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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Peneliti 

menggunakan penelitian dengan jenis penelitian komparasi The Pre-Postest control 

group design dan angket efektivitas dakwah. Hal ini karena penelitian ini mengukur 

tingkat perbandingan efektivitas dakwah konvensional dan dakwah online jamaah 

Teras Dakwah. 

 

3.2 Operasional Konsep 

Pada penelitian ini ada dua konsep penelitian yang dioperasionalkan yaitu: (a) 

Pengalaman audiens, (b) Penerimaan pesan,  

3.2.1 Pengalaman Audiens 

Pengalaman audiens sangat erat kaitannya dengan pemilihan media apa 

yang akan digunakan, audiens yang memilih media sesuai kebutuhan nya 

memiliki ciri-ciri yaitu: 

1. Selektivitas 

Audiens aktif dianggap selektif dalam proses konsumsi media yang 

mereka pilih untuk digunakan. Mereka memiliki tujuan kenapa memilih 

suatu media untuk digunakan. 

2. Utilitarianisme 

Audiens memilih media dengan tujuan tertentu agar memenuhi 

kebutuhan mereka. 

3. Intensionalitas 

Kesengajaan pengunaan media tertentu. 
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4. Keikutsertaan atau Usaha 

Audiens berfikir mengenai alasan mereka mengonsumsi media. 

5. Tahan Terhadap Pengaruh 

Audiens aktif tidak mudah terpengaruh terhadap media. 

 

3.2.2 Penerimaan Pesan 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi proses penerimaan pesan, artinya 

pesan tidak langsung mengenai individu, tetapi disaring, dipikirkan dan 

dipertimbangkan apakah seseorang mau menerima pesan tersebut atau tidak. 

Berikut adalah dua faktor utama, yaitu: 

1. Faktor individu 

Ada banyak faktor pribadi yang ikut mempengaruhi proses komunikasi, 

antara lain: 

a. selective attention, merupakan individu yang cenderung memerhatikan 

dan menerima terpaan pesan media massa yang sesuai dengan pendapat 

dan minatnya, 

b. selective perception, adalah seorang individu secara sadar akan mencari 

media yang bisa mendorong kecendrungan dirinya berupa sikap, 

pendapat dan keyakinan, 

c. selective retention, adalah kecenderungan seseorang hanya untuk 

mengingat pesan yang sesuai dengan pendapat dan kebutuhan dirinya, 

d. motivasi dan pengetahuan, adalah motivasi seseorang untuk mencari 

hiburan dengan dalih menikmati media massa, 

e. kepercayaan, adalah seseorang yang percaya bahwa hanya dengan 

memanfaatkan media massa masyarakat menjadi cerdas akan 
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mendudukan media massa sebagai satu-satunya faktor yang ikut 

memengaruhi sikap dan perilaku seseorang, 

f. pembujukan, seseorang menerima atau terpengaruh pesan-pesan media 

massa sangat tergantung pada pengaruh yang dilakukan orang lain. 

g. Kepribadian juga ikut berperan dalam proses penerimaan pesan. 

h. Orang yang cepat menyesuaikan diri akan mudah terkena terpaan media 

massa terutama dengan hal-hal yang baru. 

2. Faktor Sosial 

Umur dan jenis kelamin merupakan faktor utama yang memengaruhi 

dalam efek pesan karena termasuk dalam lingkup sosial dimana berkaitan 

dengan kelompok mana ia bergabung. Bahkan reaksi individu yang masuk 

sebuah organisasi sering kali reaktif. Artinya, bisa jadi pesan-pesan media 

massa itu benar, tetapi karena berada dalam sebuah organisasi maka pesan-

pesan itu tidak-lah begitu mengena pada diri individu. 

 

3.3 Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya hendak diduga. Ciri-

ciri nya sebagai berikut: 

a. Jamaah pengajian di Teras Dakwah 

b. Mengikuti kajian konvensional di Teras Dakwah 

c. Mengikuti kajian online Youtube Teras Dakwah 
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2. Sampel 

Sampel adalah contoh representasi atau wakil dari suatu populasi yang cukup 

besar jumlahnya, yaitu suatu bagian dari keseluruhan yang dipilih dan representatif 

sifatnya dari keseluruhan.60 

Berdasarkan populasi jamaah Teras Dakwah, peneliti mengambil sampel 

menggunakan Non Probability Sampling dengan teknik Purposive Sampling yaitu 

sampel yang dipilih ditentukan berdasarkan pertimbangan atau tujuan dan nilai 

guna individu terhadap penelitian. Individu yang dijadikan sampel dinilai memiliki 

banyak informasi terkait data yang diperlukan. Peneliti melakukan pembatasan 

sampel berdasarkan usia jamaah berkisar antara 19 tahun sampai 25 tahun, serta 

terbiasa menggunakan teknologi dalam mengakses informasi dakwah Islam. Maka 

pada penelitian ini, peneliti mengambil sampel sebanyak 25 jamaah konvensional 

dan 25 jamaah online Teras Dakwah.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Angket 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Skala Likert yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, persepsi dan pendapat seseorang tentang 

suatu objek atau fenomena tertentu. Skala Likert memiliki dua jenis pernyataan 

yaitu pernyataan positif dan negatif. Skala ini disertai dengan empat alternatif 

jawaban, yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), Netral, TS (Tidak Setuju) dan 

STS (Sangat Tidak Setuju).61 Penyebaran angket pada penelitian ini 

menggunakan angket online google form dan hardcopy. 

                                                             
60 Kartini Kartono, 1996, Pengantar Metode Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju) 
61 Syofian Siregar, 2015, Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenada Media Group 
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2. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan jamaah Teras Dakwah yang bertujuan untuk 

mengetahui dan memeroleh data terkait alasan jamaah Teras Dakwah memilih 

menggunakan dakwah online atau konvensional dakwah di Teras Dakwah. 

3. The Pretest-Posttest Control Group Design 

Pada penelitian ini, mad'u Teras Dakwah dibagi menjadi dua kelompok 

yakni mad'u atau jamaah online dan jamaah konvensional. Perlakuan yang 

digunakan oleh peneliti yaitu untuk kelompok kontrol atau jamaah 

konvensional mendengarkan dakwah secara langsung hadir di Teras Dakwah, 

sedangkan untuk kelompok eksperimen yaitu jamaah online mendengarkan 

kajian melalui media online Youtube. Sebelum melakukan eksperimen, kedua 

kelompok diberikan pretest (tes awal) mengenai topik yang akan di bahas oleh 

subjek dakwah/da'i. Setelah pengajian selesai, kedua kelompok diberikan tes 

kembali (posttest), dimana tes ini akan menjadi pembanding pada pretest. 

Untuk mengukur perbandingan kedua kelompok dapat menggunakan nilai 

selisih antara nilai posttest dan pretest. 

Eksperimen ini akan dilakukan sekali dengan membandingan hasil pretest 

dan posttest dari dua kelompok yang terdiri dari 25 jamaah dakwah online dan 

25 jamaah dakwah konvensional di Teras Dakwah. Pretest diberikan untuk 

mengukur nilai dasar mad'u atau jamaah terkait dengan topik da'i. Saat 

pengajian dilakukan, jamaah dakwah konvensional tidak diberi perlakuan 

sedangkan jamaah online diberi perlakuan menggunakan media yakni 

mengikuti pengajian secara online. Setelah kajian selesai, kedua kelompok 

diberi Post Test sebagai hasil acuan efektivitas dakwah konvensional dan 

dakwah online di Teras Dakwah. 
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3.5 Validitas dan Realibilitas 

1. Validitas Data 

Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pertanyaan 

atau pernyataan dalam kuisioner dapat dimengerti oleh responden. Kuisioner di 

uji validitasnya untuk mengetahui bagaimana skala (alat ukur) mampu 

mengukur apa yang ingin di ukur.62 Mengukur validitas data dari hasil jawaban 

responden pada penelitian ini menggunakan rumus Product Moment Pearson. 

2. Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah indikator tingkat kepercayaan terhadap suatu hasil 

pengukuran. Suatu pengukuran bisa memiliki kepercayaan jika responden 

konsisten memberikan jawaban yang sama.63  

Reliabilitas diukur menggunakan uji koefisien Alpha Cronbach terhadap 

skor jawaban responden yang dihasilkan dari instrumen penelitian yakni angket. 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan rumus alpha dengan uji 

signifikan dilakukan pada taraf α = 0.05. Hasilnya sebagai berikut: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha N of Items 

,775 16 

 

 

 

 

                                                             
62 Ismail, Nawari., (2015), Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam Panduan Praktis Dan Diskusi Isu, 

Yogyakarta: Samudra Biru 
63 Morissan, 2012, Metode Penelitian Survei, Jakarta: Kencana Prenada Media Group 
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3.6 Analisis Data 

1. Uji T Dua Sampel Berpasangan 

Uji t dua sampel berpasangan merupakan uji hipotesis yang digunakan 

untuk mengukur nilai rata-rata dua sampel berpasangan. Apabila hasil 

penelitian menunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa adanya 

perbedaan rata-rata pada dua sampel berpasangan tersebut. Syarat untuk 

dilakukannya uji t dua sampel berpasangan yaitu, data yang digunakan harus 

berdistribusi normal, data yang digunakan pada dua kelompok memiliki varian 

yang sama dan data berbentuk interval atau rasio.64 Pada penelitian ini peneliti 

menggunakan Uji Paired T Test untuk mengetahui hasil nilai rata-rata pre test 

post test dua kelompok jamaah yaitu jamaah konvensional dan jamaah online 

Teras Dakwah, serta uji Independen Sampel T Test untuk mengetahui nilai 

signifikansi post test jamaah online dan jamaah konvensional. 

  

                                                             
64 Ismail, Fajri. (2018). Statistika Untuk Penelitian Pendidikan Dan Ilmu-Ilmu Sosial, Jakarta: Prenadamedia 

Group 


