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BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian

3.2 Metode Penelitian

Silahkan uraikan dahulu pendapat para ahli mengenai metode penelitian …………………..

Setalah dirasa cukup metode yang saudara uraikan jangan lupa masukan uraian di bawah ini

Penelitian ini bertujuan untuk lanjutkan……..

Bentuk Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh gambaran kondisi masing-masing variabel yang

diteliti yaitu: sebutkan variabel2 yang diteliti Saudara… Sedangkan penelitian verifikatif bertujuan menguji hipotesis tentang pengaruh antar variabel dari

penelitian ini, sebutkan pengaruah apa judul penelitian Saudara, dst………………….
Unit analisis dalam penelitian adalah sebutkan lokasi penelitian Saudara dst……………………….
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3.2.1 Desain Penelitian

SILAHKAN URAIAN SAUDARA…………………………………… 
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3.2.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian
Definisi operasional adalah ljtkan ………………………………. uraian menurut saudara……….

Silahkan uaraian dahulu menurut saudara ……………………………………………………………
................................................................................................................................................................ 
.................................................................. ............................................................................................. 
..................................................................Secara terperinci definisi operasional dan skala pengukuran
dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut. 

CATATAN:
Penguraian ovar harus sesuai dengan

1. Paradigma penelitian (konsep maupun indikator),
Contoh : kosep Malayu, maka indikator pun malayuberlaku
Untuk Semua variabel dalam penelitian ini

2. Pada kolom Ukuran diperoleh dari bab2 yang saudara buat
dalam bentuk tabel. Dan penjelasan Indikator
Berlaku untuk semua ukuran variabel dalam penelitian ini
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3.2.3 Sumber Data dan Teknik Penentuan Data 

Silahkan uaraian menurut saudara dahulu dari beberapa pengertian
ahli…………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………............................................................
.................................................................. .................................................................. …………………………….

masukan dari ibu …….
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini apa sebutkan , ………………………. Sumber data

pada penelitian ini terdiri dari 2 (dua), yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dimana data primer
adalah data yang dapat langsung dari lokasi penelitian melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner harus dibuat
sesuai dengan tujuan penelitian berdasarkan teori yang digunakan pada penelitian. Pembuatan kuesioner
dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut. kemudian Saudara sebutkan langkah-langkahnya
Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan
dengan cara manual dan online. Pengumpulan data manual dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data
yang terkait dengan fenomena yang diteliti di mana sebutkan dengan cara apa jelaskan….………. Sedangkan
pengumpulan data secara online dilakukan melalui mencari pendapat-pendapat para ahli, artikel-artikel
elektronik dan jurnal-jurnal yang terkait dengan fenomena penelitian atau buku-buku sebutkan…………….

Saudara lengkapi seperti yang dicontohkan !
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3.2.3.1  Sumber Data

Silahkan uraian saudara ………………………..dst

1. Data Primer
Silahkan uraian Saudara………………………dst….

Teknik pengumpulan untuk data primer dapat dilakukan dengan kuesioner, wawancara, pendapat para 
ahli, dan observasi (pengamatan). Penelitian ini dalam pengumpulan data primer menggunakan kombinasi dari
keempat teknik pengumpulan data sebagai beriku. Saudara uraikan kuesioner, wawancara, pendapat para ahli, 
dan observasi (pengamatan) yang dilakukan.

2. Data Sekunder
Silahkan uraian Saudara………………………dst….

Sumber data sekunder yang diperoleh peneliti dengan cara memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, buku-
buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal ilmiah. 
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silahkan uraian Saudara…….dst…..

Populasi menurut ………..adalah ………………, sedangkan yang dimaksud sampel adalah bagian dari populasi

yang terpilih untuk dijadikan objek. Dalam penelitian ini yang di jadikan objek penelitian adalah secara keseluruhan sebutkan

lokasi yang dipilih berjumlah............../orang/karyawan/pegawai, berdasarkan sumber data yang diperoleh dari

………….hingga contoh Agustus 2016, data jumlah ............../orang/karyawan/pegawai, seperti disajikan pada Tabel 3.2

berikut.
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3.2.3.2 Teknik Penentuan Data 

1. Populasi

SILAHKAN URAIANA SAUDARA………………dst…………

Populasi menurut ………..adalah ………………, sedangkan yang dimaksud sampel adalah bagian dari populasi
yang terpilih untuk dijadikan objek. Dalam penelitian ini yang di jadikan objek penelitian adalah secara keseluruhan sebutkan
lokasi yang dipilih berjumlah............../orang/karyawan/pegawai, berdasarkan sumber data yang diperoleh dari
………….hingga contoh Agustus 2016, data jumlah ............../orang/karyawan/pegawai, seperti disajikan pada Tabel 3.2
berikut.

CATATAN:
1. Populasi diperoleh datanya dari

perusahaan. Saudara tulis sesuai aslinya
2. Jika data di perusahaan ada beberapa

bagian, maka yang ditulis di uraian
adalah bagiannya/divisi/departemen,
tergantung perusahaan

3. Untuk Pupulasi yang diambil semua dan
dijadikan Sampel, maka dikatakan
Sensus, sehingga tidak perlu menhitung
dengan rumus SLOVIN
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2. Sampel

Silahkan uaraian menurut saudara dahulu dari beberapa pengertian ahli………………………………… 
………………………………………………………………………………............................................................
.................................................................. .................................................................. …………………………….

1. Sampel dalam penelitian S1 diuraikan
dalam bab-III ini. dengan cara
menghiting menggunakan rumus
Slovin Cari teorinya !

2. Dalam contoh ini karena S3, maka
tidak ada perhitungannya tetapi
langsung jawaban.
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Maka data populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel…… berikut. 

No. Kota/Kabupaten Populasi Sampel
1. Kabupaten Bandung 95 77

2. Kabupaten Sumedang 53 44

3. Kota Bandung 131 107

4. Kota Cimahi 21 17

5. Kabupaten Bandung Barat 43 35

Jumlah 343 280

Tabel....
Data Populasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri dan Swasta

di Wilayah Bandung Raya Provinsi Jawa Barat
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