
BAB III 

KERANGKA PENELITIAN 

 

1. Kerangka Penelitian 

Pada pelaksanaan penelitian ini diperlukan adanya langkah-langkah yang 

sistematis untuk dapat menyusun dan mempersiapkan berbagai macam data 

yang diperlukan untuk penelitian ini. Hal ini sangat penting supaya seluruh 

rangkain dari penelitian dapat berlangsung dengan baik dan benar dimulai dari 

tahap awal hingga pada tahap akhir dari penelitian. 

Melalui visualisasi gambar kerangka konseptual penelitian yang baik dan 

benar, maka penelitian ini akan menjadi lebih terarah. Penelitian yang terarah 

dapat menuntun kepada hasil yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bagian 

sebelumnya, maka kerangkan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kerangka konseptual dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 3.1. Kerangka Konseptual 
 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep Penelitian 

 

Sumber: Data diolah, 2015 
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2. Model Analisis 
 

 
 

Gambar 3.2 Model Analisis 

Sumber: Data diolah (2016) 
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