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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan penelitian berdasarkan tingkat 

eksplanasinya adalah Asosiatif untuk menjelaskan hubungan antara 2 variabel 

yaitu (Sugiyono). 

 Variabel (X) : Perilaku shalat zuhur dan ashar berjamaah (Independen) 

 Variabel (Y) : Disiplin kerja pegawai (Dependen) 

3.2 Lokasi Dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten 

Rokan Hulu, karena sebagai pencetus Peraturan Bupati dan pelaksana 

peraturan. Sedangkan waktu penelitian kurang lebih 3 bulan dimulai dari dari 

Januari sampai Maret 2018. 

3.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan peneliti adalah 

a. Data primer 

Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang 

bersumber dari informasi yang diperoleh melalui kuensioner, observasi 

dan wawancara dengan para responden sehubung dengan 
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permasalahan yang di teliti. Peneliti mengumpulkan data secara 

langsung melalui kuesioner dan observasi. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang berkenaan dengan 

sholat berjamaah dan disiplin pegawai, peneliti mengumpulkan data 

sekunder dengan dokumen- dokumen dari instansi yang terkait dan 

data hadir  shalat berjamaah pegawai dan  kehadiran masuk kantor 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis akan mengunakan beberapa teknik 

pengumpulan data yaitu 

1. Observasi  

Observasi yaitu cara memperoleh data melalui kegiatan pengamatan 

langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau 

data yang relevan dengan objek penelitian. Alasan penulis 

menggunakan teknik ini, karena diduga terdapat sejumlah data yang 

hanua dapat diketahui melalui pengamtan langsung ke lokasi penelitian. 

Seperti untuk mengetahui sejarah berdirinya ,ruang lingkupnya  serta 

Struktur Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu.  

2. Kuesioner 

Kuesioner adalah pengumpulan data dengan cara mengunakan daftar 

pernyataan yang diedarkan kepada responden sebagai sampel.  
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu.Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya – karya 

dari seseorang. 

1.5  Populasi Dan Sampel 

Populasi pada peneltian ini adalah seluruh pegawai muslim dilingkungan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yaitu sebanyak 133 pegawai. 

Populasi dalam penelitian adalah homogen karena populasi peneliti semuanya 

pegawai Disekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang beragama islam. 

Karena perpub tersebut ditujukan untuk yang beragama islam.  

Sedangkan Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan sebgai 

bahan penelaah dengan harapan sampel dari populasi tersebut mewakili 

terhadap populasinya, untuk menentukan jumlah sampel dari pegawai tersebut 

peneliti mengunakan rumus Slovin (Husen Umar 2003:102) 
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 keterangan :  n = jumlah sampel 

           N = jumlah populasi 

          e =  error 5% persen kelonggaran ketidak telitian 

karena kesalhan pengambilan sampel 

 Sampel yang yang dapat mewakili populasi adalah  sebanyak 99,81 atau 

100 pegawai, teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode simple 

Random sampling merupakan teknik yang dilakukan secara acak. 

 

1.6 Teknik Pengukuran Data 

Teknik pengukuran data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

skala likert, skala likert yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap fenomena 

sosial. Variabel akan dikur dengan skala likert dijabarkan menjadi indikator 

variabel untuk dijadikan titik tolak untuk menyusun item – item instrument 

pernyataan. Setiap pertanyaan diberikan pilihan jawaban yang terdiri dari atas 

5 (lima) kategori, yaitu : 

Variabel (X) : Perilaku shalat zuhur dan ashar berjamaah  

a. Tidak Pernah   : 1 Nilai 

b. Jarang   : 2 Nilai 

c. Kadang – Kadang  : 3 Nilai 

d. Sering    : 4 Nilai 

e. Selalu    : 5 Nilai 

Variabel (Y) : Disiplin kerja pegawai  

a. Sangat Tidak Setuju  : 1 Nilai 
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b. Tidak Setuju   : 2 Nilai 

c. Cukup Setuju   : 3 Nilai 

d. Setuju   : 4 Nilai 

e. Sangat Setuju  : 5 Nilai 

Untuk variabel X yaitu perilaku shalat berjamaah diajukan 29 (dua 

puluh sembilan) pernyataan dan variabel Y yaitu disiplin kerja diajukan 28 

(dua puluh delapan) pernyataan. Untuk mengetahui kriteria Variabel X dan Y 

dapat dilihat dari tabel interval sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Interval Variabel X dan Y 

Interval Tingkat Hubungan 

1,0 – 2,33 Rendah 

2,34 – 3,66 Sedang 

3,67 – 5,0 Tinggi 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian 

kuantitatif dengan pendekatan korelasi yakni suatu teknik penelitian yang 

menghubungkan antar variabel- variabel penelitian.  

Analisa kuantitatif yaitu analisa yang dilakukan terhadap data yang 

berwujud dengan mengklasifikasikan, mentabulasikan dan dilakukan 

perhitungan dengan mengunakan statistik sederhana untuk memperoleh hasil 

penelitian.Untuk mengetahui hubungan antara perilaku shalat berjamaah (X) 
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dengan disiplin kerja (Y) peneliti uji dengan menggunakan uji korelasi Product 

Moment dan mengunakan software SPSS versi.20. 

 


