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Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis
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

METODE PENELITIAN KUANTITATIF
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
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(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 katakata bahasa, pada suatu konteks khusus yang 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.

Menulis ilmiah
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.

Pengantar Metode Penelitian Kualitatif
Buku yang ada di tangan pembaca ini kami beri judul Buku Ajar Metode Penelitian
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.

Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan
"Bagi saya, buku ini seakan memanggil "wahai para pembelajar akuntansi, marilah
buka mata hati agar kita tiba ke pemahaman bahwa akuntansi itu bukanlah hanya
itu, seperti yang dipelajari selama ini. Akuntansi, akan tetapi, adalah juga
fenomena sosial, kultural dan bahkan religius yang kompleks. Buku ini telah
dengan meyakinkan mengungkapkan bahwa dikotomi selama ini antara
metodologi penelitian kuantitatif versus kualitatif, telah dipahami dengan tidak
tepat. Sesuatu yang bagi saya luar biasa adalah keberanian buku ini untuk
menyampaikan bahwa metodologi penelitian yang selama ini kita pahami dan
anut, adalah metodologi yang telah mengabaikan eksistensi Tuhan. Buku ini enak
dibaca, mengalir lembut karena keindahan bahasanya. Pembaca yang budiman,
pahamilah buku ini dengan mata hati, bukan dengan mata kepala. Bukankah
Tuhan telah mensinyalir bahwa yang buta bukanlah mata kepala kita, tetapi mata
hati." (Prof. Dr. Eddy R Rasyid, M.Com. (Hons), Akt.) Buku ini adalah cetakan
pertama edisi revisi, setelah kali keempat cetakan edisi sebelumnya. Telah
dilakukan penambahan bab tentang cara menyajikan hasil penelitian kualitatif,
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serta beberapa koreksi dan penambahan pembahasan di beberapa bab
sebelumnya.

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian
Gabungan
Buku ini terdiri dari 5 BAB. Pada buku ini di jelaskan secara lugas tahapan-tahapan
penelitian terbaru, teori-teori usang memang tetap dibahas disini namun dalam
buku ini di tekankan ke efektifitasan metode terbaru. Sehingga cocok untuk anda
yang ingin melakukan penelitian secara eksperimental di lapangan.

Metodologi Penelitian Kuantitatif
Selama ini penelitian kualitatif cenderung di-stereotype-kan sebagai penelitian
yang mudah, suka-suka peneliti, tidak rasional, penelitian yang mengada-ada, atau
bahkan ada yang menganggap tidak ilmiah. Padahal penelitian kualitatif adalah
penelitian yang ilmiah dan tidak diragukan kredibilitasnya. Buku ini mencoba
memberikan penjelasan ilmiah tentang kualitas berbagai ragam penelitian
kualitatif. Mulai dari metode studi kasus, grounded theory, etnografi,
fenomenologi, participatory action research (PAR), hingga penelitian kritis. Di
samping itu, buku ini juga memberikan penjelasan tentang metode kualitatif
diawali dengan menjelaskan tentang cara berpikir penelitian kualitatif secara
mendasar yaitu dimulai dengan memahami paradigma berpikir penelitian
kualitatif. Setelah itu pembaca diajak untuk memahami secara lebih mendalam
tentang apa itu metode penelitian kualitatif dan berbagai langkah yang harus
dilakukan dalam melakukan penelitian kualitatif. Pada bagian akhir diberikan
penjelasan tentang etika penelitian dan beberapa contoh-contoh proposal
penelitian dalam bidang komunikasi. Semoga buku ini bisa menjadi buku pegangan
bagi pengajar metodologi penelitian kualitatif di bidang komunikasi dan mahasiswa
Ilmu Komunikasi yang sedang mempelajari mata kuliah Metode Penelitian
Kualitatif; serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin menyusun penelitian
komunikasi dengan metode kualitatif, terutama bagi mahasiswa yang sedang
melakukan skripsi maupun tesis.

METODOLOGI PENELITIAN
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:
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.

Ragam Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi
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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
menuntun-mengarahkan 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 keluhkesahnya 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 teorivariabel-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 anda. Selamat belajar dan sukses.

Buku Metode Penelitian Praktis
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 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.
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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 teknik-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.

Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research
Approach)
Buku ajar ini dibuat untuk kepentingan penulisan skripsi bagi mahasiswa Program
Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada, Batam. Penulisan
skripsi tidak hanya sekadar memenuhi tugas akhir, tetapi lebih dari itu mahasiswa
dapat belajar dan memahami bahwa sebuah keputusan harus didasari pada data
dan fakta. Usulan perbaikan harus berangkat dari hasil analisis atas fakta yang
terjadi, bukan berdasarkan asumsi atau karena ada kepentingan pribadi. Melalui
kerja penelitian mahasiswa memahami dan belajar bagaimana cara memecahkan
sebuah masalah secara ilmiah.

Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi: Pengantar
Religiositas Keilmuan (Edisi Revisi)
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
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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 Kuantitatif
Buku Metodologi Penelitian Kebidanan terdiri atas 2 bagian yaitu Bagian I tentang
Topik-topik yang Mendasari Penelitian dan Bagian II tentang Panduan Penulisan
Protokol dan Laporan Hasil Penelitian. Bagian I berisi 10 bab yaitu Ilmu
Pengetahuan dan Metodologi Penelitian, Perkembangan Kebidanan dan Kebutuhan
Penelitian, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Kebidanan, Benang Merah
dalam Protokol dan Laporan Hasil Penelitian, Jenis-jenis Desain Penelitian, Populasi
dan Sampel, Pengumpulan Data, Pengolahan dan Analisa Data, Penilaian Hasil
Penelitian, dan Inferensi Penyebab Masalah. Bagian II berisi panduan penulisan
protocol dan laporan hasil penelitian untuk D-3 Kebidanan, Skripsi untuk D-4
Kebidanan atau S-1 Kesmas dengan Peminatan Kebidanan dan Karya Ilmiah
Magister untuk S-2 Kesmas Peminatan Kespro atau S-2 Kebidanan.

Metodologi penelitian kualitatif
Di antara maraknya buku metodologi penelitian, buku yang hadir di hadapan
pembaca ini memberikan prinsip-prinsip dasar bagi praktik penelitian di wilayah
ilmu komunikasi Islam serta Penyiaran Islam, dan diharapkan dapat mengawal
calon peneliti untuk melakukan penelitian atau paling tidak sebagai pengantar
untuk memahami buku metodologi penelitian lain yang rinciannya lebih kompleks.
Sifat penyajian buku yang sederhana dan disertai contoh-contoh dalam praktik
penelitiannya, akan membantu mempermudah pembaca dalam memahami isi
buku ini. Harapan ini bukan tanpa alasan. Berdasarkan pengalaman penulis
mengampu mata kuliah Metodologi Penelitian atau ketika membimbing penulisan
tugas akhir mahasiswa, seringkali ditemukan problem metodologis tertentu,
seperti kesalahpahaman dalam memahami beberapa prinsip dasar penelitian,
kesalahan dalam memulai praktik penelitian, kekeliruan menentukan sumber data,
sampai kesalahan dalam menentukan daftar pustaka yang relevan. Karenanya,
kehadiran buku ini diharapkan dapat meminimalisir kasus-kasus problematis
tersebut.

Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus
Metode penelitian merupakan dasar ilmiah untuk memperoleh data dan jawaban
terhadap berbagai pertanyaan penting sebagai subjek riset. Pada sisi lain, metode
penelitian kuantitatif dalam riset ilmiah terus berkembang serta mendapat posisi
penting dalam dunai riset ilmiah di Indonesia baik riset sosial/sosiologi, ekonomi,
dan politik. Fokus penulisan buku ini dimaksudkan untuk membantu para
mahasiswa, lembaga riset, dan pusat studi, serta khalayak umum manakala akan
melakukan penelitian kuantitatif dengan menggunakan uji statistik yang sesuai
dengan permasalahan serta dalam menerjemahkan output dan SPSS. Buku teks
utama ini menyajikan secara terstruktur, mulai dari membuat judul penelitian
hingga uji statistik yang cocok atau sesuai dengan permasalahan utama, serta
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dilengkapi pula dengan perbandingan perhitungan manual dan SPSS. Buku
persembahan penerbit PrenadaMediaGroup

Metodologi Penelitian Kualitatif
Penelitian merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang
harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode
imiah.Penelitian yang dilakukan menggunakan merode ilmiah mengandung dua
unsur penting, yakni pengamatan (observation) dan penalaran (reasoning). Metode
ilmiah didasari oleh pemikiran bahwa apabila suatu pernyataan ingin diterima
sebagai suatu kebenaran maka pernyataan tersebut harus dapat diverivikasi atau
diuji kebenarannya secara empirik (berdasarkan fakta) Data dan informasi yang
andal (reliable) dan sahih (valid) digunakan untuk menjelaskan suatu gejala dan
atau membuat solusi atas suatu maslaah empiris hanyalahdata dan informasi yang
diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Sementara keandalan (reability)
dan kesahihan (validity) data dan informasi ditentukan oleh ketepan menggunakan
metode penelitian. Ketepatan menggunakan metode penelitian jika peneliti
memiliki pengetahuan tentang metode penelitian secara komprehensif dan
mampu mengaplikasikanya secara empiris. buku ini menyediakan pengetahuan
tentang metode penelitian dan didalamnya juga dikemukakan beberapa aplikasi
dan dikemukanan sejumlah contoh. Buku ini dapat digunakana oleh mahasiswa
yang sedang mempelajari metodelogi penelitian atau yang sedang menyelesaikan
tugas akhir kemahasiswaan, para peneliti-peneliti muda atau yang ingin
menggunakannya, baik sebagai bahan perbandingan maupun hbahan acuan atau
bahan kepustakaan

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

Metodologi Penelitian Pendidikan
Mc . Milan dan Scumacher (2001) penelitian dibedakan atas dua pendekatan yaitu
pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif dibedakan
antara metode eksperimental dan non eksperimental. Dalam penelitian kualitatif
dibedakan antara interaktif dan non interaktif. Dalam melaksanakan kegiatan
ilmiah secara baik diperlukan sarana berpikir ilmiah yang memungkinkan seorang
ilmuwan melakukan penelaahan ilmiah secara teratur dan cermat. Sarana berpikir
ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang bantu dalam melaksanakan kegiatan
ilmiah.

Aplikasi Metodologi Penelitian
Secara filosofis, metodologi penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan
yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran.Prosedur kerja
mencari kebenaran sebagai filsafat dikenal dengan sebutan epistimologi. Kualitas
kebenaran yang diperoleh dalam berilmu pengetahuan terkait langsung dengan
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kualitas prosedur kerjanya. Berdasar uraian inilah sebelum mengulas lebih lanjut
mengenai metodologi penelitian kualitatif, akan diuraikan terlebih dahulu dasar
memahami paradigma penelitian yang beragam. Hal ini dimaksudkan agar peneliti
lebih mudah memahami bahwa metodologi penelitian yang berbeda itu
mendasarkan kepada filsafat ilmu yang berbeda, sehingga menuntut langkah kerja
yang berbeda.

Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif
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
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.

Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan,
Kebudayaan dan Keagamaan
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
berkenaan dengan how atau why adalah studi kasus.

Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas &
studi kasus
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,
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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.

METODOLOGI PENELITIAN Disertai Dengan Contoh
Penerapannya Dalam Penelitian
Perguruan tinggi perlu melakukan inovasi untuk mencapai kualitas pendidikan
yang baik; dan salah satunya inovasi penelitian yang dilakukan oleh para
dosen/staf pengajar. Tugas utama perguruan tinggi atau lembaga pendidikan
tinggi (universitas/akademi/ sekolah tinggi) yakni pendidikan pengajaran,
penelitian (riset ilmiah), dan pengabdian kepada masyarakat. Atas dasar inilah,
buku ini dipersembahkan sebagai salah satu rujukan utama bagi para
dosen/pengajar dan mahasiswa untuk bagaimana mengkonstruksi ilmu
pengetahuan secara benar. Buku persembahan Prenada Media Group.

Metode Penelitian Kuantitatif
Metodologi Kualitatif
Buku ini ditulis dengan judul Metodologi Penelitian, Disertai Contoh Penerapannya
dalam Penelitian dan berisi mengenai konsep, pendekatan, metode serta teknik
penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif, yang dilengkapi dengan contohcontoh penerapannya dalam penelitian, Buku ini disusun dengan tujuan agar bisa
digunakan menjadi salah satu referensi dalam mata kuliah Metodologi Penelitian,
baik sebagai referensi utama atau pendukung. Penulis sudah berpengalaman
dalam mengajar mata kuliah ini lebih dari 10 tahun untuk jenjang Strata 1 dan
telah banyak menghasilkan penelitian . Buku ini cocok digunakan juga bagi
mahasiswa yang sedang menulis karya ilmiah, karena ada banyak contoh-contoh
yang diberikan. Buku ini berisi 11 bab yang berisi penelitian dan klasifikasinya,
proses penelitian untuk penelitian dan kuantitatif dan kualitatif serta contoh artikel
hasil penelitian kualitatif. Hampir setiap bab disertai dengan contohcontoh hasil
penelitian, terutama yang dilakukan oleh penulis sendiri. Tujuannya adalah agar
penulis bisa berbagi pengalaman atas penelitian yang sudah dilakukan kepada
mahasiswa dan pembaca buku ini pada umumnya.
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Metode Riset Penelitian Kuantitatif Penelitian Di Bidang
Manajemen, Teknik, Pendidikan Dan Eksperimen
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.

Metode Penelitian Pendidikan
Anak judul buku ini adalah “Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas
Penelitian”, sengaja dipilih mengingat begitu sangat pentingnya kedua hal
tersebut. Perancangan proposal penelitian untuk hibah kompetisi menyaratkan hal
tersebut jika ingin mendapat pendanaan, baik yang berskala nasional dan lebihlebih yang berskala internasional. Demikian halnya dengan proposal untuk
disertasi, sedangkan untuk proposal tesis dan skripsi diharapkan mahasiswa
mampu untuk mencapai hal tersebut. Di sisi lain, luaran hasil penelitian berupa
manuskrip atau naskah yang akan diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi
atau jurnal nasional terakreditasi. Manuskrip yang berpeluang besar bisa terbit
menjadi artikel di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terakreditasi
sangat dituntut memiliki novelty yang tinggi dan ditulis dari hasil penelitian yang
valid. Buku ini mengulas secara sederhana dan mudah dipahami tentang
“Mengungkap Novelty dan Memenuhi Validitas Penelitian”. Sehingga dapat
digunakan sebagai rujukan untuk kegiatan penelitian dan dapat digunakan sebagai
pegangan untuk perkuliahan metodologi penelitian, pada jenjang program S1 dan
lebih-lebih pada program S2 dan S3 di berbagai bidang keilmuan.

Metodologi Penelitian Kuantitatif : Edisi 1
Berangkat dari pengalaman 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
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semua materi yang sudah direncanakan oleh dosen di 14 kali pertemuan per
semester tersebut dapat disampaikan semua dengan 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 Penulis

METODE PENELITIAN
Metode penelitian teologi/Pendidikan Agama Kristen, dipengaruhi oleh
pertimbangan-pertimbangan pendekatan dari obyek dan masalah penelitian
tersebut. Obyek dan masalah penelitian tidak semuanya dapat didekati dengan
pendekatan yang sama, untuk itu perlu adanya pendekatan lain yang berbeda.
Metode penelitian yang menggunakan pendekatan secara etnografi adalah
pendekatan penelitian kualitatif. Analisa penelitian kualitatif digunakan pertama
kali oleh para ahli sosiologi dari Mazhab Chicago pada tahun 1920-1930, yaitu
menggunakan penelitian kualitatif untuk mengkaji kehidupan manusia dalam
kelompoknya. Pada waktu yang bersamaan kelompok ahli antropologi
menggunakan untuk menjelaskan outline dari metode karya lapangan, dimana
mereka melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mempelajari adat
dan budaya masyarakat setempat. Buku yang ditulis secara ringkas dan dengan
kata-kata sederhana ini akan memudahkan pembaca memahami bagaimana teori,
riset dan praktek pembuatan penelitian kualitatif. Berkenaan dengan kurikulum
baru yang mengharuskan setiap mahasiswa teologi/Pendidikan Agama Kristen
untuk mempelajari metode penelitian baik kuantitatif maupun kualitatif, buku ini
merupakan referensi yang cocok untuk digunakan. Selain memadu yang
mahasiswa menjadi seorang peneliti kualitatif tetapi juga membuka wacana
tentang teknis pelaksanaan penelitian kualitatif yang belum banyak para
mahasiswa teologi/Pendidikan Agama Kristen. Agar kita semua tidak tertinggal
dengan mata kuliah baru ini maka haruslah segera memiliki buku ini. Sebab selain
buku ini dirancangsecara khusus untuk model penelitian Pendidikan Agama
Kristen/Teologi, buku ini juga dilengkapi dengan teknik penyusunan proposal
penelitian bahkan penyusunan laporan penelitian kualitatif. Salah satu keunggulan
lain dari buku ini, ditulis oleh seorang penulis yang telah lama aktif dalam
pembimbingan penulisan karya ilmiah dan penelitian teologi/Pendidikan Agama
Kristen.

Metode Penelitian Kualitatif
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
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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,
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)

METODOLOGI PENELITIAN
Buku ini dirancang untuk memenuhi materi mata kuliah metodologi penelitian
kuantitatif dan kualitatif. Buku ini memaparkan materi tentang bab-bab yang
sangat dibutuhkan untuk penelitian. Selain itu, buku ini juga disusun secara
lengkap dan praktis, sehingga diharapkan dapat menjadi tuntunan bagi mahasiswa
maupun peneliti kuantitatif dan kualitatif yang menghendaki adanya panduan
penelitian yang praktis, lengkap, dan mudah dipahami. Dalam buku ini ada 11 bab
sebagai berikut: 1. Penelitian dan Ilmu Pengetahuan; 2. Penelitian Kuantitatif; 3.
Judul serta Pendahuluan Penelitian Kuantitatif; 4. Tinjauan Pustaka, Penelitian
Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Pengembangan Hipotesis Penelitian Kuantitiaif; 5.
Jenis Penelitian Kuantitatif; 6. Variabel, Definisi Operasional, Populasi, dan Sampel
Penelitian Kuantitatif; 7. Jenis, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan
Susunan Proposal Penelitian Kuantitatif; 8. Penelitian Kualitatif; 9. Judul serta
Pendahuluan Penelitian Kualitatif; 10. Tinjauan Pustaka, Uji Keabsahan, Susunan
Proposal Penelitian Kualitatif; 11. Contoh Penelitian (Kuantitatif).
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Metodologi Penelitian Kualitatif
Metode Penelitian Kesehatan
Metode Pemilihan Kuantitatif
Kualitatif
Buku ini berisi materi perkualiahan Metode Penelitian Pendidikan di mana pada
setiap bab selalu diisi dengan pembahasan materi untuk mengantarkan dan
mengarahkan pikiran para pembaca guna memahami konsep yang akan dibahas,
diikuti dengan penanaman konsep yang telah dibahas. Pada bagian belakang juga
tersedia glosarium yang berguna untuk membantu pencarian konsep dan definisidefinisi penting dalam memahami isi buku ini. Dengan demikian, setiap mengakhiri
pembahasan pada masing-masing, para pembaca diharapkan telah memperoleh
pengetahuan yang benar, lengkap dan mantap serta mempunyai keterampilan
untuk memecahkan persoalan yang dihadapi. Buku yang terdiri dari 10 bab ini
membahas mengenai: konsep dan jenis- jenis penelitian, ruang lingkup penelitian
pendidikan, teori dan variabel penelitian, merumuskan masalah penelitian,
pengumpulan data penelitian, skala pengukuran, populasi dan teknik sampling,
validitas instrumen tes hasil belajar, reliabilitas instrumen tes hasil belajar, dan
analisis data dan pengujian hipotesis. Buku persembahan penerbit
PrenadaMediaGroup

Metode Penelitian Kualitatif
Penelitian dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan memiliki
puluhan tawaran metodologis. Namun demikian, tidak dapat dielakkan adanya
pengaruh kuat dari pendekatan dalam penelitian kuantitaif atau kualitatif. Dalam
penelitian ilmu sosial, pendekatan kuantitatif dan kualitatif sudah berkembang
sekitar tahun 1960-an sehingga para pakar tidak lagi mempersoalkannya. Bahkan,
terdapat kecenderungan adanya kesesuaian metodologis terhadap topik penelitian
meskipun tidak dimungkiri sebagian pakar khususnya di Indonesia masih terpetakpetak dalam kubu kuantitaif dan kubu kualitatif. Sering kali pakar kuantitatif dalam
bidang ilmu-ilmu sosial menjadi fanatik dan bertolak belakang dengan kubu
kualitatif yang menganggap pendekatan kualitatif sebagai penelitian yang tidak
obyektif, subyektif, tidak representatif, dan tidak reliable. Buku yang terdiri atas
delapan bab ini akan mengajak pembaca memahami seluk beluk metodologi
penelitian kualitatif dalam ranah pendidikan, sosial, kebudyaan dan keagamaan.
Buku ini akan lebih jauh mengulas metode penelitian kualitatif sebagai salah satu
tipe penelitian yang tidak kalah populer dan kredibel dengan tipe kuantitatif.

Metodologi Penelitian Kebidanan
Buku ini menyampaikan materi kepada pembelajar tentang hal-hal yang perlu
diketahui dalam memilih metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif
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sebagai metode yang bisa diterapkan untuk menjelaskan dan menganalisis
fenomena politik problem-problem politik. Selain itu, buku ini juga dapat dipakai
untuk mengenalkan kepada peneliti pemula dalam rangka menyusun skripsi dan
tesis, dan merancang usulan penelitian (desain penelitian) dan tata cara
menganalisis hingga menulis laporan penelitian. Beberapa contoh diberikan dalam
buku ini untuk memudahkan pembaca memahami penerapan metode dalam
mengkaji dan untuk mengembangkan dan desain penelitian ilmiah yang masuk
akal dan sistematis menjelaskan fenomena politik untuk memahami dunia politik.
Semoga buku ini bermanfaat kepada para pembelajar Ilmu Politik Buku
persembahan penerbit PrenadaMedia

Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data
Dalam Perspektif Kualitatif
Metodologi penelitian merupakan ilmu yang mengupas tentang metode-metode
penelitian. Buku Metodologi Penelitian Kualitatif ini membahas konsep teoretis dari
berbagai metode kualitatif, yang diharapkan dapat membantu para peneliti
utamanya peneliti pemula untuk memahami metodologi penelitian kualitatif.
Metodologi Penelitian Kualitatif, merupakan 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 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.
Karena konsep penyusunan buku ini berdasarkan dari fakta lapangan sebuah hasil
penelitan, maka diharapkan buku ini dapat berguna sebagai referensi para peneliti
kualitatif. Selain itu buku ini juga diberikan gambaran langsung bagaimana
langkah-langkah penyusunan proposal penelitian serta laporan hasil penelitian
kualitatif yang berdasarkan pada fenomena lapangan. Dengan demikian semoga
buku ini sangat bermanfaat dan membantu para peneliti kualitatif. Penerbit
Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia

Metodologi Penelitian Kuantitatif Perspektif Sistem
Tidak sedikit peneliti pemula yang memiliki ketertarikan terhadap penelitian
kualitatif namun mereka mengalami kendala ketidaktahuan akan apa, mengapa
dan bagaimana mewujudkannya. Keterbatasan wawasan dan pengalaman peneliti
dapat menjadi hambatan utama dalam keberhasilan sebuah penelitian. Buku
“PRAKTIS PENELITIAN KUALITATIF Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif
Kualitatif” mencoba memberikan jawaban atas segala kegelisahan tersebut. Buku
ini membahas tentang latar belakang munculnya kegiatan penelitian, paradigma
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penelitian, kedudukan teori, langkah dasar penelitian, teknik dan alat pengumpul
data serta deskripsi dan pembahasan hasil penelitian. Pemaparan dalam buku ini
lebih ditekankan pada aspek praktiknya, sehingga disajikan teori dilengkapi
dengan contoh-contoh praktis agar dapat kiranya diaplikasikan dengan mudah.
Buku ini lahir dari sebuah pemikiran yang sederhana dari penulis sehingga mudah
dipahami dan diaplikasikan di lapangan. Selain memaparkan teori-teori dasar
tentang penelitian kualitatif, buku ini juga memuat contoh analisis data hasil
penelitian studi kasus tentang Pembinaan Semangat Nasionalisme Indonesia
Dalam Menghadapi Tantangan Kosmopolitanisme dan Etnisitas di Entikong,
Wilayah Perbatasan Indonesia-Malaysia. Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar
Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif ini diterbitkan oleh Penerbit
Deepublish dan tersedia juga dalam versi cetak

Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan
Statistika
Buku ini disusun dimaksudkan sebagai salah satu pelengkap sebagian literatur
atau referensi untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari Mata Kuliah
Metodologi Penelitian Pendidikan dengan pendekatan kualitataif (Qualitative
Approach Research). Buku inipun diharapkan untuk dijadikan sebagai salah satu
rujukan bagi mahasiswa ketika melaksanakan penelitian dengan pendekatan
kualitataif, dalam membuat laporan penelitian, pembuatan makalah, atau karya
ilmiah lainya termasuk tugas akhir skripsi. Buku Pendekatan penelitian kualitatif
(qualitative research approach) ini diterbitkan oleh penerbit deepublish dan
tersedia juga versi cetaknya.

Page 15/16

Read PDF Buku Metode Penelitian Kualitatif
ROMANCE ACTION & ADVENTURE MYSTERY & THRILLER BIOGRAPHIES &
HISTORY CHILDREN’S YOUNG ADULT FANTASY HISTORICAL FICTION HORROR
LITERARY FICTION NON-FICTION SCIENCE FICTION

Page 16/16

Copyright : worldwinder.com

