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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

merupakan sebuah paradigma dalam penelitian yang memandang kebenaran 

sebagai suatu yang tunggal, objektif, universal, dan dapat diverifikasi.
1
 Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan (Field research), 

dengan turun langsung kelapangan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan 

berkenaan dengan hubungan religiusitas terhadap karakter qana'ah pada ibu yang 

memiliki anak autis di Kota Banjarmasin. 

Penelitian ini ingin mengetahui kolerasi antara variabel independen yaitu 

religiusitas terhadap variabel dependen yaitu karakter qana'ah. Hingga pada 

akhirnya mengetahui apakah kedua variabel yang diteliti memiliki pengaruh atau 

tidak. 

B. Lokasi penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin. 

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel  

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian atau gejala atau 

satuan yang ingin diteliti.
2
 Sebagai suatu populasi  kelompok subjek yang 

memiliki ciri-ciri atau karakteristik tertentu yang membedakannya dari 

                                                           
1
Porwanto, Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Psikologi Pendidikan, 164. 

2
Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 12. 
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kelompok subjek yang lain. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 500 

kasus anak yang mengalami gangguan autis. 

2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang sama  

dimiliki oleh populasi. Sampel yang diambil dari populasi ini harus benar 

refresentatif (mewakili). Untuk sekedar ancer-ancer maka apabila 

subjeknya kurang dari 100 lebih bai diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika jumlah 

subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih. 

Tergantung setidaknya dari :
3
 

a. Kemampuan penelitian dilihat dari waktu, tenaga dan dana. 

b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek, karena hal 

ini menyangkut banyak sedikitnya data.  

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 50 

responden. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

purposive sampling dikenakan pada sampel yang karateristiknya sudah 

ditentukan dan diketahui lebih dahulu berdasarkan ciri dan sifat 

populasinya. Adapun karakteristik yang digunakan dalam penelitian 

adalah : 

a. Seorang ibu. 

b. Memiliki anak autis.  

                                                           
3
Suharsimi Arikunto, Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 112. 
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c. Beragama islam. 

d. Berdomisili di Kota Banjarmasin. 

 

D. Data dan sumber data penelitian 

1. Data 

Data adalah hasil pencatatan penelitian yang berupa fakta.
4
 Data 

yang diperlukan dalam penelitian ini merupakan data yang didapat dari 

angket atau kuesioner, yaitu dengan menyebarkan skala yang berisi 

pernyataan-pernyataan yang diisi oleh subjek atau responden penelitian, 

didalam penelitian ini data dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data 

sekunder. 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data ini berkenaan 

dengan tingkat religiusitas dan karakter qana'ah pada ibu yang 

memiliki anak autis di Kota Banjarmasin. 

b. Data sekunder 

Data sekunder yaitu yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti.
5
 Data ini berkenaan dengan 

gambaran umum Kota Banjarmasin. 

 

 

                                                           
4
Suharsimi Arikunto, Prosuder Penelitian, (Jakarta, Rineka Cipta, 2002),  112. 

5
Marzuki, Metodelogi Riset, (Jogjakarta: PT Prasetia Widya Pratama, 2002), 55. 
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2. Sumber Data 

 Sumber data adalah subjek dari mana data didapat.
6
 Adapun 

sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari : 

a. Responden, adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel 

dalam sebuah penelitian. Adapun responden dalam penelitian ini 

para ibu yang memiliki anak autis 

b. Informan, yaitu pihak yang dianggap mengetahui dan dapat 

memberikan informasi tentang masalah yang diteliti. Informan 

dalam penelitian ini adalah pihak-pihak instansi yang berkaitan. 

Yang memberikan informasi terkait dengan penelitian, informan 

dalam penelitian ini adalah responden dan dosen Fakultas 

Ushuluddin dan Humaniora. 

c. Dokumen, adalah setiap bahan tertulis atau film yang tidak 

dipersiapkan karena adanya permintaan peneliti. Adapun dokumen 

dalam penelitian ini seperti biodata anak autis di Kota Banjarmasin. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam melakukan penelitian, data yang dikumpulkan akan digunakan 

untuk memecahkan masalah yang ada sehingga data-data tersebut harus benar-

benar dapat dipercaya dan akurat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan 

                                                           
6
Suharsimi Arikunto, Prosuder Penelitian, 114. 
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dengan cara memberi kuseoner atau seperangkat pertanyaan dan pernyataan 

tertulis kepada responden.
7
 Adapun teknik-teknik dalam penelitian ini adalah : 

1. Skala  

Skala pengukuran merupakan alat ukur yang digunakan untuk 

mengkuantifikasi informasi oleh responden dan mereka harus menjawab 

pernyataan yang telah dirumuskan dalam suatu kuesioner. Pernyataan 

dalam penelitian ini tingkat religiusitas dan karakter qana’ah.  

2. Observasi 

Teknik observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan 

melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada 

objek peneliti pada saat peristiwa, keadaan, situasi itu terjadi. Adapun 

yang di observasi dalam penelitian ini adalah karakter qana'ah pada ibu 

yang memiliki anak autis di Kota Banjarmasin. Seperti perlakuan ibu 

terhadap anaknya yang mengalami sindrom autis. 

3. Wawancara 

Wawancara yaitu kegiatan yang dilakukan dengan cara bertanya 

langsung kepada responden atau suatu interaksi yang didalamnya terdapat 

tanggung jawab, perasaan kepercayaan dan informasi.
8
 Dalam penelitian ini 

wawancara digunakan sebagai pendukung dalam pengumpulan data yang 

kurang lengkap, seperti menanyakan keseharian anak dan perlakuan orang tua 

kepada anaknya yang autis. Dan juga wawancara dalam penelitian ini 

diguankan untuk menggali dalam lagi data yang di anggap kurang dalam 

                                                           
7
Rahmadi, Pengantar Metode Penelitian, 2011, 14. 

8
Porwanto, Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Psikologi Pendidikan, 19. 
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penelitian seperti diantaranya dua orang responden dan dua dosen yang 

memang ahli di bidangnya tasawuf 

4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan, 

laporan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini dokumen yang 

dimaksud adalah data dokumen untuk melihat gambaran umum lokasi 

penelitian serta yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Teknik Pengolahan data 

Untuk teknik pengolahan data pada penelitian ini memiliki tahapan 

sebagai berikut :
9
 

a. Editing 

Melakukan pemeriksaan kejelasan dan ketepatan data yang 

diperoleh dari skala tingkat religiusitas dan skala karakter qana'ah yang 

dapat dipastikan data tersebut lengkap dan dapat digunakan. 

b. Skoring 

Data yang telah diklarifikasikan diberi skor pada jawaban. Item 

skala memberikan jawaban skor sesuai dengan ketentuan dari skala yang 

                                                           
9
Azwar, Metode Penelitian, 42. 
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digunakan. Skoring dalam penelitian ini berpedoman pada aturan Likert, 

dalam skoring ini nilai yang berikan pada instrumen penelitian di batasi 

pada nilai minimal 1 (satu) dan nilai maksimal 4 (empat). 

c. Tabulating 

Memasukan dan menyusun skor jawaban responden kedalam tabel 

dengan perhitungan presentasi menggunakan rumus sebagai berikut :  

  
 

 
      

Keterangan : 

   P= Presentase 

   F= Frekuensi (jumlah jawaban responden) 

N= Jumlah responden 

b. Interpretasi data 

Untuk mengkatagorikan hasil pengukuran menjadi tiga katagori 

pedoman yang bisa digunakan adalah :
10

 

Rendah =  X < M – 1SD 

Sedang  =  M – 1SD ≤ X + 1SD 

Tinggi  =  X < M – 1SD 

 

2. Analisis Data 

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 

analisis uji kolerasi. Analisis uji kolerasi adalah statistik uji yang 

                                                           
10

 Suharsimi Arikunto, Prosuder Penelitian, 21. 
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digunakan mencari hubungan atau kolerasi antara dua variabel atau 

lebih.
11

 

Kedua variabel akan diteliti hubungannya masing-masing disebut 

sebagai variabel independen (variabel X) dan variabel dependen (variabel 

Y). 
12

 Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel independen atau 

(variabel X)  adalah Religiusitas, sedangkan variabel dependen atau 

(variabel Y) adalah karakter qana'ah. Jenis uji korelasi yang akan 

digunakan adalah korelasi product moment dengan taraf signifikan 5%.  

Adapun rumus yang dipakai untuk menghitung korelasi product 

moment yaitu: 

rxy = n . ∑XY – (∑X) (∑Y) 

√ {n . ∑X
2
 – (∑X)

2
} {n . ∑Y)

2
} 

Keterangan:  

rxy :  Korelasi pruduct moment 

n : Jumlah data 

∑X : Jumlah variabel X 

∑Y : Jumlah variabel 

 

G. Instrumen Penelitian 

Peneliti menyusun skala yang menggunakan skala Likert yang berwujud 

atas kumpulan pernyataan-pernyataan sikap yang ditulis, disusun dan dianalisis 

sedemikian rupa sehingga respon seseorang terhadap pernyataan tersebut dapat 

                                                           
11

Porwanto, Metode Penelitian Kuantitatif: Untuk Psikologi Pendidikan, 15.  
12

Arikontu, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, 26. 
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diberikan angka (skor) dan kemudian dapat diinterpretasikan. Skala Likert tidak 

terdiri dari hanya satu stimulus atau satu pernyataan saja melainkan selalu berisi 

banyak item (multiple item measure).
13

  

Nilai skala pernyataan tidak akan ditentukan oleh derajat favorabel 

masing-masing, akan tetapi ditentukan oleh distribusi respon setuju atau tidak 

setuju dari sekelompok responden yang bertindak sebagai kelompok uji coba 

sehingga diharapkan kelompok uji coba memiliki karakteristik yang mendekati 

dengan kelompok individu yang menjadi sasaran penelitian sesungguhnya.
14

 

Dalam format pernyataan ini menggunakan empat kategori respon 

terhadap pernyataan yang tercantum di dalam tabel 3.1 berikut : 

TABEL 3.1 Katagori Skor Responden 

No Favourable Unfavourable 

1 Sangat tidak setuju (STS) Sangat setuju (SS) 

2 Tidak setuju (TS) Setuju (S) 

3 Setuju (S) Tidak setuju (TS) 

4 Sangat setuju (SS) Sangat tidak setuju (STS) 

 

Skala Likert adalah metode skala bipolar, menentukan positif atau negatif 

respon pada sebuah pernyataan yang tujuannya mengungkapkan skala sikap dari 

apa yang diukur. Skala psikologi digunakan untuk mendapatkan data primer, yang 

hubungan religiusitas dan karakter qana'ah pada ibu yang memiliki anak autis di 

Kota Banjarmasin. 

1. Skala Religiusitas 

                                                           
13

Suharsimi Arikunto, Prosuder Penelitian, 31. 
14

Azwar, Metode Penelitian, 27. 
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Skala Religiusitas yang digunakan adalah teori menurut Glock & 

Stark dengan aspek sebagai berikut:
15

 

a. Dimensi Keyakinan (ideologis) 

b. Dimensi Praktik agama (Ritualistik) 

c. Dimensi Pengalaman (eksperensial) 

d. Dimensi Pengetahuan (intelektual)  

e. Dimensi Pengamalan (konsekuensial) 

                                                           
15

Tsara Sabira Subhan, “Pengaruh Dimensi-Dimensi Religiusitas Terhadap Penerimaan 

Orang Tua Anak Autis Di Bekasi Barat,” 56. 
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Blue print Religiusitas 

TABEL 3.2 Blue print Religiusitas 

No Aspek Indikator Aitem Total 

Favourable Un 

favourabl

e 

1 Dimensi 

Keyakinan 

Pengharapan-

pengharapan 

1, 14 22, 31, 

41 

17, 23, 30, 

37, 44 

10 

2 Dimensi Praktik 

agama 

1. Pemujaan/ritual 

(beribadah, berdoa, 

berpuasa, sholat, puasa) 

2.  Ketaatan 

2, 13, 21, 

32, 43 

9, 15, 29, 

36, 42 

10 

3 Dimensi 

Penghayatan 

1. Persepsi-persepsi 

(menganggap dekat 

dengan Allah) 

2. Sensasi-sensasi 

(nikmat menjalankan 

ibadah) 

3, 12, 20, 

33, 45 

8, 16, 28, 

38, 46 

10 

4 Dimensi 

Pengetahuan 

1. Dasar-dasar keyakinan 

2. Ritus-ritus 

3. Kitab suci 

4. Tradisi-tradisi 

4, 11, 24, 

34, 47 

7, 18, 27, 

39, 48 

10 

5 Dimensi 

Pengamalan 

1. Aspek Sosial 

(menolong sesama) 

2. Praktik pengalaman 

3. Pengetahuan seseorang 

(menjaga lingkingan) 

5, 10, 25, 

35, 50 

6, 19, 26, 

40, 49 

10 

Total  25 25 50 

 

2. Skala Karakter Qana'ah 

Aspek karakter qana'ah mengutip dari bukunya Abdul Mujib 

Indikator karakter qana’ah yaitu :
16

 

                                                           
16

Fitnaeni Fajar Wulan Sari, “Qanaah Sebagai Basis Spiritual Penerimaan Diri Orang Tua 

Terhadap Anak Penderita Leukimia,” 29. 
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a. Menerima apa apanya pemberian Allah Swt. 

b. Tidak merasa gagal dan frustasi, melainkan berusaha menerima apa 

yang ada. 

c. Menikmati apa yang dimiliki walaupun sangat minim. 

3. Blue print Karakter Qana'ah. 

TABEL 3.3 Blue print Karakter Qana’ah 

No Aspek Aitem Total 

Favourable Unfavourable 

1 Menerima apa adanya 

pemberian Allah Swt. 

6, 12, 18,19, 

30, 31, 37 

5, 11, 13,22, 

29, 34 

13 

2 Tidak merasa gagal dan 

frustasi, melainkan berusaha 

menerima yang ada. 

2, 10, 16, 20, 

27, 32, 38 

4, 8, 14, 23, 

28, 35, 40 

14 

3 Menikmati apa yang dimiliki 

walaupun sangat minim. 

1, 9, 15, 21, 26, 

33 

3, 7, 17, 24, 

25, 36, 39 

13 

Total 20 20 40 

 

H.   Analisis Data 

Analisis data atang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik. 

Melalui analisis statistik dapat diharapkan dapat menyediakan data-data yang 

dapat dipertanggung jawabkan untuk menarik kesimpulan yang benar yang benar 

dan untuk mengambil keputusan yang baik terhadap hasil penelitan. Pada statistik 

bersifat objektif dan universal maksudnya dapat digunakan hampir seluruh 

penelitian dan statistik adalah cara ilmiah yang dipersiakan untuk mengumpulkan, 

menyusun, menyajikan, dan menganalisis dan penyelidikan yang berwujud angka-

angka.  

Metode analisis data ini dibantu oleh program SPSS (Statistical Product 

and Service Solution) versi 22.0 for windows. Tekhnik analisis statistik yang 
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dipakai untuk menguji hipotesis adalah korelasi Carl Person. Teknik ini 

digunakan untuk menguji dua variabel dalam penelitian ini yaitu variabel 

religiusitas dan karakter qana’ah dari masing-masing variabel datanya berwujud 

skor serta melukiskan hubungan antara dua gejala interval. 

I. Prosuder Penelitian 

Dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini ditempuh berberapa 

tahapan sebagai berikut : 

1. Tahap Pendahuluan 

a. Peneliti melakuakan observasi awal ke lokasi penelitian dan 

wawancara kepada pihak yang terkait 

b. Menentukan variabel, rumusan masalah dan tujuan untuk dijadikan 

proposal penelitian 

c. Berkonsultasi ke dosen pembimbimg terkait proposal penelitian agar 

mendapat persetujuan untuk diseminarkan 

2. Tahap Persiapan 

a. Berkonsultasi dengan dosen pembimbing tentang proposal yang telah 

diseminarkan untuk perbaikan seperlunya. 

b. Menentukan indikator untuk membuat instrumen penelitian. 

c. Membuat surat riset penelitian dari fakultas kemudian diajukan ke 

pusat yang terkait. 

3. Tahap Pelaksanaan 
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a. Membagikan skala kepada responden sebagai uji validitas dan 

reabilitas item 

b. Membagikan skala yang sudah valid dan reabel kepada responden, 

wawancara dengan informan, mencatat dokumen-dokumen dan 

observasi ke lokasi penelitian untuk mengambil data 

c. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menginterpretasi dengan 

menggunakan software SPSS for Windows Release 22.0 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

a. Laporan hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian meminta 

koreksi dan persetujuan dari dosen pembimbing yang ditandai dengan 

surat persetujuan munaqasyah skripsi. 

b. Laporan hasil penelitian diperbanyak untuk keperluan persyaratan 

munaqasyah skripsi. 

 

 


