Proposal Penelitian
Kuantitatif Skripsi
Yeah, reviewing a books Proposal Penelitian Kuantitatif
Skripsi could amass your close connections listings. This is just
one of the solutions for you to be successful. As understood,
triumph does not recommend that you have astonishing points.
Comprehending as capably as bargain even more than additional
will give each success. adjacent to, the publication as with ease as
acuteness of this Proposal Penelitian Kuantitatif Skripsi can be
taken as skillfully as picked to act.

Analisis Data Kualitatif
Teori Konsep dalam
Penelitian Pendidikan Umrati 2020-07-30
Penelitian kualitatif merupakan
metode-metode untuk
mengeksplorasi dan memahami
makna yang oleh sejumlah
individu atau kelompok orang
dianggap berasal dari masalah
sosial atau kemanusiaan.
Proses penelitian kualitatif ini
melibatkan upaya-upaya
penting, seperti mengajukan
pertanyaan-pertanyaan dan
prosedur-prosedur,
mengumpulkan data yang
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

spesifik dari para partisipan,
menganalisis data secara
induktif mulai dari tema-tema
khusus ke tema-tema umum,
dan menafsirkan makna data.
Metodologi Penelitian
Kuantitatif dan Kualitatif - Dr.
Amruddin, S.Pt., M. Pd., M.Si |
Ns. Istha Leanni Muskananfola,
S Kep. M.Kep. 2022-08-01
Bunga rampai ini disusun oleh
sejumlah akademisi dan
praktisi sesuai dengan
kepakarannya masing-masing.
Buku ini diharapkan dapat
hadir memberikan kontribusi
positif dalam ilmu pengetahuan
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khususnya terkait dengan
Metodologi Penelitian
Kuantitatif dan Kualitatif.
Sistematika buku Metodologi
Penelitian Kuantitatif dan
Kualitatif ini mengacu pada
pendekatan konsep teoritis dan
contoh penerapan. Oleh karena
itu diharapkan bunga rampai
ini dapat menjawab tantangan
dan persoalan dalam sistem
pengajaran baik di perguruan
tinggi dan sejenis lainnya.
Metode Riset Kuantitatif dan
Kualitatif - Eko Sudarmanto
2022-02-07
Buku ini memberikan bahasan
yang cukup lengkap mengenai
metode penelitian ilmiah, baik
pendekatan kuantitatif maupun
kualitaitf. Penulisan buku ini
juga telah diupayakan sesuai
dengan langkah-langkah
sistematis metode ilmiah,
sehingga akan lebih mudah
untuk dipahami secara
konseptual dan dapat
diterapkan dalam praktik
penelitian yang sesungguhnya.
Dimulai dari bahasan hakikat
penelitian ilmiah, pengertian
dan tujuan riset kuantitatif,
teori dan hipotesis riset,
hingga proposal serta karya
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

ilmiah kuantitatif dan
kualitatif.. Buku ini membahas
tentang: Bab 1 Hakikat
Penelitian Ilmiah Bab 2
Pengertian dan Tujuan Riset
Kuantitatif Bab 3 Teori dan
Hipotesis Riset Kuantitatif Bab
4 Permasalahan Riset
Kuantitatif Bab 5 Kajian
Pustaka Riset Kuantitatif Bab 6
Variabel Riset Kuantitatif Bab 7
Instrumen Riset Kuantitatif
Bab 8 Sampel dan Data
Kuantitatif Bab 9 Analisis Data
dan Interpretasi Hasil Bab 10
Kesimpulan dan Keterbatasan
Riset Kuantitatif Bab 11
Proposal dan Karya Ilmiah
Kuantitatif Bab 12 Filsafat
Penelitian dan Pencarian
Kebenaran Bab 13 Teorisasi
Riset Kualitatif Bab 14
Permasalahan dan Topik Riset
Kualitatif Bab 15 Realitas
Sosial dan Penelitian Kualitatif
Bab 16 Strategi dan Metode
Analisis Data Kualitatif Bab 17
Pengujian Keabsahan Hasil
Riset Bab 18 Proposal dan
Karya Ilmiah Kualitatif
Pedoman Penulisan Skripsi dan
Karya Ilmiah - Dr. H. Ahmad,
M.Ag., 2021-07-12
Judul : Pedoman Penulisan
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Skripsi dan Karya Ilmiah
Penulis : Dr. H. Ahmad, M.Ag.,
Dr. Rasto, M.Pd. Mohammad
Akmal Haris, M.Pd. Ukuran :
14,5 x 21 cm Tebal : 135
Halaman ISBN :
978-623-62333-3-7 SINOPSIS
Karya ilmiah termasuk di
dalamnya skripsi berbeda
dengan tulisan lepas biasa. Di
dalam penulisan skripsi dan
karya ilmiah terdapat kaidahkaidah yang berlaku, yang
mana kaidah-kaidah tersebut
dapat dijadikan sebagai
pedoman dalam penulisan
skripsi dan karya ilmiah yang
baik dan benar. Melalui karya
ilmiah, mahasiswa dapat
mengungkapkan pikirannya
secara sistematis sesuai
dengan kaidah-kaidah
keilmuan. Dengan mengacu
pada hasil kajian pustaka yang
bersumber baik dari publikasi
ilmiah dalam bentuk jurnal,
artikel, buku teks, makalah,
prosiding, atau juga publikasi
internet lainnya, mahasiswa
melakukan pengamatan
lapangan, melakukan
penelitian historis atau kajian
kepustakaan. Buku pedoman
ini dibuat dalam rangka
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

meramu kaidah-kaidah yang
berlaku tersebut agar terjadi
penyelarasan dalam penulisan
skripsi dan karya ilmiah di
lingkungan STIT Al-Amin
Indramayu, sehingga mudah
dipahami oleh mahasiswa dan
dosen dengan sifat yang
seragam.
Metodologi Penelitian
Kuantitatif - Dr. Drs. Bambang
Sudaryana, D.E.A., M.Si.,
M.Ak., C.IEA. 2022-01-01
Banyak pendapat tentang arti
penelitian, maka perlu
dilakukan pembahasan secara
jelas apa sebenarnya penelitian
tersebut, sehingga akan
mempermudah berbagai pihak
mengenal dan memahami
tentang penelitian. Penelitian
adalah suatu cara guna
menyelesaikan permasalahan
dengan menekan segala
keterbatasan dan
ketidaktahuan manusia. Atau
dengan pengertian lain bahwa
penelitian adalah merupakan
suatu pemikiran yang rasional
untuk melakukan aktivitasaktivitas penelitian,
mengumpulkan fakta-fakta
yang ada dan kemudian
memprosesnya sehingga
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peneliti dapat
mengombinasikan dengan
menggunakan metode ilmiah,
sehingga permasalahan yang
ada dan pertanyaan yang tidak
terjawab dapat dipecahkan
atau diselesaikan. Penelitian
sebagai suatu proses ilmiah
tentunya menggunakan
karakteristik keilmuan yaitu
secara rasional, sistematis dan
berdasarkan fakta empiris.
Rasional artinya dilakukan
dengan menggunakan dan
dapat diterima oleh akal,
empiris artinya sesuai atau
berdasarkan realitas, dan
empiris artinya memiliki tata
urutan tertentu. Mekanisme
tersebut merupakan kerangka
dasar suatu metode ilmiah. Dan
apabila mekanisme tersebut
digunakan untuk memecahkan
permasalahan, maka hal ini
dikenal sebagai penelitian
ilmiah. Metodologi Penelitian
Kuantitatif ini diterbitkan oleh
Penerbit Deepublish dan
tersedia juga dalam versi
cetak.
Pengantar Metodologi
Penelitian Sosial + Plus - Dr.
Ahmad Tohardi 2019-12-19
Berangkat dari pengalaman
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

mengajar di kelas pada saat
kuliah Metodologi Penelitian
khususnya, selalu saja
kekurangan waktu untuk
menjelaskan materi kuliah
yang bersangkutan, sementara
disisi lain masih banyak materi
yang harus disampaikan
kepada mahasiswa, sehingga
akhirnya dosen harus memilih
apakah memilih materi yang
disampaikan sedikit tetapi
mahasiswa memahami semua
yang disampaikan, atau
memilih menyampaikan semua
materi, tetapi konsekuensinya
mungkin banyak mahasiswa
yang tidak faham. Untuk itu
adanya Buku Ajar ini sedikit
dapat membantu dosen dan
mahasiswa untuk menemukan
jalan tengah, artinya tidak
semua materi harus
disampaikan dikelas, bagian
dari materi yang kira-kira bisa
difahami oleh mahasiswa hanya
dengan membaca sendiri, maka
dapat hanya dengan membaca
di Buku Ajar ini, dengan
demikian semua materi yang
sudah direncanakan oleh dosen
di 14 kali pertemuan per
semester tersebut dapat
disampaikan semua dengan
4/22

Downloaded from
themckeonlaw.com on by
guest

tuntas. Sebagai pengayaan
tambahan maka di kelas, perlu
dibuka “ruang” diskusi bagi
mahasiswa yang belum faham
setelah membaca Buku Ajar ini.
Buku Ajar ini coba penulis
tuliskan dengan menggunakan
Bahasa “kampung” tujuannya
adalah agar apa yang ditulis
dalam buku ini mudah difahami
oleh siapa saja. Disamping itu
berbagai materi yang ditulis
dalam Buku Ajar ini adalah
kombinasi teori dan praktik,
sehingga isi buku ini lebih
mengarah kepada pragmatis,
khususnya dalam konteks
penelitian akademik
(Skripsi,Tesis dan Disertasi).
Akhir kata, karena
keterbatasan pengetahuan dan
wawasan serta pengalaman
penulis, khususnya dalam
bidang ilmu Metodologi
Penelitian, maka buku ini tentu
masih jauh dari sempurna
seperti kata pepatah tiada
gading yang tak retak, untuk
itu segala kritik dan saran yang
konstruktif dari para pembaca
sangatlah penulis diharapkan
guna penyempurnaan buku ini
dimasa yang akan datang.
Pontianak, Desember 2019
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

Penulis
Metodologi Penelitian - Dr.
Nanda Dwi Rizkia, SH, MH
2022-09-06
Buku ini terdiri atas 15 bab
yang dibahas secara rinci,
diantaranya: Tinjauan Umum
Penelitian; Jenis-Jenis
Penelitian; Proses Penelitian;
Masalah Penelitian; Teori
Sebagai Dasar Pemikiran;
Hipotesis; Populasi Dan
Sampel; Pengumpulan Data;
Variabel Penelitian; Instrumen
Penelitian; Analisis Data
Kualitatif; Analisis Data
Kuantitatif; Teknik
Pemeriksaan Keabsahaan Data;
Pembahasan, Kesimpulan, Dan
Rekomendasi; Dan Penulisan
Laporan Penelitian.
Bunga Rampai Manajemen Prof. Dr. Pribadiyono, Ir., M.S
Buku Yang berjudul " Bunga
Rampai Manajemen" ini
disusun untuk memudahkan
para mahasiswa maupun dosen
Manajemen dalam memahami
bagaimana metode kualitatif
yang kesannya cukup rumit
sehingga menjadi lebih mudah.
Gareth and Lynette Lancelot
and Elaine the Passing of
Arthur - Houghton Mifflin
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Company 2019-03-16
This work has been selected by
scholars as being culturally
important, and is part of the
knowledge base of civilization
as we know it. This work was
reproduced from the original
artifact, and remains as true to
the original work as possible.
Therefore, you will see the
original copyright references,
library stamps (as most of
these works have been housed
in our most important libraries
around the world), and other
notations in the work. This
work is in the public domain in
the United States of America,
and possibly other nations.
Within the United States, you
may freely copy and distribute
this work, as no entity
(individual or corporate) has a
copyright on the body of the
work. As a reproduction of a
historical artifact, this work
may contain missing or blurred
pages, poor pictures, errant
marks, etc. Scholars believe,
and we concur, that this work
is important enough to be
preserved, reproduced, and
made generally available to the
public. We appreciate your
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

support of the preservation
process, and thank you for
being an important part of
keeping this knowledge alive
and relevant.
STRATEGI DAN TEKNIK
PENELITIAN (Kuantitatif
dan Kualitatif) - Sutikno,
S.Pd., M.Pd., Ph.D., C.IQaR.
STRATEGI DAN TEKNIK
PENELITIAN (Kuantitatif dan
Kualitatif) Penulis : Sutikno,
S.Pd., M.Pd., Ph.D., C.IQaR.
Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-407-221-1 Terbit :
February 2022
www.guepedia.com Sinopsis :
Buku ini penulis maksudkan
sebagai penunjang materi
dalam pembelajaran mengenai
Strategi dan Teknik Penelitian
(Kuantitatif dan Kualitatif).
Penelitian dapat didefinisikan
sebagai upaya mencari
jawaban yang benar atas suatu
masalah berdasarkan logika
dan didukung oleh fakta
empirik. Dapat pula dikatakan
bahwa penelitian adalah
kegiatan yang dilakukan secara
sistematis melalui proses
pengumpulan data, pengolah
data, serta menarik kesimpulan
berdasarkan data
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menggunakan metode dan
teknik tertentu. Pengertian
tersebut di atas menyiratkan
bahwa penelitian adalah
langkah sistematis dalam
upaya memecahkan masalah.
Penelitian merupakan
penelaahan terkendali yang
mengandung dua hal pokok
yaitu logika berpikir dan data
atau informasi yang
dikumpulkan secara empiris.
www.guepedia.com Email :
guepedia@gmail.com WA di
081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your
day, guys
Pedoman Penulisan Karya
Ilmiah (Makalah, Artikel
Penelitian, Skripsi dan Tesis) Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat
INKAFA Gresik 2021-11-26
Penyusunan Pedoman
Penulisan karya ilmiah yang
meliputi makalah, artikel
penelitian, skripsi dan tesis
merupakan suatu upaya
akademik untuk membantu
mahasiswa dan segenap civitas
akaedmika di lingkungan
Institut Keislaman Abdullah
Faqih (INKAFA) Gresik
memiliki dan meningkatkan
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

kualitas riset dan publikasi.
Selain itu, pedoman edisi
terbaru ini diharapkan mampu
memberikan kemudahan pada
pihak-pihak terkait seperti
seperti Dosen Pembimbing,
Ketua Program Studi, dan
Dekan dalam mengarahkan
keseragaman serta format
kepenulisan kepada
mahasiswa.
Metodologi Penelitian
Pendidikan ( Kualitatif,
Kuantitatif dan Mixed Method )
- IWAN HERMAWAN,
S.Ag.,M.Pd.I 2019-10-18
Buku ini terdiri dari 5 (lima)
bab, yaitu pendahuluan,
penelitian kuantitatif,
penelitian kualitatif, penelitian
kombinasi, dan proposal
penelitian. Penelitian
kuantitatif membahas tentang
pengertian, studi pustaka,
kerangka berpikir, hipotesis,
metode-metode, proses
penelitian, populasi dan
sampel, teknik sampling,
instrumen dan skala
pengukuran, dan analisis data.
Penelitian kualitatif membahas
tentang pengertian, landasan
teori, rumusan masalah, tujuan
penelitian, ciri-ciri,
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karakteristik, kerangka
berpikir, metode-metode,
populasi dan sampel,
instrumen dan teknik
penelitian, teknik analisis data,
dan validitas dan reliabilitas.
Penelitian kombinasi
membahas tentang konsep
dasar dan model-model
penelitian kombinasi. Proposal
penelitian membahas tentang
pengertian, unsur-unsur
penting, proposal penelitian
kuantitatif, proposal penelitian
kualitatif, dan proposal skripsi.
Metodologi Penelitian: Skripsi,
Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah
- Dr. Juliansyah Noor, S.E.,
M.M. 2016-01-01
Eksistensi buku Metodologi
Penelitian ini dimaksudkan
untuk mengarahkan penelitian
ilmiah sesuai tujuan dan
kepentingan dalam menjaga
kualitas ilmu pengetahuan,
khususnya dalam metodologi
penelitian skripsi, tesis,
disertasi, dan karya ilmiah
lainnya. Buku persembahan
penerbit prenadaMedia
Penelitian Berbasis Proyek
Metode Kuantitatif,
Kualitatif dan R & D Kajian
Teoritik & Contoh-contoh
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

Penerapannya - Dr. Amir
Hamzah, M.A. 2021-11-01
Buku ini sengaja ditulis untuk
menjawab keresahan yang
selama ini berkecamuk dalam
pikiran saya, “Mengapa harus
patuh dan taat pada kesalahan,
hanya karena sudah menjadi
kebiasaan? Bukankah ilmu itu
berkembang dan selalu diuji
relativitas kebenarannya oleh
waktu?” Oleh karenanya,
beberapa hal baru sengaja saya
tawarkan dalam buku ini.
Metodologi Penelitian
Kuantitatif - Amruddin
2022-06-15
Pokok-pokok bahasan dalam
buku ini mencakup: Paradigma
Penelitian Kuantitatif ;
Perbedaan antara Penelitian
Kuantitatif dengan Penelitian
Kualitatif; Latar Belakang,
Perumusan Masalah, Tujuan
dan Signifikansi Penelitian;
Teori dan Kajian Pustaka;
Variabel dan Hipotesis
Penelitian Kuantitatif;
Menyusun Kuesioner;
Penentuan Populasi Sampel
dan Data Penelitian Kuantitatif;
Dasar-Dasar Statistik dalam
Penelitian Kuantitatif; Uji
Statistik pada Analisis
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Deskriptif, Asosiatif dan
Komparatif; Uji Anova;
Penyajian Data, Analisis Data,
dan Interpretasi Data
Kuantitatif; Menyusun Proposal
Penelitian; dan Menyusun
Laporan Penelitian.
METODE PENELITIAN &
PENGEMBANGAN
(Research & Development)
Uji Produk Kuantitatif dan
Kualitatif Proses dan Hasil
Dilengkapi Contoh Proposal
Pengembangan Desain Uji
Kualitatif dan Kuantitatif Dr. Amir Hamzah, M.A.
2021-11-16
Metode Penelitian dan
Pengembangan (R&D)
bukanlah kuantitatif atau
kualitatif dan bukan pula
gabungan dari keduanya. Jika
terdapat prosedur kerja
kuantitatif atau kualitatif pada
bagian uji coba produk, bukan
berarti R&D adalah penelitian
metode kuantitatif atau
kualitatif. Uji coba produk
dilakukan untuk mendapatkan
data guna merevisi atau
memperbaiki kelemahankelemahan sehingga produk
benar-benar memenuhi
spesifikasi sesuai kebutuhan
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

pengguna (user). Uji produk
juga digunakan untuk
mengukur respons positif atau
negatif (uji kualitatif) atau
apakah produk memiliki
tingkat efektivitas dan efisiensi
yang tinggi atau rendah (uji
kuantitatif). Jika uji coba
dilakukan pada kelompok
besar, tujuannya untuk
mengetahui apakah produk
bisa diproduksi masal atau
dapat digunakan oleh khalayak.
Hal lain yang sering
disalahpahami oleh para
mahasiswa peneliti maupun
pembimbing ialah anggapan
bahwa prosedur kerja atau
langkah-langkah penelitian
pengembangan sama dengan
prosedur kerja penelitian
kualitatif, sedangkan uji hasil
produk selalu diidentikkan
dengan uji kerja kuantitatif
(eksperimen). Pada akhirnya,
mereka me-nganggap
penelitian pengembangan
sebagai metode campuran.
Panduan Penulisan Skripsi FAI
UMSU - Assoc. Prof. Dr.
Muhammad Qorib, MA., Dr.
Zailani, S.Pd.I., MA., Dr.
Munawir Pasaribu, MA., Dr.
Rizka Harfiani, S.Pd.I., M.Psi.,
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Dr. Hasrian Rudi Setiawan,
S.Pd.I., M.Pd.I., Dr. Rahmayati,
M.E.I., Dr. Nurzannah, M.Ag.,
Isra Hayati, S.Pd., M.Si.,
Selamat, S.Ag., MA., Nurman
Ginting, S.Pd.I., M.Pd.I., Widya
Masitah, S.Psi., M.Psi., Juli
Maini Sitepu, S.Psi., MA., Riyan
Pradesyah, SE.Sy., M.E.I.,
Khairunnisa, SE.I., MM.,
Mavianti, S.Pd.I, MA., Uswah
Hasanah, S.Ag, MA., Mutia
Khaira Sihotang, MA., Syahrul
Amsari, SE.Sy., M.Si
2022-03-04
buku “Panduan Penulisan
Skripsi FAI UMSU” dengan
tujuan penyeragaman teknis
penulisan. Selain itu, hal ini
dilakukan untuk mencapai
efektivitas penyelenggaraan
pendidikan yang diharapkan
mampu menghasilkan lulusan
yang berkualitas.
Komunikasi dan negosiasi
bisnis berbasis HOTs - Lenti
Susanna Saragih, S.Pd.,M.Si
2022-11-18
Buku ini merupakan bahan ajar
Mata Kuliah Komunikasi dan
Negosiasi Bisnis Berbasis
HOTS. Buku ini didesain
dengan menekankan
pemahaman teori komunikasi
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

dan kemampuan untuk
mempraktekan setiap
keterampilan yang dibahas.
Muatan dalam buku ini disusun
dengan menerapkan High
Order Thingking Skill (HOTS)
melalui Case Study, Project
Based Learning dan Problem
Based Learning agar sesuai
dengan tuntutan Kurikulum
Merdeka Belajar Kampus
Merdeka.
Cara Menulis Proposal
Penelitian - Wahyudin
Darmalaksana 2020-04-27
Meskipun telah disediakan
pedoman penulisan skripsi,
namun tidak jarang terjadi
ketidaksesuaian penulisan
proposal dengan pedoman
yang telah disediakan, dan hal
itu sering kali berulang di
setiap angkatan. Mula-mula
dibuat tulisan ringan dari hasil
catatan-catatan ketika
melakukan bimbingan skripsi.
Tulisan itu disimpan dan
dihimpun di blog agar dapat
diakses untuk kepentingan
bimbingan skripsi dan untuk
keperluan bahan perkuliahan
metode penelitian. Bahan ini
dicoba diterapkan pada
perkuliahan di mahasiswa
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semester VI dengan model
online karena sedang masa
works from home (WFH) akibat
menyebarnya pandemic
Covid-19. Bahan ini berhasil
telah melahirkan sejumlah
karya proposal penelitian,
bahkan diselesaikan hanya
cukup di separuh perkuliahan
di tengah semester melalui
model online di tengah
kesedihan situasi WFH akibat
penyebaran Covid-19.
Beberapa kolega memberikan
apresiasi dan menyarankan
untuk menghimpun bahan
menjadi buku. Memang ada
pula dari sejawat lembaga
pendidikan tnggi menanyakan
bahan berupa buku.
Berdasarkan hal-hal di atas
itulah yang memotivasi
penerbitan buku ini dengan
judul: “Cara Menulis Proposal
Penelitian.” Diharapkan buku
ini menambah bahan-bahan
rujukan dalam penulisan
proposal penelitian. Dapat pula
buku ini menjadi bahan kajian
mata kuliah metode penelitian.
Akan tetapi, penulis
menyarakan buku ini lebih
tepat lagi digunakan bagi
manual dalam pelatihan efektif
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

penulisan proposal penelitian.
Metodologi Penelitian
Kualitatif - Muhammad Rizal
Pahleviannur 2022-03-14
Buku dengan judul “Metodologi
Penelitian Kualitatif”
merupakan buku ajar yang
disusun sebagai media
pembelajaran, sumber
referensi dan pedoman belajar
bagi mahasiswa. Buku ini juga
akan memberikan informasi
secara lengkap mengenai
materi apa saja yang akan
mereka pelajari yang berasal
dari berbagai sumber
terpercaya yang berguna
sebagai tambahan wawasan
mengenai bab-bab yang
dipelajari tersebut. Pokokpokok bahasan dalam buku ini
mencakup: Paradigma
Penelitian Kualitatif; Penelitian
Kuantitatif vs Kualitatif;
Pendekatan Etnografi;
Pendekatan Naratif;
Pendekatan Studi Kasus;
Perumusan Masalah Penelitian
Kualitatif; Instrumen
Penelitian; Teknik
Pengumpulan Data; Analisis
Data Penelitian Kualitatif;
Keabsahan Data Penelitian
Kualitatif; Desain Penelitian;
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Variabel dan Cara
Pengukurannya; Menyusun
Proposal Penelitian Kualitatif.
Strategi Merajut Usulan
Penelitian Bisnis - Dr. Djoko
Poernomo, M.Si. 2021-10-15
Buku Strategi Merajut Usulan
Penelitian Bisnis ini membahas
tentang cara-cara membuat
usulan penelitian bisnis dari
paradigma penelitian
kuantitatif dengan jenis
penelitian causal method,
mulai dari struktur berpikir
sampai dengan teknik
penulisan. Mahasiswa
diharapkan setelah membaca
buku ini mampu menyusun
usulan penelitian bisnis yang
memenuhi kaidah-kaidah
keilmuan.
Metodologi Penelitian
Kuantitatif : Edisi 1 - Muslich
Anshori 2019-10-09
Buku ini ditulis dalam 10 bab
dan disusun dengan urutan
sebagai berikut: Bab-1 tentang
pengertian penelitian dan
metode penelitian. Bab-2 berisi
rumusan masalah. Bab-3
membahas tentang studi
kepustakaan sebagai dasar
untuk menyusunan hipotesis
dan pembahasan hasil
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

penelitian. Bab-4 berisi tentang
penyusunan atau perumusan
hipotesis. Bab-5 menguraikan
tentang variabel dan definisi
operasional variabel. Bab-6
menjelaskan pengukuran dan
ukuran-ukuran yang digunakan
dalam mengukur variabel.
Bab-7 membahas proses
pengumpulan data, yang
menyangkut populasi dan
sampel yang digunakan dalam
penelitian. Bab-8 berisi tentang
analisis data. Bab-9 membahas
tentang pengujian hipotesis.
Bab-10 berisi tentang teknik
penyusunan laporan penelitian.
Mahasiswa yang mempelajari
metodologi penelitian dengan
pendekatan kuantitatif, agar
lebih mudah untuk memahami,
disarankan membaca bahan
ajar ini sesuai dengan urutan
bab-bab yang ada, apabila
sudah mempunyai gambaran
secara garis besar tentang
metode penelitian dengan
pendekatan kuantitatif. Untuk
dapat melakukan penelitian,
mahasiswa tidak hanya
mempelajari bahan ajar ini,
karena dalam bahan ajar ini
belum diuraikan secara lebih
rinci tentang model dan teknik12/22
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teknik pengolahan dan analisis
data yang menggunakan
statistik. Setelah mempelajari
bahan ajar ini, hendaknya
mahasiswa mempelajari
tentang pemilihan dan
penggunaan model dan teknik
analisis. Mahasiswa juga perlu
mempunyai pengetahuan
statistik, terutama statistik
inferensial. Analisis data dalam
penelitian kuantitatif tidak bisa
dipisahkan dari statistik yang
berfungsi sebagai alat analisis.
Selain itu, juga diharap dapat
mnggunakan perangkat lunak
(software) untuk statistik,
misalnya program SPSS, atau
program-program komputer
(software) yang lainnya.
Skripsi Sarjana Kependidikan:
Pendekatan Kuantitatif dan
Kualitatif - Aeng Muhidin
2020-12-18
Buku ini diterbitkan untuk
membantu mahasiswa dalam
menyusun skripsi. Juga
berguna untuk dosen dalam
pembimbingan skripsi.
Berbeda dari buku metode
penelitian atau pedoman
penulisan skripsi yang ada,
penulisan buku ini
menggunakan pendekatan
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

proses dan chapter by chapter.
Kedua pendekatan itu dipilih,
karena diperkirakan dapat
membantu mahasiswa
menerapkan pengetahuan
tentang metodologi penelitian
ke dalam penyusunan bab-bab
skripsi. Ada empat jenis
metode penelitian yang
dibahas dalam buku ini, tiga
diantaranya pendekatan
kuantitatif (korelasional,
eksperimen, dan survey) dan
satu pendekatan kualitatif
(grounded theory).
Aksara Presisi Membangun
POLRI - Rajawali Pers - IRJEN
POL. DR. DEDI PRASETYO,
M.HUM., M.SI., M.M.
Buku ini merupakan sejumlah
tulisan yang mulanya terserak
dalam bentuk artikel (jurnal),
makalah, dan laporan riset ini,
pelan-pelan dapat kami
kumpulkan dan dibuhul dalam
satu buku, seperti yang ada di
tangan pembaca saat ini. Ide
menerbitkan buku ini tidak
terlepas dari semangat yang
akan mewarnai Polri ke depan,
yakni Polri yang Presisi.
Sebagaimana yang telah
digagas oleh Bapak Kapolri
Jenderal Pol. Sigit Listyo
13/22
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Prabowo, konsep Presisi hadir
melalui penekanan pada upaya
pendekatan pemolisian yang
Prediktif, Responsibilitas, dan
Transparansi Berkeadilan
(yang disingkat menjadi
Presisi). Pemolisian yang
prediktif artinya
mengedepankan kemampuan
anggota Polri untuk
memprediksikan situasi dan
kondisi yang menjadi isu dan
permasalahan serta potensi
gangguan kamtibmas.
Sementara itu, responsibilitas
artinya mewujudkan anggota
Polri yang cepat tanggap dan
proaktif dalam memberikan
pelayanan prima serta
menciptakan keamanan dan
ketertiban masyarakat. Adapun
transparansi berkeadilan
artinya mewujudkan Polri yang
humanis, transparan, serta
akuntabel dalam memberikan
rasa keadilan dan kemudahan
pengawasan oleh masyarakat.
Berbagai tulisan di buku ini,
yang dibagi menjadi tiga
bagian yakni Bagian Prediktif,
Bagian Responsibilitas, dan
Bagian Transparansi
Berkeadilan, secara garis besar
mengandung tulisan-tulisan
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

dengan semangat
menghadirkan dan
mewujudkan pemolisian yang
prediktif, responsibilitas, dan
transparansi berkeadilan
(Presisi). Semoga buku ini
dapat memberikan manfaat
bagi khazanah keilmuan,
khususnya untuk para pembaca
di Indonesia.
Metode Penelitian Kuantitatif
Edisi 2 - Muslich Ansori
2020-01-14
MANAJEMEN PROGRAM
BUKU SAKU JUJUR - Urniati
Wahidah
Manajemen Program Buku
Saku Jujur dalam
Meningkatkan Kedisiplinan
Siswa di MTs Unggulan AlQodiri 1 Jember. Kata Kunci:
Manajemen Program Buku
Saku Jujur, Kedisiplinan. Buku
saku jujur adalah buku yang
berisi pelanggaran santri baik
di asrama maupun di madrasah
beserta peraturannya.
Pelaksanaan buku saku jujur
diharapkan akan mampu
membentuk pribadi siswa yang
memiliki jiwa yang disiplin dan
taat. Hal ini sesuai dengan
fungsi buku saku jujur
14/22

Downloaded from
themckeonlaw.com on by
guest

yaitusebagai media pengontrol
kedisiplinan siswa sekolah
dasar, sebagai media
pengendali perilaku siswa yang
kurang sesuai dengan nilainilai maupun norma-norma
yang ada, sebagai salah satu
media eksternal untuk
menanamkan kedisiplinan pada
siswa sekolah dasar dan
sebagai media penghubung
antara siswa, guru dan orang
tua. Oleh karena itu
pengelolaan buku saku jujur ini
tentunya perlu di-manage
dengan manajemen yang cukup
memadai.
Menyusun Penelitian
Kuantitatif untuk Skripsi dan
Tesis - Erwin Widiasworo, S.Pd
Setiap mahasiswa baik
program sarjana maupun pasca
sarjana diminta membuat tugas
akhir berupa penyusunan
skripsi maupun tesis sebagai
syarat untuk mencapai
kelulusan. Mereka dituntut
untuk melakukan kegiatan
penelitian. Kegiatan penelitian
itu hanya dapat dilakukan
ketika proposal penelitian
disetujui. Buku ini disusun
guna membantu mahasiswa
dalam menulis proposal
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

penelitian kuantitatif. Dengan
panduan ini diharapkan
mahasiswa dapat
menyelesaikan proposalnya
dengan mudah. Tidak hanya
teori saja, dalam buku ini juga
disertai contoh penulisan pada
setiap tahapnya. Juga
dilengkapi contoh-contoh
proposal secara utuh, sehingga
lebih memudahkan lagi.
Ukuran buku: 14x20.5 Tebal
buku: 224 Kertas isi:
bookpaper Tahun : 2019
Pintar Menulis Karangan
Ilmiah - Kunci Sukses dalam
Menulis Ilmiah - Jonathan
Sarwono
Metode Penelitian
Pendidikan Fisika - Paul
Suparno, SJ. 2007-10-31
Buku Kuliah Metode Penelitian
Pendidikan Fisika ini secara
garis besar berisikan langkahlangkah penting yang perlu
dimengerti bila kita mau
melakukan penelitian dalam
bidang pendidikan fisika. Buku
ini terdiri dari tiga bagian: (1)
konsep dasar penelitian
pendidikan fisika, (2) design
penelitian, dan (3) bagaimana
menyusun proposal, skripsi,
15/22
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dan tesis. Dalam bagian
pertama dibahas antara lain
tentang permasalahan
penelitian, hipotesa, landasan
teori, populasi dan sampel,
treatmen, instrumen, validitas
dan reliabilitas, analisa
kuantitatif dan kualitatif, serta
kritik terhadap penelitian.
Bagian kedua berisi tentang
riset kuantitatif, kualitatif, dan
riset tindakan. Buku ini
pertama-tama diperuntukkan
bagi mahasiswa Pendidikan
Fisika yang sedang belajar
bagaimana melakukan riset
dalam bidang pendidikan fisika
agar dapat ikut memajukan
pendidikan fisika di Indonesia.
Namun mahasiswa pendidikan
IPA yang lain, bahkan
mahasiswa FKIP yang non IPA,
dapat menggunakannya
sebagai salah satu acuan dalam
mendalami metodologi
penelitian.
A Tool Kit for Penulisan Karya
Ilmiah (Skripsi dan Jurnal) Plus
Analisis Data - Soleh Hasan
Wahid 2021-11-30
Perkembangan teknologi dan
informasi juga memicu
terjadinya perkembangan
dalam penulisan karya ilmiah
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

dan analisis data. Prosedur
penulisan karya ilmiah, mulai
dari metodologi, teknik
penulisan, dan analisis data
yang dulu serba manual,
dewasa ini telah berkembang
sedemikian rupa dengan
hadirnya berbagai alat canggih
yang dapat dimanfaatkan
dengan mudah oleh para
peneliti. Di era revolusi
industri 4.0 muncul berbagai
aplikasi yang dapat
mempermudah peneliti dalam
melakukan analisis data baik
secara kualitatif dan
kuantitatif. Tidak hanya itu,
dalam hal penulisan mulai dari
tata letak naskah sampai
dengan pengutipan, saat ini
telah tersedia software yang
dapat mempermudah peneliti.
Atas dasar itu, buku ini hadir
sebagai sumber aplikatif yang
dikemas dengan bahasa dan
gaya penulisan ringan.
Pembahasan dalam buku ini
berfokus pada ulasan-ulasan
yang bersifat tutorial dan
aplikatif. Bahasan mengenai
teori disinggung secukupnya,
kemudian di susul dengan
bahasan-bahasan yang
dihubungkan dengan aplikasi 16/22

Downloaded from
themckeonlaw.com on by
guest

aplikasi ter-update yang dapat
mendukung peneliti dalam
menyusun karya ilmiah dan
melakukan analisis data.
BUKU AJAR PENGEMBANGAN
KOMPETENSI PENULISAN
ILMIAH - Dr. Tjipto Sumadi,
M.Si., M.Pd. 2020-12-04
Sejak beberapa tahun
belakangan, salah satu tolok
ukur kemampuan intelektual
dalam dunia akademis adalah
kemampuan menulis yang juga
harus dimiliki oleh mahasiswa
S1. Saat ini, karya tulis
mahasiswa berupa skripsi
diunggah dan dapat diakses
secara daring yang artinya
dapat dibaca oleh siapa saja.
Konsekuensinya adalah skripsi
yang ditulis seharusnya karya
yang ditulis semaksimal
mungkin sesuai dengan tata
cara penulisan akademik.
Selain itu, mahasiswa juga
diwajibkan menghasilkan
artikel ilmiah, dari skripsi
tersebut, yang dimuat pada
jurnal daring. Dengan
kewajiban akademik tersebut
dan dengan menimbang
banyaknya kendala yang
dihadapi mahasiswa ketika
menulis skripsi, maka lahirnya
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

mata kuliah Pengembangan
Kompetensi Penulisan Ilmiah
(PKPI) ini diharapkan dapat
membantu mahasiswa. Mata
kuliah PKPI merupakan mata
kuliah yang relatif baru di
Prodi PPKN. Mata kuliah ini
mulai diberikan kepada
mahasiswa semester ketujuh
sejak tahun 2018.
Metodologi Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan
Kombinasi - Sena Wahyu
Purwanza, S.Kep., Ners.,
M.Kep 2022-03-29
Book chapter ini disusun oleh
sejumlah akademisi dan
praktisi sesuai dengan
kepakarannya masing-masing.
Buku ini diharapkan dapat
hadir memberi kontribusi
positif dalam ilmu pengetahuan
khususnya terkait dengan
Metodologi Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan
Kombinasi. Sistematika buku
Metodologi Penelitian
Kuantitatif, Kualitatif dan
Kombinasi ini mengacu pada
pendekatan konsep teoritis dan
contoh penerapan. Oleh karena
itu diharapkan book chapter ini
dapat menjawab tantangan dan
persoalan dalam sistem
17/22
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pengajaran baik di perguruan
tinggi dan sejenis lainnya.
Metodologi penelitian:
penelitian kualitatif,
tindakan kelas & studi
kasus - Muh. Fitrah &
Luthfiyah 2018-06-04
Penelitian kualitatif mencakup
penggunaan subjek yang
ditelaah dan pengelompokkan
berbagai data empiris yang
menggambarkan makna
keseharian serta problematis
dalam kehidupan seseorang.
Aspek penting yang perlu
dipahami dalam lingkup
penelitian kualitatif. Antara
lain: karakteristik; tipe; etika
dan generalisasi; perbedaan;
menggabungkan penelitian
kuantitatif dan penelitian
kualitatif; metode
pengumpulan data; langkahlangkah; analisis dan
interpetasi data; validitas,
reliabilitas dan objektivitas;
menginterpretasikan hasil
temuan, dan teknik
pemeriksaan keabsahan data.
Lima keragaman penelitian
kualitatif adalah penelitian
naratif, penelitian
fenomenlogis, penelitian
grounded theory, penelitian
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

etnografis dan penelitian studi
kasus. Salah satu metode
penelitian dalam ilmu-ilmu
sosial yang cocok digunakan
jika pertanyaan penelitian yang
akan dijawab berkenaan
dengan how atau why adalah
studi kasus.
MENULIS SKRIPSI SAMA
GAMPANGNYA MEMBUAT
PISANG GORENG: Penting
Ada Niat & Kemauan - Dr.
Syech Idrus, M.Si. 2021-05-30
Buku ini sengaja penulis susun
dengan kalimat sederhana,
agar mudah dibawa, ringan
dibaca dan mudah diamalkan
oleh mahasiswa yang sedang
menyusun skripsi atau yang
sedang mengikuti mata kuliah
Metodologi Penelitian. Buku ini
penulis susun dengan harapan
dapat menjadi pedoman bagi
mahasiswa yang sedang
menysusun skripsi, agar dapat
menjadi solusi dalam
mengatasi masalah-masalah
yang berhubungan dengan
materi penelitian. Dan,
dihajatkan agar mahasiswa
tidak alergi terhadap skripsi.
Untuk memudahkan pembaca
dalam memahami buku ini,
maka penulis dalam pengantar
18/22

Downloaded from
themckeonlaw.com on by
guest

atau pendahuluan
mengemukakan tentang
pentingnya “Hakikat Ilmu dan
Pengetahuan”, hal ini untuk
mengingatkan bahwa ilmu
sebetulnya bisa saja diperoleh
dari kegiatan-kegiatan yang
tidak formal dan tidak di batasi
oleh ruang dan waktu. Selain
itu, pada dasarnya ilmu yang
diperoleh dari siapa, di mana
dan kapan saja mengandung
makna pengetahuan. Masih,
pada pengantar atau
pendahuluan dalam buku ini,
disampaikan juga tentang
“Konsep Dasar Penelitian”, hal
ini dilakukan agar mahasiswa
dapat memahami bahwa
kegiatan penelitian merupakan
hal yang biasa yang tidak perlu
dihindari apalagi ditakuti,
malah enjoy saja. Selanjutnya,
inti dalam buku ini
disampaikan hal-hal yang
terkait dengan “Menemu kenali
Fenomena Permasalahan
Penelitian”, hal ini khusus
disampaikan mengenai
phenomena permasalahan
penelitian, merupakan salah
satu cara untuk memudahkan
peneliti dalam mengidentifikasi
permasalahan yang akan
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

diteliti, hal ini penting untuk
dilakukan karena dapat
menjadi acuan dalam menemu
kenali permasalahan yang
sesungguh menjadi akar dari
permasalahan.
Menyusun Proposal
Penelitian Kualitatif: Skripsi
dan Tesis - Eko Sugiarto
2017-01-23
Metode & Teknik Menyusun
Proposal Penelitian AMIRULLAH, SE., M.M
2022-01-12
Buku ini disusun dan dirancang
untuk memenuhi kebutuhan
para mahasiswa terhadap
teknik meneliti dan menulis
laporan penelitian. Dalam buku
ini disajikan materi-materi
yang praktis yang terkait
langsung dengan proses
melakukan penelitian serta
bagaimana teknis menulis
sesuai dengan panduan buku
penulisan skripsi yang berlaku
di beberapa perguruan tinggi.
Pada bagian lampiran buku ini
menyajikan sejumlah juduljudul penelitian di bidang
Manajemen dan Akuntansi agar
para pembaca mendapat
gambaran dan ide untuk
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menyusun skripsi.
Metode penelitian
komunikasi - Moh. Zuhdi
2018-05-19
Buku ini diterbitkan dengan
harapan bias menyebarkan
hasil-hasil penelitian yang
menjadi tugas peneliti, juga
dapat memberikan manfaat
dan kontribusi keilmuan yang
besar di kalangan seluruh
civitas akademika maupun
pihak-pihak lain yang tertarik
akan kajian-kajian ini.
Riset Kualitatif dan Kuantitatif
dalam Bidang Kesehatan - Hani
Subakti, S.Pd., M.Pd.
2021-12-24
Book chapter ini disusun oleh
sejumlah akademisi dan
praktisi sesuai dengan
kepakarannya masing-masing.
Buku ini diharapkan dapat
hadir memberi kontribusi
positif dalam ilmu pengetahuan
khususnya terkait dengan Riset
Kualitatif dan Kuantitatif dalam
Bidang Kesehatan. Sistematika
buku Riset Kualitatif dan
Kuantitatif dalam Bidang
Kesehatan ini mengacu pada
pendekatan konsep teoritis dan
contoh penerapan. Oleh karena
itu diharapkan book chapter ini
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

dapat menjawab tantangan dan
persoalan dalam sistem
pengajaran terutama dalam
kaitannya dengan riset baik
kualitatif maupun kuantitatif di
perguruan tinggi dan sejenis
lainnya.
Pariwisata Halal dan
Peningkatan Kesejahteraan
- Faizul Abrori 2021-03-14
Istilah pariwisata halal sedang
menjadi tren baru saat ini di
Indo- nesia dan negara lainnya.
Kebutuhan segmen
pasar—terutama kaum
muslim—yang membahas
tentang jaminan makanan
halal, ketersediaan tempat
beribadah, pemisahan antara
laki-laki dan pe- rempuan, dan
lain-lain. Konsep ini
berkembang dengan disengaja
yang menimbulkan pro dan
kontra terhadap
pengembangan des- tinasi
pariwisata halal. Pada awalnya,
sebuah konsep baru dalam
bidang apapun seringkali
menimbulkan reaksi yang
sangat luas dan mendalam.
Oleh karena itu, buku
Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan yang
ditulis saudara Faizul Abrori
20/22
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sangat mena- rik karena dapat
mengisi kekosongan informasi
ilmiah yang sering menjadi
sumber perdebatan. Di
samping itu, penulis telah
menunjukkan hubungan yang
sangat menarik antara
pariwisata halal dengan
peningkatan kese- jahteraan
(ekonomi) masyarakat di
Indonesia, khususnya di Banyuwangi, Jawa Timur. Hal ini
dapat memberi pemahaman
baru kepa- da pembaca tentang
peningkatan kualitas hidup
masyarakat dan para
wisatawan. Apalagi wilayah
yang dijadikan sebagai studi
ka- sus penelitian merupakan
kawasan kumuh dan tempat
prostitusi yang ditransformasi
menjadi destinasi pariwisata
halal. Kebijakan ini tidak
mungkin terjadi tanpa bantuan
dari pemerintah daerah
setempat untuk melakukan
perubahan yang lebih baik.
Artinya, buku ini membahas
tentang kebijakan yang secara
tidak langsung dirancang dan
diterapkan di bidang
kepariwisataan. Semoga buku
ini dapat memberikan
pencerahan kepada publik dan
proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

mendorong setiap orang untuk
melihat konsep pariwisata halal dari sudut pandang yang
objektif (ilmiah) dan dapat
membantu pengembangan
teori, proses perencanaan
kebijakan, dan aplikasi
mengenai pariwisata halal di
bidang kepariwisataan yang
berman- faat bagi
kesejahteraan seluruh
masyarakat. Selamat membaca.
Pedoman Penulisan Skripsi STT Ekumene Jakarta
Program Sarjana Sekolah
Tinggi Teologi Ekumene
merupakan salah satu program
studi di STT Ekumene yang
bersama- sama dengan prodi
lainnya bertanggung jawab
terhadap penyelenggaraan
tridharma perguruan tinggi.
Landasan dasar dari seluruh
rancangan program kegiatan di
program studi strata satu I STT
Ekumene didasarkan pada
upaya STT Ekumene untuk
menjadikan program sarjana
sebagai ujung tombak
pendidikan di Sekolah Tinggi
Teologi Ekumene. Dalam upaya
mewujudkan hal tersebut di
atas, program strata satu I)
mempunyai fungsi dan peran
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sebagai lembaga pelaksana
penjaminan mutu melalui
koordinasi dengan Unit
Penjaminan Mutu Internal
(UPMI) STT Ekumene.
Bersama- sama dengan
program sarjana dan pihakpihak terkait lainnya, prodi
Teologi, Pendidikan Agama
Kristen, Konseling Pastoral dan

proposal-penelitian-kuantitatif-skripsi

Pendidikan Anak Usia Dini
senantiasa berupaya
merumuskan beberapa
kebijakan/pedoman yang
berkaitan dengan upaya
penjaminan mutu dan
pelaksanaan implementasinya,
antara lain dengan membuat
dokumen ini, yaitu “Pedoman
Penulisan Skripsi”.
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