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Rumus Slovin Umar
Yeah, reviewing a books rumus slovin umar could add your close
friends listings. This is just one of the solutions for you to be
successful. As understood, success does not recommend that you
have wonderful points.
Comprehending as capably as harmony even more than new will
meet the expense of each success. bordering to, the statement as
skillfully as acuteness of this rumus slovin umar can be taken as
with ease as picked to act.
There aren't a lot of free Kindle books here because they aren't
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free for a very long period of time, though there are plenty of
genres you can browse through. Look carefully on each download
page and you can find when the free deal ends.
BAB III - Islamic University
Berdasarkan rumus Slovin didapat jumlah responden sebanyak
100 responden. = 14178 1 + 14178 (0,1)2 = 99,29 ?100 Tabel 3.
Populasi mahasiswa S1 Institut Pertanian Bogor . Fakultas Lakilaki Perempuan Jumlah . Pertanian 791 1074 1865 Kedokteran
Hewan 275 403 678 Perikanan dan Ilmu Kelautan 795 819 1614
Rumus Slovin Umar
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Kebetulan Tugas Akhir saya ada kaitannya dengan rumus Slovin
tapi sampel saya tidak sampai 100. Tapi dari beberapa jurnal
yang saya baca, rumus Slovin ini digunakan untuk sampel yang
besar. Kalau sampel nya kecil hasil yang didapat kurang efisien.
Rumus Slovin untuk Menentukan Jumlah Sampel Penelitian ...
Misalnya, rumus sederhana untuk penentuan ukuran sampel
yang dikembangkan oleh Slovin dapat ditemui pada tulisan
Husein Umar (2004) dalam bukunya yang berjudul “Metode
Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis” terbitan Raja Grafindo
Persada.
Cara Menentukan Jumlah Sampel dengan Rumus Slovin - Teknik
...
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Academia.edu is a platform for academics to share research
papers.
Menentukan Ukuran Sampel menggunakan Rumus SLOVIN dan
...
Berdasarkan rumus Slovin maka ukuran sampel adalah sebagai
berikut: n = 504 1 + 504 x 0,1 2 n = 99,80 ? 100 orang
Berdasarkan perhitungan di atas, maka ukuran sampel minimal
dalam penelitian ini diperoleh ukuran sample (n) sebesar 99,80.
Menurut Winarno
Menentukan Jumlah Sampel dengan Rumus Slovin
Rumus Slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk
menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah
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populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus ini pertama kali
diperkenalkan oleh Slovin pada tahun 1960. Rumus slovin ini
biasa digunakan dalam penelitian survey dimana biasanya
jumlah sampel besar sekali, sehingga diperlukan sebuah ...
Ukuran Sampel Slovin & Krejcie - Universitas Padjadjaran
Rumus Slovin untuk Menentukan Jumlah Sampel Penelitian.
Pertanyaan yang seringkali diajukan dalam metode pengambilan
sampel adalah berapa jumlah sampel yang dibutuhkan dalam
penelitian. Sampel yang terlalu kecil dapat menyebabkan
penelitian tidak dapat menggambarkan kondisi populasi yang
sesungguhnya.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 3.1. Lokasi dan Objek ...
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DAFTAR PUSTAKA Aaker, A. David. 2001. Marketing
Research.New York Buchori Alma. 2007. Manajemen Pemasaran
dan Manajemen Jasa. Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta
Cara Hitung Rumus Slovin Besar Sampel - Uji Statistik
Cara Menentukan Jumlah Sampel dengan Rumus Slovin –
Dalam melakukan penelitian pada suatu populasi, kita sering
menggunakan sampel untuk mewakili populasi tersebut. Hal ini
dikarenakan penelitian dengan menggunakan jumlah populasi
secara keseluruhan akan memakan waktu yang lama dan biaya
yang sangat besar.
DAFTAR PUSTAKA - repository.widyatama.ac.id
menggunakan rumus berdasarkan pendekatan Slovin, yaitu
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sebagai berikut : ?= N Ne2 + 1 Keterangan : n = ukuran sampel N
= ukuran populasi e = persen kelonggaran ketidaktelitian, yaitu
sebesar 10%. (Husein Umar 2003:78). Berdasarkan rumus
tersebut, kemudian dilakukan perhitungan sebagai berikut : n =
N Ne2 + 1 n = 1.724
BAB III - eprints.ums.ac.id
penelitian digunakan rumus Slovin (Umar, 2004:108) sebagai
berikut: keterangan n = ukuran sampel N = ukuran populasi e =
nilai kritis Dalam penelitian ini jumlah populasi pelanggan
dengan batas kesalahan yang diinginkan adalah 10%.
Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel yang diambil
dalam
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III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Kerangka Pemikiran
yang saya dapatkan, bahwa untuk mengunkan rumus slovin
dimana populasi lebih dari ribuan hingga jutaan. jumlah
sampling selalu 100. ada sesuatu hal yang menurut saya jika
menggunakan rumus slovin, tidak relevan. terutama dalam kasus
diatas. karena kondisi sampling x.000 dengan x.000.000 berbeda
kondisi.
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi Penelitian
Rumus Slovin kan sebenarnya untuk random (simple random),
populasinya homogen. Lha, kalau berstrata kan sebaiknya
gunakan teknik stratified sampling. Itu pun akan sangat baik jika
proportional. Jadi coba cermati lagi kondisi (karakteristik
populasinya. Soal representativitas, itu kan banyak pendapat.
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Apa itu Rumus Slovin?
Rumus slovin (Umar,H. 2003 Metode Riset Perilaku Organisasi,
Jakarta PT Gramedia Pustaka hal : 120) n= n 1+n e n= jumlah
sampel n= jumlah populasi e=tingkat kelonggaran toleransi
Karena data yang akan diolah berdasarkan hasil penebaran
kuisioner, maka dalam penelitian ini mengguakan teknik
pengambilan sampel secara keseluruhan ...
III. METODE PENELITIAN A. Desain Penelitian
Rumus slovin digunakan sebagai salah satu cara untuk
menghitung jumlah sample yang tepat dari suatu populasi. Apa
itu Sampling? Ketika kita menerapkan statistik dalam penelitian
ilmiah, pada prinsipnya kita ingin mengetahui perilaku sebuah
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populasi dengan menggunakan sampel.
(PDF) Penentuan ukuran sampel memakai rumus slovin | Ustad
...
artikel menentukan jumlah sampel berdasarkan rumus slovin.
sebenarnya untuk menghitung jumlah sampel yang akan
digunakan dapat menggunakan beberapa rumus, rumus slovin,
rumus Sampling Fraction Per Cluster, Tabel Krejcie, dsb. namun
pada kesempatan ini kami akan secara khusus membahas cara
menghitung jumlah sampel menggunakan rumus slovin yang
dikemukakan oleh slovin. berikut penjelasannya:
menentukan jumlah sampel berdasarkan rumus slovin | SPSS ...
(4) Rumus tersebut hanya memberi kesempatan kepada
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pemakainya untuk memasukan nilai galat pendugaan yang bisa
ditolelir (d). Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas,
penulis mulai dengan mencoba beberapa rumus umum (generik)
untuk menentukan ukuran sampel, kemudian
mengkomparasikannya dengan rumus Slovin.
POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 4: UKURAN
SAMPEL RUMUS SLOVIN
Dalam rumus Slovin ada ketentuan sebagai berikut: Nilai e = 0,1
(10%) untuk populasi dalam jumlah besar Nilai e = 0,2 (20%)
untuk populasi dalam jumlah kecil Jadi rentang sampel yang
dapat diambil dari teknik Solvin adalah antara 10-20 % dari
populasi penelitian.
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