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Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian
Tindakan Kelas dalam Pendidikan Olahraga
Semakin meningkatnya tuntutan pelayanan kesehatan membuat para manajer dan
pimpinan lembaga pelayanan kesehatan harus mengambil keputusan berdasarkan
informasi yang memadai. Penelitian kualitatif merupakan salah satu metode
penelitian untuk menghasilkan bukti yang relevan. Dengan metode kualitatif, para
pembuat kebijakan, praktisi kesehatan, manajer, penyedia layanan, dan konsultan
dapat memahami kompleksitas pelayanan kesehatan. Buku Tak Kenal maka Tak
Sayang: Penelitian Kualitatif dalam Pelayanan Kesehatan hadir dengan ilustrasi
yang spesifik. Buku ini secara detail menjelaskan prinsip dasar penelitian kualitatif,
merancang penelitian kualitatif, mengumpulkan data, serta menyajikan temuan
penelitian kualitatif. Buku ini juga dikembangkan untuk memajukan penelitian
kualitatif dan memanfaatkan temuan kualitatif di pelayanan kesehatan. Bagi
pembaca, para peneliti, manajer, konsultan di manajemen pelayanan kesehatan,
mahasiswa sarjana dan pascasarjana, buku ini menyediakan uraian yang
dilengkapi contoh-contoh yang relevan, baik yang bersumber dari penelitian lain
maupun pengalaman penulis. Pembaca juga diberikan panduan untuk
meningkatkan kualitas penelitian, penulisan, dan mengevaluasi penelitian
kualitatif. Buku ini dapat menjadi referensi utama aplikasi penelitian kualitatif di
bidang pelayanan kesehatan serta memanfaatkan berbagai temuan penelitian kual
itatif untuk perbaikan pelayanan kesehatan.
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Metode Penelitian Kuantitatif
Sebuah buku penelitian tentang cara belajar bahasa Indonesia yang efektif.
Disusun oleh Retno Kurniawati, S.Pd

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian
Gabungan
Biologi Pelajaran Biologi untuk SMA/MA
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.

Metodologi Penelitian Pendidikan
Jurnal Pendidikan
Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang
Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen
Naskah ini dihasilkan dari pengalaman penulis khas untuk penyelidik muda yang
memerlukan yang fokus kepada analisis data kuantitatif menggunakan perisian
SPSS dengan pendekatan langkah-demi-langkah yang lengkap.

Aplikasi Spss 15.0 Dalam Model Linier Statistika
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SPSS
Buku yang ada di tangan pembaca ini kami beri judul Metodologi Kualitatif yang
kami susun berdasarkan pengamatan dan pengolahan data dari berbagai sumber
termasuk kajian pustaka. Keterbatasan waktu dan aktivitas penyusun yang begitu
padat, sangat berpengaruh pada proses dan waktu penyelesaian buku ini, namun
berkat pertolongan berbagai pihak, akhirnya buku ini bisa terwujud sehingga bisa
kita nikmati bersama. Banyak hal yang dibahas di buku ini, diantaranya dasardasar penelitian kualitatif, sampel & populasi, instrumen penelitian, teknik
pengumpulan data, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Validitas & Relialibitas,
Desain Penelitian, dll.

Sosiologi: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat
Mudah, Praktis, Gratis, dan Legal Analisis Data dan Statistik Kesehatan dengan
Program JASP PENULIS: dr. Hardisman, MHID, PhD Ukuran : 14 x 21 cm ISBN :
978-623-283-623-5 Terbit : Agustus 2020 www.guepedia.com Sinopsis: Saat ini,
IBM-SPSS® dan STATA® merupakan program komputer standar untuk analisis
data kuantitatif. Akan tetapi, kedua program tersebut secara legal atau berlisensi
sebenarnya relatif mahal. Program komputer JASP (Jeffreys’ Amazing Statistics
Program) dikembangkan dengan sistem kode pemrograman terbuka (open source)
di Universitas Amsterdam, Belanda, dengan dukungan ilmuwan dan akademisi dari
berbagai lembaga di dunia. Program ini di-release dengan lisensi publik sehingga
bisa didapatkan dan digunakan bebas dan tidak berbayar. Analisis data pada JASP
mencakup semua analisis statistik frekuentis inferensial, hingga analisis faktor dan
SEM (Structural Equation Modeling). JASP tidak hanya sebagai alternatif, tetapi
mempunyai kemampuan yang dapat bersaing dan bahkan dengan penggunaan
yang lebih mudah. Buku ini merupakan pengenalan terhadap JASP, yang ditulis
dalam 11 Bab, yang mencakup analisis deskriptif, chi-square, Uji-t independen,
Mann-Whitey, ANOVA, Kruskall-Wallis, Uji-t berpasangan, Wilcoxon, RMANOVA,
Friedman, dan Regresi. Semuanya disajikan dengan rasional pemilihan analisisnya,
langkah-langkah, interpretasi, dan penulisan laporan hasil uji tersebut.
www.guepedia.com Email : guepedia@gmail.com WA di 081287602508 Happy
shopping & reading Enjoy your day, guys

DASAR METODOLOGI PENELITIAN
Siap Menghadapi ujian nasional 2009
Buku dengan judul “Metode Riset Penelitian Kuantitatif (Penelitian di Bidang
Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen)” merupakan buku ketiga yang
ditulis penulis. Buku ini memberikan panduan terkait dengan langkah-langkah
penelitian kuantitatif dengan bantuan software SPSS dan SmartPLS, dimana dalam
buku ini diberikan contoh-contoh analisis kuantitatif dengan berbagai teknik
analisis yang sering digunakan dalam penelitian manajemen, teknik, eksperimen
dan penelitian kuantitatif lainnya. Buku ini juga disertai dengan data-data
penelitian dalam bentuk Microsoft Excel yang dapat didownload melalui link:
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bit.ly/dataexcel1 dan data input SPSS dapat didownload di link: bit.ly/inputspss.
Apabila pembaca mengalami kesulitan dalam memahami buku ini, maka dapat
menghubungi penulis melalui email penulis.

Sumbangsih
Buku ini disusun sebagai usaha menyajikan aspek penelitian kuantitatif sekaligus
nilai pentingnya sebagai salah satu aliran utama dalam metodologi penelitian. ***
Persembahan penerbit Kencana (PrenadaMedia)

Pokok-pokok pikiran tentang pembangunan koperasi
Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa agar dirinya berhasil
dengan baik dalam menulis skripsi, tesis dan disertasi adalah dikuasainya materi
metodologi penelitian. Agar bisa mengusai materi tersebut maka mahasiswa harus
mempelajari berbagai sumber belajar. Untuk itulah penulis mencoba menyusun
sebuah Metodologi Penelitian ini agar bisa bermanfaat sebagai sumber belajar
yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Buku ajar ini diperuntukan bagi dosen,
mahasiswa dan siapa saja yang berminat melakukan peneltiian sebagai bahan
perkuliahan dengan penyajian yang lebih praktis, dimulai dengan uraian atau
penjelasan yang singkat padat tetapi bisa dipahami pembaca. Buku ini bisa
dipelajari dalam waktu yang relatif singkat, karena bahan disajika sedemikian
rupa. Dengan buku ini pembaca bisa membedakan mana penelitian kuantitatif dan
mana penelitian kualitatif, penelitian konvensional dan penelitian tindakan. Mudahmudahan buku ini bermanfaat bagi siapa saja yang berminat untuk menadakan
riset dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa yang
disajikan dalam buku ini hanyalah merupakan garis besar materi kuliah. Untuk
memperluas dan memperdalam wawasan dalam bidang ini diharapkan hahasiswa
membaca berbagai refensi yang relevan, terutama yang buku-buku dijadikan
acuan dalam penulisan diktat ini. Penulis menyadari bahwa banyak kelemahan
yang terdapat pada buku ini, ”Tiada gading yang tak retak”, buku ini masih perlu
terus disempurnakan, baik yang menyangkut isi, pengungkapan, maupun
sistematika penulisan. Untuk itu saran serta kritik yang konstruktif senantiasa
penulis harapkan.

Jurnal riset
Konsep & Metode Keperawatan (ed. 2)
Buku kecil ini, ditulis khusus untuk mendampingi para peneliti yang sedang
merencanakan dan merancang penelitaian sebagai salah satu referensi. Buku
sederhana ini hanyalah sebutir pasir dalam paran samudra ilmu penelitian yang
luas. Menurut Yoseph, 1979, penelitian adalah art and science guna mencari
jawaban terhadap suatu permasalahan. Karena seni dan ilmiah maka penelitian
juga akan memberikan ruang-ruang yang akan mengakomodasi adanya perbedaan
tentang apa yang dimaksud dengan penelitian. Hakekat penelitian dapat dipahami
dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan
penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yan berbeda, diantaranya
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dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujun penelitian
secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan
refleksi dari keinginan manusia yang umumnya menjadi motivasi untuk melakukan
penelitian, semakin pesatnya dan berkembangnya penelitian ilmiah akan semakin
meningkatkan derajat kehidupan manusia.

Penerapan metode kuantitatif dalam penelitian gerejawi
Statistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara yang digunakan dalam
penyusunan, penyajian, analisis, dan interpretasi data yang kuantitatif (berupa
angka), sehingga dapat diambil kesimpulan dan makna dari data tersebut.
Mahasiswa, guru, dosen, dan peneliti perlu memahami konsep dasar statistik, dan
dapat menentukan teknik analisis data yang tepat digunakan, sesuai dengan jenis
data dan tujuan yang akan dicapai, serta mampu menggunakan teknik tersebut
untuk menganalisis data. Buku ini ditulis untuk membantu para pembaca
menganalisis data dengan lebih mudah dan praktis dengan penjelasan langkahlangkah kegiatan yang dilakukan secara bertahap, sehingga lebih mudah dipahami
dan diikuti. Setiap prosedur dan teknik analisis yang dijelaskan, selalu diikuti
dengan contoh, dan teknik analisis statistik secara praktis, sehingga mudah diikuti.
Buku persembahan penerbit Prenada Media Group.

Analisis Kimia Kuantitatif/6
Metodologi Penelitian Kuantitatif
Metodologi Kualitatif
Mudah, Praktis, Gratis, dan Legal Analisis Data dan Statistik
Kesehatan dengan Program JASP
Melakukan penelitian tidak harus turun ke lapangan dengan mengunjungi lokasi
penelitian tertentu. Penelitian lapangan, hampir selalu membutuhkan biaya yang
tidak sedikit, apalagi ketika kita menggunakan metode penelitian kuantitatif. Kita
harus menggandakan kuesioner serta biaya akomodasi yang tidak sedikit, terlebih
lagi bila responden sangat banyak. Buku ini memberikan sebuah alternatif bagi
mahasiswa yang tertarik untuk mendalami metode penelitian kuantitatif. Banyak
mahasiswa yang berangapan bahwa metode penelitian kuantitatif sulit dilakukan.
Banyak mahasiswa yang menganggap bahwa metode kuantitatif lebih sulit karena
harus menggunakan statistik, lebih mahal karena harus menggandakan kuesioner
atau angket dan lebih lama karena respondennya yang sangat banyak. Anggapan
ini hanyalah mitos belaka. Analisis isi (AI) dan analisis data sekunder (ADS) adalah
sebuah solusi untuk menjawab “ketakutan” akan metode kuantitatif. Dengan
menggunakan metode analisis isi atau analisis data sekunder, mahasiswa akan
terbebas dari masalah waktu penelitian yang lama atau biaya penelitian yang
relatif mahal. AI dan ADS adalah metode penelitian yang relatif lebih mudah
karena tidak menggunakan “manusia” sebagai objek penelitiannya. AI dan ADS,
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menggunakan objek yang “tidak hidup”, dengan memanfaatkan sumber data yang
sudah ada dan kita tinggal mengolah data tersebut. Kita dapat memanfaatkan
majalah, koran, acara TV, buku-buku, syair lagu, cerita film sebagai objek
penelitian. Objek-objek tersebut relatif mudah diperoleh, tidak ribet, berbeda
dengan objek yang berbentuk manusia yang selalu berpindah tempat dan cepat
berubah. Untuk itu, metode AI dan ADS dapat menjadi alternatif bagi mahasiswa
dalam melakukan penelitian. Buku ini memberikan panduan singkat mengenai apa
itu analisis isi serta analisis data sekunder? Bagaimana melakukannya? Disertai
dengan contoh penelitian yang relevan. ----------------- Buku ajar ini memuat
informasi tentang metode, prosedur dan teknik yang dapat diterapkan dalam
penelitian kuantitatif. Penyajian bagan alir dan contoh-contoh dalam buku ini
membantu untuk menjelaskan konsep yang rumit agar menjadi lebih mudah
dimengerti oleh mahasiswa sebagai peneliti pemula. Prof. Edy Yuwono (Universitas
Jenderal Soedirman Purwokerto) Kehadiran buku ini berhasil memperkenalkan
kembali analisis muatan sebagai metode pengumpulan data atau pengukuran
variabel, yang tidak hanya penting sejalan keberaksaraan masyarakat, tetapi juga
membantu meragamkan sumber data sekaligus temuan penelitian yang penting,
yang dapat dijangkau dengan cara lebih efisien. Prof. Mudjia Rahardjo (UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang)

INOBEL : INOVASI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA
Languages and literatures of Sulawesi Selatan Province, Indonesia; collection of
research reports.

Kamus manajemen mutu
Pemakaian bahasa Indonesia di lingkungan masyarakat
Tionghoa Jawa Timur
Encyclopedia of economy, business, and management.

Jurnal kajian wanita dan gender
Geografi budaya dalam wilayah pembangunan daerah Maluku
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; langkah-langkah; 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
etnografis dan penelitian studi kasus. Salah satu metode penelitian dalam ilmuilmu sosial yang cocok digunakan jika pertanyaan penelitian yang akan dijawab
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berkenaan dengan how atau why adalah studi kasus.

Metodologi Penelitian Pendidikan ( Kualitatif, Kuantitatif dan
Mixed Method )
Dietary laws in Islam according to shariah with scientific approach in Indonesia.

Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas &
studi kasus
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, 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 modelmodel penelitian kombinasi. Proposal penelitian membahas tentang pengertian,
unsur-unsur penting, proposal penelitian kuantitatif, proposal penelitian kualitatif,
dan proposal skripsi.

Ensiklopedi ekonomi, bisnis & manajemen: A-O
Buku ini berisi tentang: (1) Mensintesa Pengertian, Pendekatan dan Paradigma
Penelitian Kuantitatif, Landasan Penelitian Kualitatif dan Landasan Guru Melakukan
Penelitian Tindakan Kelas; (2) Prosedur Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan
Penelitian Tindakan Kelas; (3) Jenis Data, Variabel Penelitian, Definisi Istilah,
Definisi Operasional dan Indikator; (4) Konsep Landasan Teori, Hipotesis, MacamMacam Hipotesis, Pengujian Hipotesis, Asumsi, dan Macam-Macam Penelitian; (5)
Konsep Rancangan Penelitian Eksperimen dan Non Eksperimen, Populasi, Teknik
Sampling dan Pembagian Kelompok; (6) Instrumen Tes, Non Tes, Jenis Data, dan
Teknik Pengumpulan Data; (7) Ciri-Ciri, Prosedur, Rancangan Penelitian Kualitatif
dan Study Kasus; (8) Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif, Kuantitatif
dan Tindakan Kelas; (9) Karakteristik, Keterbatasan, Manfaat, Persyaratan, dan
Langkah-Langkah Tindakan Perbaikan Sebelum dan Pelaksanaan Penelitian
Tindakan Kelas; (10) Rencana Perbaikan, Identifikasi dan Analisis Masalah,
Perumusan Masalah dan Hipotesis, Tahap Pelaksanaan Perbaikan Pembelajaran,
dan Kancah Penelitian Tindakan Kelas; (11) Model Penelitian Tindakan Kelas; (12)
Analisis dan Penafsiran Data Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian
Tindakan Kelas; dan (13) Siklus Penelitian Tindakan Kelas. Materi tersebut kami
sertai contoh implementasinya dalam penerapan penelitian di bidang pendidikan
jasmani dan olahraga. Dengan demikian bagi mahasiswa ataupun peneliti di
bidang pendidikan jasmani lebih paham dan mengerti, namun pembaca di bidang
lain juga dapat memanfaatkan buku ini sebagai sumber belajar atau referensi
dalam belajar dan meneliti.

METODE PENELITIAN KUANTITATIF
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Tak Kenal Maka Tak Sayang
Riset Keperawatan
Geografi
Jurnal penelitian agama
Volume commemorating the tenth anniversary of Indonesian Cooperative
Management Institute.

Laporan Lokakarya Metodologi Penelitian Kualitatif Dan
Kuantitatif Di Bidang Kelangsungan Hidup Anak Di Indonesia
Statistik Pendidikan
Rekonsepsi al-istiĥālah dan implikasinya terhadap halal-haram
bahan pangan dengan pendekatan ilmu kimia
Buku ajar (textbook) ini mempertegas ihwal penelitian (research) sebagai suatu
sistem yang terintegratif. Di mana ketepatan hasil penelitian bukan hanya
ditentukan oleh satu aspek, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor di dalam
dan di luar objek penelitian. Menyadari kaidah ini, sistematika kajian dan
pembahasan mengenai Metode Penelitian ini disajikan secara konseptual yang
mencakupi metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan penelitian gabungan Buku
persembahan penerbit PrenadaMedia

SOSIOLOGI : - Jilid 3
English-Indonesian dictionary of quality management terms.

Sukses UN SMA Jurusan IPS 2009
Cultural geography in the area development of the Maluku region.

Bunga rampai hasil penelitian bahasa dan sastra
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