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BAB 3 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

 Metode Penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan 

oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data 

serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. 

Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang 

meliputi antara lain: prosedur penelitian dan langkah-langkah yang harus 

ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-

data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. 

Metode yang digunakan peneliti di sini adalah metode penelitian 

deskriftif dengan  pendekatan kuantitatif. 

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh 

sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-

langkah yang sistematis, Sugiyono (2014: 6) menyatakan: “Metode 

penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan 

dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk 

memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah”.  

 Dalam penyusunan skripsi ini dibutuhkan data dan informasi yang 

sesuai dengan sifat permasalahannya agar data dan informasi yang 

diperoleh cukup lengkap digunakan sebagai dasar dalam membahas 

masalah yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif yang dilakukan untuk mendeskripsikan suatu gejala 

peristiwa, dan kejadian yang terjadi secara faktual, sistematis, dan akurat. 

Penelitian ini menggambarkan data kuantitatif yang peneliti peroleh 

menyangkut keadaan subjek atau fenomena dari sebuah populasi. 
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Dalam metode penelitian deskriptif digunakan untuk menemukan ada 

tidaknya pengaruh sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar 

peserta didik Kober Al Hikmah Sindangrasa, Ciamis. 

 Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, 

karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Hal ini sesuai dengan 

pendapat (Arikunto 2006: 12) yang mengemukakan penelitian kuantitatif 

adalah pendekatan penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, 

mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta 

penampilan hasilnya. 

Keterangan-keterangan yang dihimpun adalah keterangan yang 

berdasarkan kejadian atau pengalaman yang telah berlangsung mengenai 

latar belakang sosial ekonomi orang tua peserta didik Kober Al Hikmah 

Sindangrasa, Ciamis. Kemudian prestasi belajar peserta didik diperoleh 

dari nilai raport  semester ganjil.  

B. Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini, variabel latar belakang sosial ekonomi orang 

tua ditetapkan sebagai Variabel Independent (Variabel Bebas) yang diukur 

dengan menggunakan Angket Skala Perilaku dan Variabel prestasi belajar 

Siswa ditetapkan sebagai Variabel Dependent (Variabel Terikat) yang 

diukur dengan mengambil laporan perkembangan belajar. 

Selanjutnya dalam penelitian ini, bahwa Variabel Latar Belakang Sosial 

Ekonomi Orang Tua dilambangkan dengan X dan Variabel Prestasi 

Belajar Siswa dilambangkan dengan Y. 

C. Desain Penelitian 

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif. 

Pada penelitian ini, hasil yang didapatkan dari penelitian akan disajikan 

dalam bentuk angka. Metode penelitian Survey dengan pendekatan 

kuantitatif. Dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data guna mencapai 

tujuan diharapkan perlu adanya suatu metode penelitian yang sesuai dan 
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tepat. Metodologi penelitian merupakan suatu pembuktian terhadap suatu 

objek penelitian  untuk memperoleh kebenaran dari permasalahan dengan 

menggunakan pendekatan ilmiah untuk menghasilkan hasil yang objektif 

dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Peneliti meneliti ada 

tidaknya pengaruh latar belakang soial ekonomi orang tua terhadap peserta 

didik. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Sugiyono (2017:80) menjelaskan “Populasi adalah 

wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek yang mempunyai kuantitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

kemudian ditarik kesimpulannya”.  

Menurut Sabar (2007), populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada 

dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian 

populasi atau studi populasi atau studi sensus. 

Jadi  dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan subjek 

penelitian yang memiliki ciri-ciri yang akan diteliti. 

Populasi dalam penelitian ini adalah orang tua peserta didik Kober 

Al Hikmah Sindangrasa, Ciamis  dengan jumlah 20 orang tua peserta 

didik.  

2. Sampel 

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2012:73) adalah bagian dari 

jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut sampel yang 

diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representative (mewakili). 

Ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari 

suatu populasi.  
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Menurut Arikunto (2012:104) jika jumlah populasinya kurang dari 

100 orang, maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan, tetapi jika 

populasinya lebih besar dari 100 orang, maka bisa diambil 10-15 persen 

atau 20-25 persen dari jumlah populasinya. 

Sampling jenuh adalah teknik yang digunakan untuk menentukan 

sampel jika semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Hal 

ini sering dilakukan jika jumlah populasi relatif sedikit, yaitu kurang dari 

30 orang, atau penelitian yang hendak membuat generalisasi dengan 

kesalahan yang relatif kecil 

Sample yang diuji dalam penelitian ini menggunakan Sampling 

jenuh/Total Sampling adalah teknik penentuan sampel karena semua 

anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sampel jenuh disebut juga 

dengan istilah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan 

bahan untuk menyusun suatu informasi (Suharsimi Arikunto, 2002: 96). 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan  

metode angket dan dokumentasi 

1. Angket (Kuesioner) 

Kuesioner yaitu cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

sudah dipersiapkan secara tertulis dengan menyebarkan angket dan 

disertai dengan alternatif  jawaban yang akan diberikan kepada 

responden. 

Angket digunakan untuk memperoleh data langsung dari responden 

mengenai latar belakang sosial ekonomi orang tua. 

Menurut Sugiyono (2014:142) kuesioner merupakan teknik 

pengumpulan data yang efisien apabila peneliti tahu dengan siapa 

variabel akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari 

responden.  
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Kuesioner terdiri atas kuesioner latar belakang sosial ekonomi 

orang tua. Kuesioner latar belakang sosial ekonomi orang tua siswa 

diberikan kepada orang tua peserta didik dalam bentuk kuesioner 

tulisan, yaitu cara pengumpulan data melalui pemberian angket pada 

pihak yang terkait dengan penelitian.  

Dalam angket ini sudah tersedia struktur pertanyaan yang telah 

disediakan jawabannya dan responden tinggal memilih jawaban yang 

sesuai, pilihan jawaban yang disediakan mempunyai rentang skor 1-4, 

yaitu 1 berarti sangat rendah, 2 berarti rendah, 3 berarti tinggi, 4 berarti 

sangat tinggi. Angket ini berisi 20 item pertanyaan untuk mengungkap 

data tentang latar belakang sosial ekonomi orang tua peserta didik, dan 

setiap soal disediakan alternatif jawaban, yaitu a, b, c, dan d dengan 

skoring a=4, b=3, c=2, dan d=1. 

2. Dokumentasi  

Penelitian  menggunakan metode dokumentasi untuk Prestasi 

Belajar Peserta Didik. Metode Dokumentasi dapat diartikan sebagai 

suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa  catatan 

transkrip, buku, surat kabar, raport, dan lain sebagainya. 

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dipergunakan untuk 

mendapatkan data-data tertulis, seperti pencatatan rapor peserta didik, 

dokumentasi kegiatan pada saat peserta didik mengikuti pembelajaran 

dan daftar-daftar lain yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian.  

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu proses penyelidikan secara 

sistematis yang ditujukan pada penyediaan informasi untuk menyelesaikan 

masalah. Dalam melaksanakan kegiatan penelitian, keberadaan instrumen 

penelitian merupakan bagian yang sangat penting dan termasuk dalam 

komponen metodologi penelitian.  
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Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data, memeriksa, menyelidiki suatu masalah yang sedang 

diteliti. 

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam pengembangan instrumen 

penelitian adalah: 

1. Indikator Variabel 

Indikator-indikator latar belakang sosial ekonomi orang tua peserta 

didik meliputi: 

a. Sosial  

Menurut Soerjono Soekanto (2006) Kelompok sosial adalah 

himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama 

karena saling  berhubungan diantara mereka secara timbal balik 

dan saling memengaruhi. Di kehidupan kita sebagai anggota 

masyarakat istilah sosial sering dikaitkan dengan hal-hal yang 

berhubungan dengan manusia dalam masyarakat, seperti kehidupan 

kaum miskin di kota, kehidupan kaum berada, kehidupan nelayan 

dan seterusnya. 

Sosial Indikatornya: 

1. Pendidikan Orang tua 

2. Pekerjaan Orang tua 

b. Ekonomi 

Secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah 

tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi sering 

diasosiasikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan uang, 

perbankan, pajak, ekspor-impor, pasar, penjualan, produksi, 

industri, kekayaan, mata uang, dan lain sebagainya. 
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Ekonomi indikatornya: 

1. Pendapatan /penghasilan 

2. Kepemilikan 

3. Jenis Tempat tinggal 

2. Pengembangan Instrumen 

Dalam penelitian ini, untuk mencapai hasil yang diharapkan maka 

dalam pengembangan instrumennya dengan mengemukakan kisi-kisi 

instrumennya. 

Tabel 3.1 

Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Sub Indikator Nomor 

Item 

Jumlah 

Item 

Responden 

Orang tua 

peserta 

didik 

Latar 

Belakang 

sosial 

ekonomi 

Pekerjaan Pekerjan orang 

tua 

1,2 2 

Jabatan orang 

tua 

Pendidikan Pendidikan 

terakhir 

3,4 2 

 Keikutsertaan 

kursus 

  

Status Sosial Kedudukan 

orang tua di 

lingkungan 

masyarakat 

5 1 

Penghasilan  Gaji dan 

pendapatan 

lain orang tua 

6 1 

Kondisi 

Rumah 

Status 

kepemilikan 

7,8,9,1

0,11 

5 
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rumah orang 

tua 

 Tipe rumah 

yang ditempati  

orang tua 

Jenis rumah 

yang ditempati 

orang tua 

Keadaan atap 

rumah orang 

tua 

Fasilitas 

jamban yang 

dimiliki orang 

tua 

Aset tanah Luas 

tanah/pekarang

an yang 

dimilki orang 

tua 

12 1 

 Sumber 

energi 

Sumber 

penerangan 

utama di 

rumah 

Bahan bakar 

utama untuk 

memasak 

13,14 2 

Kekayaan 

berupa 

barang 

Alat 

komunikasi  

yang dimiliki 

15,16 2 
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 orang tua 

Barang 

elektronik 

yang dimiliki 

orang tua 

Kendaraan Jenis 

kendaraan 

yang dimiliki 

orang tua 

17,18 2 

 Jumlah 

kendaraan 

bermotor yang 

dimiliki orang 

tua 

Perhiasan Banyaknya 

perhiasan yang 

dimiliki 

19 1 

Tabungan Kekayaan lain 

yang dimiliki 

yang nilainya 

lebih dari Rp.  

500.000 

20 1 

        (Sumber: Data Penelitian, 2019) 

 

3. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen dimaksudkan agar instrumen yang berupa angket 

harus valid dan reliabel sebelum disebarluaskan kepada responden. 

Kevaliditasan instrumen apabila mempunyai validitas tinggi jika butir-butir 

yang membentuk instrumen tidak menyimpang dari fungsi instrumen. 

Untuk mendapatkan instrumen yang valid, maka peneliti menguji 

angket/kuesioner 
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Dari kisi-kisi instrumen di atas selanjutnya akan dihitung dan 

ditentukan validitas dan reliabilitasnya. Uji coba instrumen tersebut 

menggunakan rumus validitas dan reliabilitas. 

a. Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi 

ukurannya (Azwar 1986).  

Ghozali (2009) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk 

mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner 

dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut, untuk melakukan uji 

validitas ini menggunakan program Microsoft excel.  

Adapun rumus dari validits yaitu: 

 

 Ґxy=                N ∑ XY – (∑X) (∑Y) 

                            {N∑X
2    (∑X )² }

  
{N∑Y

2
   (∑Y)

2
} 

 

Di mana: 

    X   = Skor yang diperoleh Subyek dari seluruh item 

Y = Skor total yang diperoleh dari seluruh item 

∑X = Jumlah skor dalam distribusi X 

∑Y = Jumlah skor dalam distribusi Y 

∑X² = jumlah kuadrat dalam skor distribusi X 

∑Y² = jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y 

N = banyaknya responden 

 

Dari hasil penyebaran angket kepada responden sebanyak 20 orang SPS Dahlia 

maka didapatlah data. Berdasarkan pada hasil uji instrumen  melalui perhitungan 

dengan menggunakan SPSS dapat diperoleh bahwa jumlah data valid yang 

diambil dari 20 pertanyaan untuk variabel X sebanyak 17 dan 3 data tidak valid, 

dan pada variabel Y dari  10 pernyataan untuk variabel Y sebanyak 8 data valid 
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dan 2 tidak valid. Dari data yang tidak valid peneliti hilangkan sebagaimana 

mestinya untuk melanjutkan penelitan. Karena terbatasnya waktu yang tidak 

memungkinkan untuk mengulang penyebaran angket dan pendokumentasian nilai 

rapot. 

Tabel 3.2 

Uji Instrumen 

Variabel Indikator Item Pertanyaan Validitas Keterangan 

Latar 

Belakang 

Sosial 

Ekonomi 

Orang 

Tua 

Pekerjaan 1 Pekerjan orang 

tua 

Valid  

2 Jabatan orang tua Valid  

Pendidikan 3 Pendidikan 

terakhir 

Valid  

4 Keikutsertaan 

kursus 

Valid  

Status 

Sosial 

5 Kedudukan orang 

tua di lingkungan 

masyarakat 

Valid  

Penghasilan 6 Gaji dan 

pendapatan lain 

orang tua 

Valid  

Kondisi 

Rumah 

7 Status 

kepemilikan 

rumah 

Tdk 

valid 

Dihilangkan 

8 Tipe rumah yang 

ditempati orang 

tua 

Valid  

9 Jenis rumah yang 

ditempati 

Valid  

10 Keadaan atap Tdk Dihilangkan 
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rumah Valid 

11 Fasilitas Jamban Valid  

Aset Tanah 12 Luas 

tanah/pekarangan 

Valid  

Sumber 

Energi 

13 Sumber 

penerangan utama 

di rumah 

Valid  

14 Bahan bakar 

utama untuk 

memasak 

Valid  

Kekayaan 

berupa 

barang 

15 Alat komunikasi 

Pribadi 

Tdk 

Valid 

Dihilangkan 

16 Barang elektronik 

yang dimiliki 

valid  

 Kendaraan 17 Jenis kendaraan 

yang dimiliki 

valid  

18 Jumlah kendaraan 

bermotor yang 

dimiliki 

Valid  

Perhiasan 19 Banyak perhiasan 

yang dimilki 

Valid  

 Tabungan 20 Kekayaan lain 

yang nilainya 

lebih dari Rp. 

500.000 

Valid  

   (Sumber: Data Penelitian 2019) 

Dari hasil uji validitas di atas masih terdapat pernyataan yang tidak valid dan 

dihilangkan sebagaimana mestinya untuk penelitian selanjutnya. 

 



47 
 

b. Reliabilitas  

Sugiharto dan Sitinjak (2006) menyatakan bahwa reliabilitas  menunjuk 

pada suatu pengertian  bahwa instrumen yang digunakan dalam penelitian untuk 

memperoleh informasi yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat pengumpulan 

data dan mampu mengungkap informasi yang sebenarnya di lapangan.  

Reliabilitas menunjukkan bahwa kuesioner tersebut konsisten apabila 

digunakan untuk mengukur gejala yang sama di lain tempat. Perlu diketahui 

bahwa yang diuji reliabilitas hanyalah nomor soal yang sahih saja. 

Penggunaan pengujian reliabilitas oleh peneliti adalah untuk menilai 

konsistensi pada objek dan data apakah instrumen yang digunakan beberapa kali 

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Ghozali 

(2009) menyatakan bahwa reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari perubah atau konstruk. 

Untuk pengujian reliabilitas digunakan dengan internal concistency. 

Dengan teknik uji dua pihak ganjil, genap yang dianalisis dengan rumus 

Spearmen Brown, yaitu: 

  Ґi=2rƅ 

      1+rƅ 

Dimana:  

ri :reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb  : korelasi product moment antara belahan pertama dan belahan kedua. 

(Sumber : Sugiyono, 2011:359) 

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas diketahui nilai Cronbach alpha 

adalah rii =0,919 dan untuk Y=9,24. Karena rhitung lebih besar dari r tabel untuk 

taraf kesalahn 10% maka dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian yang 

digunakan untuk mengukur variabel pelayanan dapat dikatakan reliabel atau 

handal. 
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G. Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data merupakan prosedur penelitian yang 

digunakan untuk memproses data dan hasil uji hipotesis dapat 

dipertanggung jawabkan. Dalam teknik analisis data ini dibagi menjadi 

dua bagian yaitu pertama uji persyaratan analisis data menggunakan uji 

normalitas, homogenitas dan linieritas yang kedua merupakan uji hipotesis 

menggunakan uji t. 

Arikunto (2015: 236) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan 

dengan analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan 

menggunakan rumus-rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan 

pendekatan penelitian atau desain yang diambil terkait dengan hal ini 

maka diperlukan adanya teknik analisis data. Analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu:  

 

1. Uji Normalitas Data 

Uji Normalitas data adalah sebuah uji yang dilakukan dengan 

tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau 

variabel, apakah sebaran tersebut berdistribusi normal atau tidak. 

Uji normalitas berguna untuk  menentukan data yang telah 

dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. 

Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu 

rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data 

yang banyaknya lebih dari 30 angka (n>30), maka sudah dapat 

diasumsikan berdistribusi normal biasa dikatakan sebagai sampel besar. 

Namun untuk memberikan kepastian, data yang dimiliki berdistribusi 

normal atau tidak, sebaiknya digunakan uji normalitas. Karena belum 

tentu data yang lebih dari 30 bisa dipastikan berdistribusi normal, 

demikian pula sebaliknya data yang banyaknya kurang dari 30 belum 

tentu tidak berdistribusi normal, untuk itu perlu pembuktian uji statistik 
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normalitas. Contohnya bisa dengan menggunakan Chi-Square, 

Kolmogorov-SmirnovLiliefors dan lain sebagainya. 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan uji normalitas data 

dengan One-Sample Kolmogorov Smirnov melalui SPSS.16.0 

2. Analisis Regresi 

Teknik analasis regresi ini digunakan untuk menguji latar 

belakang sosial ekonomi orang tua terhadap prestasi belajar peserta 

didik. Analisis data yang digunakan mengacu pada hipotesis yang 

diajukan. 

Analisis regresi dalam penelitian ini digunakan rumus statistik 

Regresi Linier Sederhana melalui SPSS 16.0 teknik ini digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dependen terhadap 

satu variabel independen. 

3. Korelasi 

Statistik korelasi yaitu suatu cara atau metode untuk 

mengetahui ada atau tidaknya hubungan linear antar variabelnya. 

Dan apabila terdapat hubungan maka perubahan-perubahan yang 

terjadi pada salah satu variabel X akan mengakibatkan terjadinya 

perubahan pada variabel lainnya (Y). 

Istilah tersebut juga dapat dikatakan istilah sebab akibat, dan 

istilah tersebut menjadi ciri khas tersendiri dari statistik korelasi. 

Disini penulis menggunakan teknik korelasi serial untuk 

menguji hubungan antara dua variabel, yang satu berskala 

pengukuran ordinal dan yang lain berskala pengukuran interval. 

Gejala ordinal adalah gejala yang dibedakan menurut golongan 

atau jenjangnya tanpa mengukur jarak antara titik yang satu 

dengan titik yang berikutnya. Misalnya: kemampuan ekonomi 

(kaya, menengah, miskin) ; kerajinan (rajin, sedang, malas) dan 

sebagainya 
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Untuk menguji validitas setiap butir soal maka skor-skor yang 

ada pada butir yang dimaksud dikorelasikan dengan skor totalnya. 

Skor tiap butir soal dinyatakan skor X dan skor total dinyatakan 

sebagai skor Y, dengan diperolehnya indeks validitas setiap butir 

soal, dapat diketahui butir-butir soal. 

H. Langkah-langkah Penelitian 

          Langkah-langkah penelitian merupakan operasionalisasi pelaksanaan 

penelitian. Secara garis besar langkah-langkah penelitian adalah 1) pembuatan 

rangsangan. 2) pelaksanaan penelitian, dan 3) pembuatan laporan penelitian 

I. Waktu dan Tempat Penelitian 

- Tempat 

Penelitian dilakukan di Kelompok Bermain Al Hikmah  yang 

beralamat di Lingkungan Babakan RT 03 RW 05 Kelurahan 

Sindangrasa, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa 

Barat. 

- Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian dilakukan selama lima bulan mulai pertengahan 

Agustus sampai dengan Desember 2019 di Kober Al Hikmah yang 

beralamat di RT 03, RW 05, Kelurahan Sindangrasa, Kecamatan 

Ciamis, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Alasan waktu tersebut dipilih 

karena peneliti ingin mendapatkan data selama rencana waktu yang 

telah ditetapkan di tempat penelitian. Rincian waktu tersebut dapat 

dilihat dalam tabel sebagai berikut.  
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Tabel 3.3 

Jadwal Pelaksanaan Proposal dan Skripsi 

 

No 

 

Kegiatan 

2019 

 

2020 

Sep Okt Nov Des  Jan Feb 

1 Pengajuan Judul       

2 Survey Awal       

3 Penyelesaian dan Bimbingan 

Proposal dari BAB I s/d III 

      

4 Sidang Proposal       

5 Revisi Proposal       

6 Penelitian       

7 Penyelesaian dan Bimbingan 

Skripsi 

      

8 Sidang Skripsi       

(Sumber: Data Penelitian 2019) 

 


