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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim 

Assalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku METODE PENELITIAN 

KUANTITATIF Suatu Pendekatan Praktis ini telah dapat diselesaikan. Buku 

ini disusun untuk membantu para mahasiswa Jurusan Sosiologi dalam mengikuti 

perkuliahan Metode Penelitian Kuantitatif. 

Penelitian adalah suatu penyelidikan atau suatu usaha pengujian yang 

dilakukan secara teliti, dan kritis dalam mencari fakta-fakta atau prinsip-prinsip 

dengan menggunakan langkah-langkah tertentu. Metode penelitian kuantitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang 

memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relatif tetap, 

konkrit, teramati, terukur, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat.  

Metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk meneliti populasi 

yang luas, permasalahannya sudah jelas dan peneliti bermaksud untuk menguji 

hipotesis. Metode penelitian kuantitatif merupakan sistem penelitian yang 

menggunakan pendekatan statistik dalam menganalisis data dan penarikan 

kesimpulan. Oleh karena itu analisis data dalam penelitian kuantitatif 

menggunakan rumus-rumus statistika yang berhubungan dengan pengujian 

hipotesis, baik hipotesis penelitian maupun hipotesis statistik. Kemudian hasil 

pengujian hipotesis disimpulkan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, serta 

digeneralisasikan dari sampel kepda populasi sebagai nalar induktif. 

Buku Metode Penelitian Kuantitatif ini membahas secara detail mengenai 

langklah-langkah penelitian kuantitati disertai dengan contoh-contoh yang praktis 

srta disusun berdasarkan silabus dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang 

berlaku di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, terutama PTAIN, IAIN, UIN 

dan lain sebagainya. Oleh karena itu buku ini dapat dijadikan referensi berharga 

dalam mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif yang dipelajari mahasiswa 

sebagai bekal dalam melaksanakan penelitian terutama penyusunan Skripsi. 

Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam buku ini, untuk itu kritik 

dan saran terhadap penyempurnaan buku ini sangat diharapkan. Semoga buku ini 

dapat memberikan maanfaat bagi para pembaca dalam mendalami metodologi 

penelitian khususnya metode penelitian kuantitatif dan buku ini dapat menjadi 

amal shalih bagi kami. Amiin ya Rabbal ‘aalamiin. 

Wassalamualaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh   

                                                                            

Bandung,  Mei 2019 
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