Bab Iv Metode Penelitian
Eventually, you will no question discover a additional experience and exploit by spending more cash.
nevertheless when? reach you receive that you require to get those every needs following having
significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats something that
will guide you to comprehend even more not far off from the globe, experience, some places,
subsequently history, amusement, and a lot more?
It is your extremely own era to play reviewing habit. in the course of guides you could enjoy now is bab
iv metode penelitian below.

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tugas Akhir, Skripsi, Dan Tesis Dr. Preatmi Nurastuti, S.E.,
M.M 2022-07-29 Penulisan karya ilmiah merupakan salah satu tugas akhir yang harus diselesaikan oleh
mahasiswa Program Diploma Tiga (D3), Program Strata Satu (S1), dan Program Strata Dua (S2). Untuk
menciptakan quality assurance terhadap karya ilmiah tersebut, buku ini memberikan gambaran
mengenai penyusun naskah karya ilmiah sebagai pedoman dalam menyelesaikan (Tugas Akhir, Skripsi,
dan Tesis) yang dapat dijadikan pedoman oleh mahasiswa ataupun dosen pembimbing Pedoman
Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis) ini menjelaskan tentang hal-hal yang
berhubungan dengan tata cara penulisan karya ilmiah baik berupa tugas akhir, skripsi ataupun tesis. Di
dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis) Mahasiswa ini, juga terdapat
perihal berkenaan dengan jumlah pembimbing, jumlah penguji, serta persyaratan dan mekanisme
proses pembimbingan. Diharapkan dengan adanya Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir,
Skripsi, dan Tesis) ini akan memberikan dampak terhadap peningkatan mutu karya ilmiah baik yang
ditulis oleh mahasiswa Diploma Tiga (D3), mahasiswa Strata Satu (S1) ataupun mahasiswa Strata Dua
(S2) Semoga Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis) Mahasiswa Program
Diploma Tiga (D3) mahasiswa Strata Satu (S1) ataupun mahasiswa Strata Dua (S2) dapat berguna bagi
mahasiswa ataupun dosen pembimbin. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberikan masukan untuk penyempurnaan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir dan
Skripsi) Mahasiswa ini.
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 aktivitas-aktivitas
penelitian, mengumpulkan fakta-fakta yang ada dan kemudian memprosesnya sehingga 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.
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METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI Wahyu Hidayat R 2020-01-16 Pada prinsipnya, buku ini
hampir sama dengan buku-buku metodologi penelitian lainnya yang menyajikan urutan langkah dalam
melakukan penelitian. Meski demikian buku ini menyajikan dalam bentuk yang agak berbeda karena
memuat pola-pola dalam melakukan penelitian sesuai dengan bidang kajian ekonomi baik untuk bidang
manajemen, akuntansi dan ilmu ekonomi. Selain itu buku ini disajikan dengan pendekatan praktis
disertai dengan berbagai contoh usulan penelitian untuk memudahkan para mahasiswa pada saat
menyusun skripsi. Buku ini terdiri dari 10 bab pembahasan. Bab 1 berisi tentang dasar-dasar ilmu
pengetahuan dan proses berfikir dilanjutkan dengan Bab 2 yang berisi tentang dasar-dasar dalam
melakukan penelitian. Pada Bab 3-sampai dengan Bab 9, merupakan langkah-langkah dalam
memlakukan penelitian, yang dimulai dari proses pemilihan dan perumusan masalah, menentukan
kerangka pemikiran dan hipotesis, menentukan identifikasi variabel penelitian, penarikan sampling,
metode pengumpulan dan pengolahan datan serta analisis data penelitian. Pada bagian akhir yaitu bab
10 berisi teknik menyusun sebuah laporan penelitian yang baik disertai dengan contoh-contoh proposal
penelitian. Meskipun buku ini tergolong sederhana, namun dari berbagai materi yang dibahas akan
memberikan pengetahuan dasar bagi mahasiswa pada saat mereka melakukan penelitian untuk
menyusun tugas akhir.
Aplikasi Metodologi Penelitian Firdaus dan Fakhry Zamzam 2018-04-25 Ilmu pengetahuan laksana
seekor burung, agar tidak terbang jauh maka ilmu harus diikat dalam sebuah tulisan atau menjadi
buku. Pilosofi Inilah yang menginspirasi penulis untuk menulis buku ini Menulis sesungguhnya
pekerjaan mudah, akan tetapi memulainya tidak gampang. Kendala umum dihadapi mahasiswa ketika
membuat tugas akhir seperti Tesis dihadapkan kepada “bagaimana untuk memulai menulis tesis?”.
Beranjak dari persoalan tersebut, penulis tertarik menyusun buku sederhana ini, untuk dapat memberi
guidance serta mensitumuli mahasiswa menerobos kendala dalam memulai menulis. Kekeliruan dasar
yang banyak terjadi memulai penulisan adalah, selalu didahului dengan menentukan judul. Sejatinya
mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, dan merumuskan masalah dengan baik, baru kemudian
mendapatkan topik penelitian yang dirumuskan sebagai judul. Kemampuan mengidenfikasi masalah
penelitian menjadi modal dasar untuk memudahkan penulisan selanjutnya.
Metodologi Penelitian Hukum Islam Dr. Faisal Ananda Arfa, M.A. 2018-01-01 Buku Metodologi
Penelitian Hukum Islam yang berada di tangan pembaca ini memaparkan berbagai pola, teknik, dan
metode penelitian dalam hukum Islam. Materi dalam buku ini menguraikan mulai dari materi yang
bersifat teori hingga praktik dan contoh proposal penelitian.Dengan kata lain, buku ini tidak hanya
menghadirkan konsep dan teori, tetapi contoh praktis yang dapat dijadikan panduan. Semoga buku ini
bermanfaat bagi para mahasiswa, dosen, peneliti hukum Islam, dan seluruh masyarakat. Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup
Metode Penelitian Sosial R. Masri Sareb Putra, M.A. Ditulis oleh dosen yang mengampu mata kuliah
Metode Penelitian Sosial, inilah buku yang sudah diolah dari materi kuliah dan telah diajarkan kepada
mahasiswa selama bertahun-tahun. Memandu mahasiswa, dan siapa pun juga, di dalam memahami
sekaligus dapat melakukan penelitian sosial. Mulai dari prinsip dasar penelitian, etika penelitian,
membuat pertanyaan penelitian dan merumuskan masalah penelitian, teknik melakukan tinjauan
pustaka, cara mengutip, menghindari plagiat, jenis-jenis penelitian, hingga contoh proposal penelitian.
Hal yang baru dari buku ini, yang membedakannya dengan buku sejenis yang telah terbit, bukan hanya
menjelaskan apa dan bagaimana melakukan penelitian. Akan tetapi, dibahas pula apa yang menjadi
masalah bagi umumnya mahasiswa yakni “tidak bisa menemukan masalah dalam penelitian”, fungsi dan
bagaimana melakukan Kajian Pustaka, keterkaitan masing-masing Bab dalam Laporan Penelitian, selain
contoh kasus Indonesia
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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 pengajaran baik di perguruan tinggi dan sejenis
lainnya.
Metode Penelitian: Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Azwardi 2018-07-25 Buku "Metode
Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia" ini cocok dijadikan buku ajar sebagai referensi
utama bagi mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan
Sastra Indonesia pada Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Sistematika penyajian, teknik
penyampaian, dan peredaksian bahasa buku ini mudah dicerna dan dipahami oleh pembaca, khususnya
mahasiswa yang belajar metodologi penelitian. Penyajian bagian-bagian tertentu yang dilengkapi
dengan contoh-contoh konkret merupakan salah satu keunggulan buku ini. Bila dipahami dengan benar
setiap detail penjelasan, buku ini sangat membantu civitas akademika, khususnya mahasiswa dalam
menyusun proposal, instrumen, dan laporan penelitian. Semoga buku karya dosen yang juga peneliti ini
menjadi salah satu referensi alternatif bagi siapa saja insan akademik yang berkomitmen dalam
pengembangan eilmuan sebagai bentuk perwujudan tridarma perguruan tinggi.
Metode Penelitian Kualitatif Imam Gunawan, S.Pd., M.Pd. 2022-08-10 Buku ini membahas tentang
paradigma dan prinsip-prinsip implementasinya dalam penelitian, studi kasus dan grounded theory
approach. Paradigma merupakan perspektif penelitian, yang digunakan peneliti untuk bagaimana
melihat realita, bagaimana mempelajaro fenomena, serta bagaimana menginterpretasikan temuan.
Salah satu jenis penelitian kualitatif adalah studi kasus. Penelitian studi kasus memusatkan diri secara
intensif mengenai suatu objek tertentu. Grounded Theory Approach adalah metode penelitian kualitatif
secara prosedur sistematis. Selain itu, penelitian kualitatif memposisikan manusia sebagai instrumen
utama penelitian. Berbagai contoh permasalahan dalam buku ini, diharapkan dapat dicirikan anologinya dalam ilmu-ilmu lainnya. Untuk itu, berdasarkan tingkat praktis, buku ini tepat digunakan sebagai
buku panduan dan sebagai buku acuan dalam melakukan penelitian kualitatif, khususnya untuk para
peneliti pemula.
Pengembangan Metode Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemic Covid-19 Melalui Virtual
Learning Dalam Optimalisasi Perkembangan Anak Usia Dini Rezka Arina Rahma 2021-09-01 Buku
Mengenai Pengembangan Metode Pembelajaran Jarak Jauh Pada Masa Pandemic Covid-19 Melalui
Virtual Learning Dalam Optimalisasi Perkembangan Anak Usia Dini
Buku Ajar Pendekatan Ilmiah Lanjut P. Wiryono Priyotamtama, SJ. 2020-07-01 Tulisan ini merupakan
lanjutan dari buku ajar terdahulu berjudul Buku Ajar Pendekatan Ilmiah Dasar: Memupuk Kemampuan
Berpikir dan Rasa Ingin Tahu. Kebijakan Belajar Merdeka – Kampus Merdeka yang dicanangkan oleh
Nadiem Anwar Makarim sebagai Menteri Pendidikan & Kebudayaan Republik Indonesia
berorientasikan ke pembelajaran mahasiswa menantang memicu hasrat penulis untuk melanjutkan
penulisan buku ajar ini. Mahasiswa dihadapkan kepada tantangan kebutuhan masa depan dirinya, masa
depan dunia usaha, masa depan pengembangan ilmu pengetahuan & teknologi di tanah air ini dan masa
depan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai. Penulis memaknai tantangan bangsa ini sebagai
isyarat Ilahi untuk mau bangkit kembali. Isyarat macam ini diharapkan tidak hanya membangkitkan
para mahasiswa tetapi juga para dosen. Buku ajar ini ditulis dengan tujuan membangkitkan daya
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imaginasi mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi atau program studi bidang ilmu serumpun
dalam menghadapi tantangan-tantangan yang diisyaratkan di atas. [PRAKATA].
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., 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.
PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI Henny Pongantung 2019-09-30 Penulisan skripsi merupakan
bagian penting dalam studi sarjana. Di samping itu skripsi juga menggambarkan kelayakan penelitian
yang dilakukan. Sesuai dengan peraturan Ketua STIK Stella Maris Makassar, skripsi merupakan
sebagian dari persyaratan bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana. Oleh karena itu penting
bagi setiap peneliti untuk menuliskan skripsi dengan tepat dan efektif. Sebagai bentuk dokumen
tertulis, skripsi tidak hanya harus tepat dalam konsep dan isi tetapi juga dari cara penulisan, struktur,
dan pembahasan. Bahasa yang tidak tepat dan struktur yang tidak baik dapat meyebabkan salah
interpretasi. Pedoman ini lebih berfokus pada panduan teknis dan konsep isi skripsi. Cara menuliskan
secara konsep teori disajikan dalam pedoman ini. Masukan dari pembaca dan semua pengguna akan
sangat berguna untuk meningkatkan akurasi dan efektivitas pedoman ini. Makassar, Juli 2019 Tim
Penyusun
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 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).
Metodologi penelitian kualitatif Albi Anggito, Johan Setiawan 2018-09-14 Metodologi penelitian ialah
ilmu yang mengupas tentang metode-metode penelitian ilmu tentang alat-alat dalam penelitian.
Metodologi penelitian membahas konsep teoretis dari berbagai metode, baik dari segi kelebihan
maupun kekurangan, yang dalam karya tulis ilmiah itu nantinya dilanjutkan dengan pemilihan metode
yang akan digunakan. Metodologi penelitian dibagi menjadi dua cabang, yaitu metodologi penelitian
kuantitatif dan metodologi penelitian kualitatif. Dalam buku ini memfokuskan dalam metodologi
penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme,
digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) di mana
peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive
dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat
induktif/kualitaif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Karena
metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara
holistik, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata bahasa, pada suatu konteks khusus yang
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alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Metode penelitian kualitatif muncul karena
terjadi perubahan paradigma dalam memandang suatu fenomena atau realitas atau gejala. Dalam
penggunaan metode penelitian kualitatif, maka perlu untuk memahami tentang metode tersebut.
Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner
PENELITIAN BAHAN ALAMI SENI LUKIS: Eksperimen Tafril untuk Lukisan Cat Air Deni Junaedi
2022-06-13 Buku berjudul Penelitian Bahan Alami Seni Lukis: Eksperimen Tafril untuk Lukisan Cat Air
ini merupakan hasil penelitian berjudul “Eksperimen Tafril untuk Lukisan Cat Air”. Penelitian tersebut
dibuat oleh Deni Junaedi dari Prodi Seni Murni, Fakultas Seni Rupa, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
Penelitian Skema Terapan ini diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian ISI Yogyakarta. Format buku
ini tidak mengubah sistematka penulisan penelitian agar tetap terasa nuansa aslinya. Berbagai
eksperimen dalam seni lukis perlu terus dikerjakan lewat penelitian, karena eksplorasi seni mesti
berlanjut agar memperoleh kemajuan-kemajuan yang kadang tidak terduga. Dengan demikian,
dinamika berkesenian pada civitas akademika perguruaan tinggi seni akan terus bergariah. ISI
Yogyakarta, khususnya Prodi Seni Murni, tentu memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian
semacam itu.
METODE PENELITIAN Dr.Didin Fatihudin,SE.,M.Si Sasaran utama pembaca buku ini adalah
mahasiswa semester akhir tujuh-delapan di Fakultas Ekonomi dalam rumpun ilmu Ekonomi,
Manajemen, Akuntansi dan Keuangan yang sedang mempelajari mata kuliah metode penelitian. Juga
mahasiswa yang sedang menyusun tugas akhir. Buku ini sengaja disusun untuk menuntunmengarahkan mahasiswa menulis skripsi, tesis, disertasi, sekaligus berperan ‘kapal sekali berlayar’
sebagai buku ajar dan referensi bagi bapak/ibu dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian.
Buku ini memudahkan mahasiswa untuk memahami bagaimana membuat proposal, melaksanakan
penelitian sampai ke membuat laporan hasil penelitian. Buku ini penting untuk dimiliki mahasiswa
jurusan Ilmu Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi. Outline penulisan buku ini disusun berdasarkan
silabus mata kuliah metode penelitian di FE ditambah sedikit ‘bab reform’ yang dianggap penting
seperti AUMA (Alat Ukur Model Analisis). Untuk memudahkan pemahaman para mahasiswa,
pembahasannya disusun ke dalam beberapa bab dan subbab yang terdiri dari tujuh belas bab. Setiap
bab sudah ada petunjuk pembelajarannya. Dalam proses perkuliahan sudah mengandung indikator
pembelajaran; Audience; Behavior; Condition; dan Degree (ABCD). Juga terdapat soal-soal esai sebagai
ajang latihan mahasiswa sebelum menghadapi ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester
(UAS).

Berdasarkan pengalaman menulis selama menjadi dosen pengampu, pembimbing, konsultan, penguji
mata kuliah metodologi penelitian dan merasakan keluh-kesahnya mahasiswa ketika memulai menulis
skripsi, tesis dan disertasi dirasa perlu disusun buku ini. Kesulitan mahasiswa pada umumnya adalah
karena mereka kurang memahami aspek metodologi penelitian, mulai dari (a) merumuskan masalah; (b)
memilih obyek/subyek yang akan diteliti; (c) memilih topik teori-variabel-indikator; (d) menentukan alat
ukur-model analisis AUMA; (e) memilih metode/teknik penelitian; (f) teknik mengambil sampel (teknik
sampling); (g) prosedur pengumpulan data hingga sampai ke (h) pengolahan data. Secara substansial
isi/fungsi subjudul penelitian ada di bab sebelas. Memang menulis karya ilmiah itu tidak mudah. Tidak
ada yang sulit, bila mahasiswa mau bekerja keras, cerdas, tekun dan tidak mudah putus asa. Di samping
memiliki buku metode penelitian ini, disarankan juga anda memahami aplikasi statistik (bila penelitian
kuantitatif) dan teori akuntansi, teori manajemen, teori ekonomi yang terkait dengan topik penelitian
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anda. Selamat belajar dan sukses.
Panduan Pembuatan dan Penggunaan Aplikasi Implementasi Metode Servaqual Untuk
Mengetahui Kepuasan Pelangganan Berdasarkan Hasil Penanganan Menggunakan Metode
Wighted Product Pada PT. CDA Annisa Cahyani 2020-09-19
PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN ALJABAR ELEMENTER DI PROGRAM STUDI TADRIS
MATEMATIKA IAIN BENGKULU Fatrima Santri Syafri 2019-07-23 Pengarang : Fatrima Santri Syafri,
Buku ini membahas bagaimana proses pengembangan modul aljabar elementer ini menggunakan
pengembangan model 4-D dimana penelitian ini dilakukan empat tahap yakni tahap define
(Pendefinisian), disign (perancangan), develop (pengembangan) dan disseminate (penyebaran).
Pengembangan modul ini menghasilkan sebuah modul yang valid, praktis dan efektif dengan dibuktikan
bahwa penilaian para ahli telah menyatkan modul ini telah valid dan baik dengan beberapa revisi kecil.
Pernyataan ini juga didukung oleh aktivitas mahasiwa, hasil belajar yang baik serta respon mahasiswa
terhadap modul aljabar elementer dengan kategori baik
Metode Riset Kuantitatif: Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam
Suryani 2016-01-01 Penelitian merupakan kegiatan untuk memecahkan berbagai persoalan yang ada di
sekitar kita, sekaligus sebagai motor penggerak yang menghasilkan ilmu pengetahuan. Melalui buku
ini, kita dapat memahami bagaimana sebuah prosedur penelitian mulai dari penentuan masalah,
pelaksanaan sampai dengan pelaporannya, sehingga sangat komprehensif sebagai referensi penelitian
yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Semoga dapat memberikan acuan bagi semua dalam proses
dan pelaksanaan kegiatan penelitian. Buku persembahan penerbit prenadaMedia
Studi Komparasi Metode Entropy dan Metode ROC Sebagai Penentu Bobot Kriteria SPK Cokro
Edi Prawiro, Muhammad Yusril Helmi Setyawan, Syafrial Fachri Pane 2020-09-15 Studi Komparasi
Metode Entropy dan Metode ROC Sebagai Penentu Bobot Kriteria SPK
Metodologi Penelitian Pendidikan Prof. H. M. Sukardi, M.Ed., M.Sc., Ph.D. 2021-08-27 Buku Metodologi
Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya, Edisi Revisi membahas materi dengan ringkas dan
mudah dimengerti bagi para mahasiswa maupun praktisi. Materi buku ini luas dan dilengkapi dengan
contoh metode, simpulan, dan pertanyaan yang bisa dikembangkan untuk masing-masing keperluan.
Masing-masing bab membahas tentang fondasi penelitian; struktur organisasi; studi kepustakaan;
teknik sampling; rencana penelitian; analisis data; kesimpulan, implikasi, dan saran; evaluasi laporan
penelitian; instrumen penelitian; macam-macam instrumen pengukuran; penelitian deskriptif; penelitian
ex-postfacto; penelitian eksperimen; penelitian survei; penelitian sejarah; dan penelitian tindakan.
Menyelesaikan skripsi dalam satu semester Darmono 2002
Metodologi Penelitian Kesehatan [Edisi Revisi] Penelitian adalah hal penting dalam berbagai
bidang kehidupan manusia di bumi ini. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak terlepas
dari aktivitas dunia penelitian, demikian juga di bidang pendidikan dan kesehatan. Perkembangan
ataupun kemajuan di berbagai hal di kedua bidang tersebut sangat dipengaruhi oleh aktivitas atau
keberhasilan penelitian di bidangnya masing-masing. Kehadiran buku ini adalah ingin menjawab semua
permasalahan di atas, baik yang dihadapi oleh peneliti, terutama penelitipemula maupun kesulitan yang
dihadapi oleh mahasiswa baik sarjana maupun pasca sarjana dalam membuat proposal penelitian
bidang kesehatan (keperawatan, kebidanan, kesehatan masyarakat, dan lain-lain).
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Metodologi Penelitian Pegangan untuk Menulis Karya Ilmiah Agung Edy Wibowo 2021-12-30
Kata penelitian atau riset merupakan terjemahan dari bahasa Inggris “research” yang berarti mencari
kembali. Riset merupakan suatu proses yang panjang, bertujuan untuk memecahkan permasalahan.
Karena itu riset dilakukan kalau ada masalah yang akan dipecahkan (problem to be solved). Masalah
adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, atau apa yang kita inginkan dikurangi dengan
apa yang kita miliki. Masalah juga berarti keingintahuan tentang sesuatu akan tetapi ternyata belum
tahu. Hakekatnya jika peneliti sudah bisa menemukan masalah dan memecahkan masalah maka
seperuh penelitian itu selesai
Metode Penelitian Kualitatif Ambarwati, M.Ag 2022-03-03 Buku ini merupakan kumpulan dari materimateri yang telah di ajarkan kepada mahasiswa dalam beberapa tahun selama penulis mengajar mata
kuliah metode penelitian kualitatif. Selain itu juga merupakan respon terhadap pertanyaan-pertanyaan
mahasiswa ketika di kelas dan hasil diskusi dengan beberapa dosen yang mengajar rumpun yang sama
dan beberapa dosen yang sedang membimbing skripsi mahasiwa. Ide penulisan buku ini berawal dari
pengalaman penulis ketika membimbing skripsi dan mengajar metode penelitian, mahasiswa merasa
bahwa metode penelitian adalah hal yang paling susah untuk di fahami dan dipraktekkan terutama
dalam penelitian kualitatif yang mana peneliti merupakan instrumen utama harus mampu menggali
data dan menganalisisnya hingga terjadi menjadi temuan. Dalam buku ini menggambarkan tentang
konsep- konsep penelitian kualitatif dan memberikan contoh-contoh proses bagaimana konsep tersebut
dipraktekkan atau direalisasikan. Deskripsi konsep di mulai dari hakikat penelitian, ruang lingkup PAI,
desain, masalah, data, pengumpulan data dan di akhiri dengan analisa data.
Pengantar Metode Penelitian Maryam B. Gainau Perkembangan remaja merupakan usia di mana
remaja mengalami perubahan fisik dan psikisnya. Dalam usia perkembangan, remaja mengalami
masalah yang diakibatkan oleh faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Masalah yang
sering dihadapi remaja, antara lain: kenakalan remaja, masalah komunikasi, masalah pengembangan
diri, dan masalah pendidikan. Untuk menyelesaikan problematika remaja, peran guru dan orang tua
sangat penting dalam membentuk kepribadian remaja yang lebih baik. Berkaitan dengan masalah
remaja, penulis telah menjabarkannya dalam buku Perkembangan Remaja dan Problematikanya. Akan
diuraikan dalam buku ini tentang (a) usia perkembangan remaja, (b) komunikasi, (c) kenakalan remaja,
(d) pengembangan diri, dan (e) masalah pendidikan.
Metodologi Penelitian Sosial (Edisi Ketiga) Husaini Usman 2022-01-13 Untuk menjadi seorang
peneliti yang andal, diperlukan kemampuan untuk melakukan penelitian dengan baik dan benar. Selain
menguasai menulis sesuai dengan Ejaan Bahasa Indonesia, juga dengan menguasai metodologi
penelitian dan substansi yang diteliti. Buku ini memberikan petunjuk dalam cara meneliti yang baik dan
benar terutama untuk mengatasi kebingungan calon peneliti/peneliti. Setelah membaca Buku
Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Ketiga ini, diharapkan mahasiswa dapat melakukan penelitian yang
baik dan benar sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dapat membantu
mahasiswa dalam menyusun rencana proposal penelitian yang baik.
METODOLOGI PENELITIAN Metode Penelitian Manajemen Pendekatan Kuantitatif dan
Kualitatif Buku Ajar Perkuliahan Ari Dwi Astono Tujuan buku metodologi penelitian ini untuk
membantu mahasiswa mendalami mata kuliah metodologi penelitian, suatu kenyataan mahasiswa
enggan dan kurang berminat untuk membaca buku teks dalam proses pembelajaran, oleh karena itu
penulis tertarik untuk membuat buku ini, dalam proses penyusunan buku, dengan merangkum
beberapa konsep, pengertian dari literatur literatur buku teks yang dibaca, buku ini dititik beratkan
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pada pengumpulan dari beberapa konsep pada tiap tiap sub bab materi bahasan metodologi penelitian,
sehingga dimaksudkan para mahasiswa dapat membandingkan, mengevaluasi dan akhirnya dapat
mengumpulkan secara instrinsik sesuai dengan kemampuannya, sehingga apabila ada keraguan akan
berusaha membaca kembali pada sumber aslinya yang dirujuk. Secara realitas banyak penelitian
menunjukkan bahwa dengan meningkatnya kegiatan pengajar akan diikuti menurunnya kreatifitas
mahasiswa, harapan penulis mahasiswa mampu memahami proses belajar mengajar ini. Persoalannya
adalah menggeser kegiatan yang berpusat pada mahasiswa maksudnya mahasiswa sendiri harus
berperan aktif.
Buku Ajar METODE PENELITIAN KUANTITATIF Fauzi Rachman, M.Pd. 2022-02-02 Buku ini
diharapkan dapat mengembangkan materi atau isi modul, yaitu dengan cara terutama membaca bukubuku acuan yang ditunjuk. Sebab pada dasarnya Buku Ajar hanya pokok-pokok permasalahan,
pengembangannya melalui kegiatan tatap muka dan belajar mandiri mahasiswa di rumah dengan cara
mempelajari buku diktat dan membaca acuan-acuan di samping mengerjakan tugas-tugas dari dosen.
Metode Penelitian Kuantitatif Dominikus Dolet Unaradjan 2019-07-04 Penelitian menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebelum melakukan hal ini seseorang
membutuhkan pengetahuan yang memadai dan metode yang benar agar bisa melaksanakan penelitian
dan mendapatkan hasil yang bisa dipertanggungjawabkan secara objektif. Dalam kaitan dengan itu seo
rang peneliti perlu melengkapi diri dengan kedua hal tersebut. Buku ini sesungguhnya dirancang untuk
itu. Penulisan buku ini dilatarbelakangi oleh kepedulian penulis terhadap mahasiswa yang sering
mengalami kesulitan dalam melakukan penelitian saat menyusun skripsi atau tesis di akhir masa
studinya. Kesulitan itu justru muncul karena kurangnya pengetahuan tentang metode penelitian itu
sendiri. Buku ini berisikan pengetahuan tentang bagaimana serta langkah langkah apa yang diperlukan
dalam melakukan penelitian kuantitatif sekaligus mendasarkan diri dari pengalaman sang penulis yang
bertahuntahun mengampu Matakuliah Metodologi Penelitian di Program Strata Dua (S2) Magister Ilmu
Administrasi Universitas Krisnadwipayana, Jatiwaringin, Jakarta serta pengalaman mengajar di
Fakultas Ilmu Adminis trasi Bisnis dan Komunikasi (FIABIKOM) di Unika Atma Jaya Jakarta. Bahasa
yang disajikan penulis dalam mengurai topik-topik di setiap bab sangat sederhana sehingga pembaca
dengan mudah menangkap isinya. Sesuai dengan tujuan penyusunannya, kehadiran buku ini sangat
membantu bagi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya. Tentu tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi
bagi siapa saja yang terjun dan berminat dalam penelitian, termasuk dosen yang mengajar metode
penelitian, kehadiran buku ini bisa menambah wawasan.
Penulisan Naskah Kehumasan Dini Safitri 2022-07-01 Menulis terkadang bukanlah hal yang mudah.
Untuk mempermudah menulis harus dimulai dari banyak membaca. Mahasiswa yang ingin mempelajari
Naskah Kehumasan juga perlu banyak membaca sebelum menulis naskah kehumasan. Dari mulai
menulis press release, perlu banyak membaca mengenai materi yang akan disampaikan oleh para
pimpinan organisasi. Begitu juga menulis advertorial, sebelum menulis harus membaca detail dan
spesikasi dari produk yang akan ditulis. Terlebih lagi bila ingin menulis karya ilmiah, harus membaca
jurnal dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan riset yang akan dituliskan. Buku ajar ini hadir
untuk memberikan referensi pada mahasiswa ilmu komunnikasi yang ingin membaca lebih jauh
mengenai materi Penulisan Naskah Kehumasan yang telah diajarkan pada prodi S-1 Ilmu Komunikasi
Universitas Negeri Jakarta. Buku persembahan penerbit prenadaMedia #PrenadaMedia
Strategi Menghasilkan Manajer Berkualitas Melalui Job Shadowing Dr. Zahara Tussoleha Rony,
S.Pd., M.M. 2021-07-01 Buku referensi dari sebuah penelitian berjudul “Job Shadowing as One the
Effective in the Promotion Process Creates Quality Managers”. Buku ini menceritakan bagaimana
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proses promosi di satu perusahaan. Promosi jabatan adalah salah satu bagian kegiatan penting dari
program pengembangan sumber daya manusia. Sekilas promosi sebuah tahapan sederhana, namun
persiapan promosi bagi individu karyawan memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Sedangkan bagi
pengelola sumber daya manusia kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat krusial karena
diharuskan merancang unsur dan sistem penilaian serta persyaratan yang diperlukan. Dalam promosi
jabatan, karyawan diberi kesempatan untuk mencapai posisi yang lebih tinggi dengan gaji dan
tanggung jawab yang lebih besar. Bagi karyawan yang dipromosikan, tentu saja harus melalui tahapan
sesuai dengan kriteria dimana perusahaan memiliki aturan mainnya sendiri-sendiri. Tidak menutup
kemungkinan antara satu perusahaan dengan lainnya berbeda aturan mainnya. Namun demikian, ada
beberapa hal yang sudah baku dilakukan oleh tiap perusahaan di Indonesia dalam mengatur tahapan
promosi karyawan Penulis berharap buku referensi ini dapat bermanfaat dan menjadikan pembaca
melahirkan ide yang lebih brilian dalam menciptakan strategi baru promosi jabatan dalam perusahaan.
Strategi Menghasilkan Manajer Berkualitas Melalui Job Shadowing ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak.
PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN KEDOKTERAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT Dr. dr.
Burhannudin Ichsan, M.Med.Ed, M.Kes Buku Pengantar Metodologi Penelitian Kedokteran dan
Kesehatan Masyarakat ini berusaha membantu mahasiswa untuk mempelajari: · Latar belakang
penelitian · Tujuan penelitian · Rumusan masalah · Tinjauan Pustaka · Metode penelitian · Jenis-jenis
rancangan penelitian · Analisis penelitian · Konstruksi kuesioner penelitian bidang kedokteran dan
kesehatan masyarakat Buku ini bertujuan membantu mahasiswa untuk dapat lebih mudah memahami
rancangan penelitian yang disebut welcome to the jungle of research design. Buku ini membantu
mahasiswa memahami desain-desain penelitian dengan menggunakan bagan-bagan sistematis sehingga
insya Allah mudah-mudahan dapat mempermudah pemahaman. Buku ini juga membantu mahasiswa
untuk memahami secara sederhana dalam menyusun instrumen kuesioner penelitian. Buku ini juga
menyinggung penelitian kualitatif dengan analisisnya yang mulai lazim digunakan dalam bidang
kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan buku ini dapat memberikan manfaat.
Pengantar Metodologi Penelitian Qomariyatus Sholihah 2020-01-31 Indonesia telah merdeka lebih
dari 70 tahun tetapi kualitas pendidikan, sumber daya manusia, dan penelitian di Indonesia masih harus
terus dikembangkan karena masih belum dapat mendukung perkembangan bangsa secara optimal. Hal
ini antara lain disebabkan karena kualitas pelaksanaan dan hasil pendidikan dari berbagai jenjang dan
jenis pendidikan belum semuanya didasarkan pada kebijakan yang dari hasil penelitian yang memadai.
Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada tingkat yang lebih tinggi, maka setiap upaya
peningkatan kualitas harus dilakukan melalui sebuah metode penelitian yang ilmiah. Hal tersebut
dilakukan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan aktual dengan menggunakan metode
penelitian yang tepat. Metode penelitian secara umum terbagi menjadi tiga jenis yaitu metode
kuantitatif, metode kualitatif, dan metode penelitian. Buku ini berisikan definisi konseptual ilmu
pengetahuan, filsafat ilmu pengetahuan, fungsi dan kedudukan agama, filsafat, dan ilmu, teori
kebenaran dan logika, pedoman dalam membuat sebuah kepustakaan, pengertian sebuah penelitian,
berbagai jenis desain penelitian, tahapan dalam membuat suatu penelitian, bahkan komponenkomponen sebuah penelitian seperti proposal penelitian, etika penelitian, instrumen penelitian, sampai
analisis data baik kuantitatif maupun kualitatif. Buku ini diharapkan dapat membantu para akademisi,
mahasiswa tingkat akhir, dan masyarakat umum yang ingin mempelajari tentang metode atau
metodologi penelitian.
Penelitian Tindakan Kelas Suharsimi Arikunto 2021-03-29 Penelitian Tindakan Kelas (PTK) telah
menjadi top-hits dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa. PTK ini penting dilakukan karena di
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dalam pelaksanaannya seorang peneliti telah menyusun sebuah rencana dengan menggunakan asas
SMART. Selain itu, PTK ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas peneliti terhadap
objek penelitiannya. Buku PTK ini merupakan edisi revisi dari buku sebelumnya. Buku edisi revisi ini,
terbagi dalam tiga bagian utama, yaitu Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research-CAR);
Penelitian Tindakan Kelas Sebagai Kegiatan Pengem- bangan Profesi Guru; dan Penelitian Tindakan
Kelas (Classroom Actions Research) Beserta Sistematika Proposal dan Laporannya. Untuk memudahkan
pembaca memahami setiap bagian di dalam buku ini, dilengkapi juga dengan pemberian contoh dan
kerangka penyusunan proposal, serta laporan PTK yang sesuai dengan sistematikanya.
Metode Klasifikasi Menentukan Kenaikan Level UKM Bandung Timur Dengan Algoritma Naïve Bayes
Pada Sistem JURAGAN Berbasis Komunitas Yusniar Nur Syarif Sidiq, Rd. Nuraini Siti Fathonah, S.S.,
M.Hum. Noviana Riza, S.Si., M.T. 2020-09-15 Metode Klasifikasi Menentukan Kenaikan Level UKM
Bandung Timur Dengan Algoritma Naïve Bayes Pada Sistem JURAGAN Berbasis Komunitas
Jejak Kuliah Online: Metode Penelitian Wahyudin Darmalaksana 2020-04-28 Sejak Covid-19
melanda dunia, Pendidikan tinggi memberlakukan kebijakan kuliah online. Perkuliahan memperhatikan
prinsip aman dan produktif di rumah. Dosen memiliki kewajiban membuat berita acara perkuliahan
selama Work From Home (WFH). Berita acara ini telah disimpan di Google Drive agar dapat diakses
oleh pihak yang berkepentingan. Kuliah online mendung sebuah era bernama pengetahuan terbuka.
Segala proses pembelajaran dapat diakses luas oleh publik. Sehingga beberapa pihak dapat
memberikan evaluasi untuk peningkatan yang lebih baik. Untuk mendukung pengetahuan terbuka
itulah naskah ini dibuat buku. Sasarannya adalah untuk menemukan hal yang lebih baik dari aspek
bahan ajar, stategi pengajaran, metode pembelajaran efektif, dan pencapaian pengalaman terbaik (best
practice). Penulisan buku ini dimotovasi era pengetahuan terbuka yang berambisi untuk menemukan
pengalaman terbaik kuliah online. Buku ini sekaligus merupakan laporan berita acara kuliah online
pada Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Metode, Teori, Teknik Penelitian Kebudayaan Suwardi Endraswara 2006
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