu teori 

pada suatu disiplin ilmu.50 Penelitian terkait persepsi mahasiswa Murakata non-

Muhammadiyah terhadap perbedaan praktik keagamaan di Universitas 

Muhammadiyah Malang memerlukan sebuah data yang nantinya menggunakan 

pengukuran disertai analisis secara statistika di dalam penelitian. Variabel yang 

diukur adalah praktik keagamaan, untuk mengukur variabel tersebut peneliti 

mengumpulkan data melalui persepsi mahasiswa Murakata non-

Muhammadiyah. 

B. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

untuk menjelaskan bagaimana persepsi mahasiswa Murakata non-

Muhammadiyah mengenai perbedaan praktik keagamaan. Penelitian deskriptif 

adalah penelitian yang digunakan untuk mendiskripsikan dan menjawab 

persoalan suatu fenomena atau peristiawa yang terjadi (fenomena dalam variabel 

tunggal, korelasi dan perbandingan berbagai variabel). Hal tersebut berarti 

bahwa variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variabel) bahkan bisa lebih dari 

satu variabel. Lalu penelitian ini berusaha mendeskrpsikan suatu kejadian atau 

peristiwa tanpa memberi perlakuan khusus terhadap kejadian atau peristiwa 

tersebut.51 Menurut Sugiyono penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan 

                                                           
50 Zainal arifin, penelitian pendidikan metode dan paradigma baru. PT Remaja Rosdakarya. 

Bandung. 2011. Hlm. 29 
51Ibid. hlm. 54 
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variabel yang lain.52 Berdasarkan penjelasan diatas (pada pendekatan dan jenis 

penelitian), peneliti menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif, yang berarti 

bahwa data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai 

dengan metode statistik yang digunakan. Penelitian deskriptif yang digunakan 

dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan 

mengenai respon mahasiswa Murakata non-Muhammadiyah terhadap perbedaan 

praktik keagamaan. 

C. Lokasi Penelitian  

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Asrama Mahasiswa Murakata yang 

menjadi sekretariat dari organisasi daerah Kerukunan Mahasiswa Murakata 

Regional Malang.  

D. Populasi dan Sampel 

Populasi menurut Sugiyono adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

suatu objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu. Hal 

tersebut ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah 

kesimpulan.53 Populasi dari penelitian ini adalah anggota Kerukunan Mahasiswa 

Murakata Malang yang merupakan mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah 

Malang berjumlah 67 orang, Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi 

yang akan diselidiki atau diteliti, dapat dikatakan juga bahwa sampel adalah 

populasi dalam bentuk mini (miniature population).54 Sampel dari penelitian ini 

adalah seluruh anggota Kerukunan Mahasiswa Murakata Regional Malang yang 

merupakan mahasiswa/i Universitas Muhammadiyah Malang. Alasan peneliti 

                                                           
52Ibid, hlm. 13 
53 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung. 2012. hlm. 

8 
54 Zainal arifin, penelitian pendidikan metode dan paradigma baru. PT Remaja Rosdakarya. 

Bandung. 2011. Hlm. 215 
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menggunakan sampel penelitian ini, karena peneliti mendapatan fenomena 

penelitian ini ditempat asal sampel (Kabupaten Hulu Sungai Tengah/Murakata) 

dan anggota tidak hanya berkuliah di kampus 3, namun juga kampus 1 dan 

kampus 2. 

Dalam pengambilan sampel, peneliti menggunakan purposive sampling. 

Purposive sampling adalah suatu cara dalam pengambilan sampel berdasarkan 

pada tujuan atau pertimbangan tertentu, sifat atau ciri-ciri tertentu yang 

sebelumnya telah diketahui.55 Alasan peneliti menggunakan purposive sampling, 

karena peneliti memiliki tujuan dan ciri-ciri terhadap sampel yang akan 

digunakan (mahasiswa non-Muhammadiyah yang berasal dari Kerukunan 

Mahasiswa Murakata Malang yang berkuliah di Universitas Muhammadiyah 

Malang) .Berdasarkan jumlah populasi yang didapatkan, peneliti menggunakan 

seluruh anggota populasi menjadi sampel, karena populasi kurang dari 100 

(berjumlah 67 mahasiswa/i). 

E. Variabel Penelitian 

Variabel merupakan suatu faktor yang jika diukur akan menghasilkan 

skor yang bervariasi.56 Dalam penelitian ini hanya terdapat satu variabel atau 

variabel tunggal yang menjadi objek penelitian, yaitu praktik keagamaan, 

sehingga dalam penelitan ini tidak mencari hubungan, pengaruh atau 

perbandingan antara variabel x (bebas) dan variabel y (terikat).  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. Pada penelitian 

                                                           
55 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. PT Remaja Rosdakarya. 

Bandung. 2011. hlm. 221 
56 Ibid. hlm. 185 & 187 
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lapangan teknik pengumpulan datanya berupa kuesioner, atau pedoman 

wawancara, lembar pengamatan, tes, atau gabungan dari semuanya.57 Pada 

proses pengumpulan data peneliti menggunakan kuesioner mengenai praktik 

keagamaan yang nantinya akan disebarkan pada mahasiswa yang menjadi 

sasaran penelitian. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. Skala 

likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat atau 

persepsi individu mengenai suatu objek yang ingin diteliti.58 Peneliti 

menggunakan skala ini untuk mengukur persepsi mahasiswa Murakata non-

Muhammadiyah terhadap perbedaan praktik keagamaan.  

G. Uji Instrumen penelitian 

1. Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ketepatan instrument (alat ukur), maksudnya adalah 

apakah instrument tersebut betul-betul tepat untuk mengukur apa yang akan 

diukur.59 Dalam penelitian ini, uji validitas memiliki kegunaan untuk 

menguji apakah item (pernyataan atau pertanyaan) dari sebuah instrumen 

penelitian yang akan digunakan. Setiap item tersebut harus diuji kesahihan 

atau kebenarannya agar dapat dinyatakan layak untuk digunakan dalam 

penelitian. Kriteria yang digunakan untuk menilai uji validitas adalah: 

a. r hitung > r tabel, maka item dinyatakan valid 

b. r hitung < r tabel, maka item dinyatakan tidak valid 

 

                                                           
57 Deni Darmawan. Metode Penelitan Kuantitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. 2016. hlm. 

159. 
58 Syofian Siregar. Metode Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan 

Manual dan SPSS. Kencana. Jakarta. 2013. hlm. 25 
59 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. PT Remaja Rosdakarya. 

Bandung. 2011. hlm. 245 
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Rumus yang dapat digunakan dalam uji validitas, yaitu:  

 

Keterangan: 

n = Jumlah Responden 

X = Skor Variabel (jawaban responden) 

Y = Skor Total dari Variabel (jawaban responden) 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas berarti bahwa konsistensi dimana suatu instrumen menghasilkan 

hasil skor yang sama.60 Reliabilitas berkenaan dengan pertanyaan, apakah 

suatu instrument dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang sudah 

ditentukana. Suatu instrument dikatakan reliabel jika selalu memberikan 

hasil yang sama jika diujikan dengan kelompok yang sama pada waktu atau 

kesempatan yang berbeda.61 Teknik yang diguanakn peneliti untuk 

mengukur reliabilitas pada instrumen penelitian adalah teknik Alpha 

Cronbach. Kriteria instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel dengan 

teknik Alpha Cronbach, apabila koefisien reliabilitas (r11) > 0.6. Tahapan 

dalam teknik Alpha Cronbach sebagai berikut: 

a. Menentukan nilai varian setiap butir pertanyaan 

 

b. Menentukan nilai varian total 

                                                           
60 M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almanshur. Petunjuk Praktis Penelitian Pendidikan. UIN-

Malang Press. Malang. 2009. hlm. 234 
61 Zainal Arifin, Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma Baru. PT Remaja Rosdakarya. 

Bandung. 2011. hlm. 248 
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c. Menentukan reliabilitas instrumen 

 

Ket: 

n  = Jumlah sampel 

X1 = Jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan  

   = Total jawaban responden untuk setiap butir pertanyaan 

  = varian total 

  = Jumlah varians butir 

k = Jumlah butir pertanyaan 

r11 = Koefisien reliabilitas instromen  

H.  Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan metode range dalam meneliti terkait persepsi 

mahasiswa Murakata non-Muhammadiyah tentang bagaimana melaksanakan 

praktik keagamaan di Universitas Muhammadiyah Malang dikarenakan 

penelitian ini membutuhkan hasil yang valid dari persepsi tersebut untuk 

mengetahui persepsi positif atau negatif yang lebih banyak. Dalam mencari 

variabilitas, yaitu dengan range, mean deviation dan standart deviation. Range 
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adalah suatu jarak antara nilai yang paling tinggi dengan nilai yang paling 

rendah.62  

Rumus dari metode range antara lain:  

   Xt - Xr 

  R =  

       N 

Keterangan:  

R = Range 

Xt = Nilai tertinggi (jumlah koesioner x Nilai tertinggi kriteria) 

Xr = Nilai Terendah (jumlah koesioner x Nilai terendah kriteria) 

N = Jumlah kriteria. 

Pedoman penskoran untuk analisis data pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:   

                     (67x4) – (67x1) 

 R =                                =  50,25 atau dibulatkan menjadi 50 

       4 

Katagorisasi rentang skor sebagai berikut : 

No Skor Keterangan 

1 67 – 116 Sangat Tidak Setuju 

2 117 – 166 Tidak Setuju 

3 167 – 216 Setuju 

4 217 – 266 Sangat Setuju 

   Sumber: data diolah, 2019 

 

                                                           
62 Sutrisno Hadi. Statistik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2016. hlm. 88-89. 


