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Nama Mata Kuliah : Metodologi Penelitian sks : 3 
Program Studi : Diploma IV 

Capaian Pembelajaran MATA KULIAH :
HARD SKILLS:  Mampu merancang penelitian ilmiah.
SOFT SKILLS:   Mampu berpikir kritis dan rasional.

Matriks Pembelajaran :

Minggu
Capaian

pembelajaran akhir
yang diharapkan

Materi/Pokok
Bahasan

Referensi 
Strategi

Pembelajaran
Latihan

yang
Dilakukan

Kriteria
Penilaian

(Indikator)
Bobot

1 2 3 4 5 6 7 8
I Mengetahui tujuan 

Matakuliah Metodologi
Penelitian

Perkenalan dan 
Pembagian 
Kelompok

-

II - VIII Mampu 
mengidentifikasi 
unsur-unsur dalam 
proposal penelitian. 

Unsur-unsur 
dalam proposal 
penelitian yang 
menggunakan 
metodologi 
kuantitatif dan 
kualitatif, seperti:
1. Latar 

Belakang 
Penelitian

2. Permasalahan 
3. Tinjauan 

Pustaka
4. Metode dan 

Pendekatan 
Penelitian

5. Populasi dan 
Sampel

1. Arikunto, Suharsimi. 
2010.

2. Azwar, Saifuddin. 
1998.

3. Buchanan, D.A. and A. 
Bryman. 2010.

4. Byrne, Barbara M. 
2001.

5. Creswell, John W. 
2003.

6. Denzin, Norman K dan 
Yvonna S. Lincoln. 
(ed.). 2011.

7. Grim, L.G. and P.R. 
Yarnold. 2002. 

8. Marshal, C. and 
Rossman B. Gretchen. 

Small Group 
Discussion

Presentasi Substansi:
- Kelengkapan 

unsur
- Kebenaran 

konsep

Tata Naskah:
- Bahasa makalah
- Kerapihan 

makalah

Presentasi:
- Isi penjelasan 

lisan
- Pengorganisasian

penjelasan lisan
- Gaya presentasi

50%
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6. Teknik 
Sampling

7. Analisis Data 

2011.
9. Moleong, Lexy J. 2007.
10.Marzuki, Peter 

Mahmud. 2005. 
11.Muhadjir, Noeng. 1998.
12.Mulyadi, Mohammad. 

2010.
13.Neuman, W. Lawrence.

1994.
14.Prastowo, Andi. 2012. 
15.Sarwono, Jonathan. 

2003.
16.Sugiono. 2012. 
17.Wiradi, Gunawan. 

2009.
IX - XVI Mampu merancang 

proposal penelitian
Unsur-unsur 
dalam proposal 
penelitian yang 
menggunakan 
metodologi 
kuantitatif dan 
kualitatif, seperti:
1. Latar 

Belakang 
Penelitian

2. Permasalahan
3. Tinjauan 

Pustaka
4. Metode dan 

Pendekatan 
Penelitian

5. Populasi dan 
Sampel

6. Teknik 
Sampling

7. Analisis Data 

1. Arikunto, Suharsimi. 
2010.

2. Azwar, Saifuddin. 
1998.

3. Buchanan, D.A. and A. 
Bryman. 2010.

4. Byrne, Barbara M. 
2001.

5. Creswell, John W. 
2003.

6. Denzin, Norman K dan 
Yvonna S. Lincoln. 
(ed.). 2011.

7. Grim, L.G. and P.R. 
Yarnold. 2002.

8. Marshal, C. and 
Rossman B. Gretchen. 
2011.

9. Moleong, Lexy J. 2007.

Small Group 
Discussion

Presentasi Substansi:
- Kelengkapan 

unsur
- Kebenaran 

konsep

Tata Naskah:
- Bahasa makalah
- Kerapihan 

makalah

Presentasi:
- Isi penjelasan 

lisan
- Pengorganisasian

penjelasan lisan
- Gaya presentasi

50%
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10.Marzuki, Peter 
Mahmud. 2005.

11.Muhadjir, Noeng. 1998.
12.Mulyadi, Mohammad. 

2010.
13.Neuman, W. Lawrence.

1994.
14.Prastowo, Andi. 2012.
15.Sarwono, Jonathan. 

2003.
16.Sugiono. 2012. 
17.Wiradi, Gunawan. 

2009.
Daftar referensi:
Arikunto, Suharsimi. 2010. “Prosedur Penelitian.” Jakarta, Rineka Cipta.
Azwar, Saifuddin. 1998. “Metode Penelitian.” Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Buchanan, D.A. and A. Bryman. 2010. “The Sage Handbook of Organizational Research Method.” California, Sage Publications. 
Byrne, Barbara M. 2001. “Structural Equation Modeling With Amos: Basic Concept, Aplication, and Programming.” London, Lawrence

Erlbaum Associates. 
Creswell, John W. 2003. “Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches.” London, Sage Publications. 
Denzin, Norman K dan Yvonna S. Lincoln. (ed.). 2011. “The Sage Handbook of Qualitative Research 1.” Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
Grim,  L.G. and P.R. Yarnold.  2002. “Reading and Understanding More Multivariate  Statistics.”  Washington,  American Psychological

Association.
Marshal, C. and Rossman B. Gretchen. 2011. “Designing Qualitative Researc.” California, Sage Publications 
Moleong, Lexy J. 2007. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Bandung, Remaja Rosdakarya.
Marzuki, Peter Mahmud. 2005. “Penelitian Hukum.” Jakarta, Prenada Media
Muhadjir, Noeng. 1998. “Metodologi Penelitian Kualitatif.” Yogyakarta, Rake Sarasin.
Mulyadi,  Mohammad. 2010. “Penelitian Kuantitatif  dan Kualitatif  serta Praktek Kombinasinya Dalam Penelitian Sosial.” Jakarta, Nadi

Pustaka.
Neuman, W. Lawrence. 1994. “Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches.” Boston, Allyn and Bacon.
Prastowo, Andi. 2012. “Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian.” Yogyakarta, Ar Ruzz Media.
Sarwono, Jonathan. 2003. “Penelitian Pendekatan Kuantitatif.” Bandung, Universitas Komputer Indonesia.
Sugiono. 2012. “Penelitian Kualitatif Kuantitatif.” Bandung, Alfabeta.
Wiradi, Gunawan. 2009. “Masalah Agraria: Reforma Agraria Dan Penelitian Agraria.” Yogyakarta, STPN Press.
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FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah : Metodologi Penelitian sks : 3
Program Studi : Diploma IV Pertanahan Pertemuan ke: II - VIII

A. TUJUAN TUGAS: 
Mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur-unsur dalam proposal penelitian

B. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan:

Unsur-unsur dalam proposal  penelitian yang  menggunakan metodologi  kuantitatif  dan kualitatif,  seperti:  latar  belakang penelitian ,  permasalahan,
tinjauan pustaka, metode dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling, dan analisis data.

b. Metode/Cara Pengerjaan (Acuan Cara/Langkah Pengerjaan):
1. Dengan  dibantu  Pengurus  Kelas  (Komisaris  Kelas,  Wakil  Komisaris  Kelas,  dan  Sekretaris  Komisaris  Kelas),  dosen  pengampu

membentuk 12 kelompok mahasiswa yang akan bertugas membuat makalah dan mempresentasikannya, jumlah anggota tiap kelompok
disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dalam kelas. Contoh, bila jumlah mahasiswa dalam kelas adalah 40 orang, maka jumlah anggota
tiap kelompok adalah 40/12 orang mahasiswa, yaitu  antara 3 sampai 4 orang, tepatnya  8 kelompok beranggotakan 3 orang dan 4
kelompok beranggotakan 4 orang.

2. Kelompok mahasiswa yang telah dibentuk bertugas membuat makalah untuk mengidentifikasi unsur-unsur dalam proposal penelitian,
dengan ketentuan:
- Tata Naskah, sebagai berikut: Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, spasi 1,5 dan font 12, dengan batas atas 4 cm, batas

kiri 4 cm, batas bawah 3cm, batas kanan 3 cm, ukuran kuarto, orientasi portrait, serta jumlah halaman minimal 20 halaman dan
maksimal 22 halaman.

- Naskah diserahkan kepada dosen pengampu melalui komisaris kelas dalam bentuk softcopy, pada Minggu II.
- Bagi naskah-naskah yang isinya sama (plagiasi), maka nilainya (skornya) akan dikurangi.
- Selama proses pembelajaran (Minggu II-VIII) naskah dapat direvisi oleh kelompok mahasiswa, untuk meningkatkan capaian nilai

atau skornya.
- Target nilai atau skor akhir yang harus dicapai oleh kelompok mahasiswa adalah A atau B.  

3. Mempresentasikan makalah, dengan ketentuan:
- Presentasi dilaksanakan pada Minggu II-VIII, tetapi setiap kelompok mahasiswa harus sudah siap untuk presentasi pada Minggu II.

Oleh karena itu, bahan presentasi (dalam bentuk powerpoint) harus diserahkan kepada dosen pengampu melalui komisaris kelas
dalam bentuk softcopy, pada Minggu II.

- Presentasi dilakukan dengan menggunakan powerpoint, dengan jumlah slide maksimal 10 buah.
- Durasi  waktu  presentasi  dan  diskusi  (tanya  jawab)  ditentukan  oleh  moderator,  setelah  berkoordinasi  dengan  dosen  pengampu

matakuliah.
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- Mahasiswa yang mempresentasikan makalah wajib menjawab pertanyaan dosen pengampu dan audience (peserta diskusi).
- Urutan kelompok yang mempresentasikan dan moderator ditentukan oleh dosen pengampu.
- Setiap mahasiswa wajib antusias, bersemangat, dan tertib dalam mengikuti jalannya presentasi dan diskusi.
- Bagi mahasiswa yang diketahui oleh dosen pengampu tidak antusias, tidak bersemangat, dan tidak tertib dalam mengikuti jalannya

presentasi dan diskusi akan dicatat sebagai penerima sanksi, yang berupa pengurangan nilai (skor). 
c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:

1. Makalah dalam bentuk softcopy
2. Bahan presentasi dalam bentuk softcopy

C. KRITERIA PENILAIAN
POLA PENILAIAN KOMPETENSI

KRITERIA PERTAMA: SUBSTANSI
DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang Memuaskan Di Bawah Standard SKOR

Kelengkapan Unsur Lengkap dan 
terintegrasi.

Lengkap. Masih kurang satu 
unsur yang 
diwajibkan.

Hanya menunjukkan 
sebagian unsur yang 
diwajibkan.

- Tidak memuat unsur 
yang diwajibkan.

- Tidak memenuhi 
standard yang 
ditentukan.

- 100 (Sangat Memuaskan)
- 80 (Memuaskan)
- 60 (Batas)
- 40 (Kurang Memuaskan)
- 20 (Di Bawah Standard)

Kebenaran Konsep Konsep diiungkapkan 
dengan benar dan 
terintegrasi.

Konsep 
diungkapkan dengan
benar, tapi tidak 
terintegrasi.

Ada satu konsep yang 
tidak benar.

Lebih dari satu konsep 
yang tidak benar.

- Tidak ada satupun 
konsep yang benar.

- Tidak memenuhi 
standard yang 
ditentukan.

KRITERIA KEDUA: TATA NASKAH 
DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang Memuaskan Di Bawah Standard Skor

Bahasa
Makalah

- Menggunakan Bahasa
Indonesia dengan baik
dan benar.

- Bahasa yang 
digunakan mudah 
difahami.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah diketik 
italic.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah diberi 
terjemahannya di 
dalam kurung 

- Menggunakan Bahasa 
Indonesia dengan baik 
dan benar.

- Bahasa yang 
digunakan mudah 
difahami.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah diketik 
italic.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah tidak 
diberi terjemahannya 
di dalam kurung 

- Menggunakan Bahasa 
Indonesia dengan baik 
dan benar.

- Bahasa yang 
digunakan mudah 
difahami.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah tidak 
diketik italic.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah tidak 
diberi terjemahannya 
di dalam kurung 

- Menggunakan Bahasa 
Indonesia dengan baik 
dan benar.

- Bahasa yang 
digunakan sulit 
difahami

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah tidak  
diketik italic.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah tidak 
diberi terjemahannya 
di dalam kurung 

- Tidak menggunakan 
Bahasa Indonesia 
dengan baik dan benar.

- Bahasa yang 
digunakan sulit 
difahami

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah tidak  
diketik italic.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah tidak 
diberi terjemahannya 
di dalam kurung.

- Tidak memenuhi 
standard yang 
ditentukan. 

- 100 (Sangat Memuaskan)
- 80 (Memuaskan)
- 60 (Batas)
- 40 (Kurang Memuaskan)
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- 20 (Di Bawah Standard)Kerapihan
Makalah

- Sistematika sesuai 
urutan yang 
ditentukan.

- Jumlah halaman 
sesuai ketentuan.

- Ukuran huruf sesuai 
ketentuan.

- Spasi sesuai 
ketentuan.

- Sistematika sesuai 
urutan yang 
ditentukan.

- Jumlah halaman sesuai
ketentuan.

- Ukuran huruf sesuai 
ketentuan.

- Spasi tidak sesuai 
ketentuan.

- Sistematika sesuai 
urutan yang 
ditentukan.

- Jumlah halaman sesuai
ketentuan.

- Ukuran huruf tidak 
sesuai ketentuan.

- Spasi tidak sesuai 
ketentuan.

- Sistematika tidak 
sesuai urutan yang 
ditentukan.

- Jumlah halaman sesuai
ketentuan.

- Ukuran huruf tidak 
sesuai ketentuan.

- Spasi tidak sesuai 
ketentuan.

- Jumlah halaman tidak 
sesuai ketentuan.

- Tidak memenuhi 
standard yang 
ditentukan.

KRITERIA 2: Presentasi
DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang Memuaskan Di Bawah Standard SKOR

Isi Penjelasan Lisan - Penjelasan telah 
memadai, bahkan 
menambah wawasan 
audience (peserta 
diskusi).

- Memberi inspirasi pada
audience untuk 
mendalami materi 
bahasan.

- Penjelasan telah 
memadai, bahkan 
menambah wawasan 
audience.

- Tidak memberi 
inspirasi pada 
audience untuk 
mendalami materi 
bahasan.

- Penjelasan telah 
memadai, tetapi 
tidak menambah 
wawasan audience.

- Tidak memberi 
inspirasi pada 
audience untuk 
mendalami materi 
bahasan.

- Penjelasan tidak 
memadai, dan tidak 
menambah wawasan 
audience.

- Tidak memberi 
inspirasi pada 
audience untuk 
mendalami materi 
bahasan.

- Penjelasan membingungkan
audience.

- Tidak memenuhi standar 
yang ditentukan.

- 100 (Sangat Memuaskan)
- 80 (Memuaskan)
- 60 (Batas)
- 40 (Kurang Memuaskan)
- 20 (Di Bawah Standard)

Pengorgani-sasian 
Penjelasan Lisan

- Penjelasan 
disampaikan dengan 
runtut.

- Memberi informasi 
yang benar.

- Dilengkapi data dan 
fakta pendukung.

- Diberi ilustrasi yang 
meyakinkan.

- Penjelasan 
disampaikan dengan 
runtut.

- Memberi informasi 
yang benar.

- Dilengkapi data dan 
fakta pendukung.

- Tidak diberi ilustrasi 
yang meyakinkan.

- Penjelasan 
disampaikan 
dengan runtut.

- Memberi 
informasi yang 
benar.

- Tidak dilengkapi 
data dan fakta 
pendukung.

- Tidak diberi 
ilustrasi yang 
meyakinkan.

- Penjelasan 
disampaikan dengan 
runtut.

- Tidak memberi 
informasi yang 
benar.

- Tidak dilengkapi 
data dan fakta 
pendukung.

- Tidak diberi ilustrasi 
yang meyakinkan.

- Penjelasan tidak 
disampaikan dengan runtut.

- Tidak memberi informasi 
yang benar.

- Tidak dilengkapi data dan 
fakta pendukung.

- Tidak diberi ilustrasi yang 
meyakinkan.

- Tidak memenuhi standard 
yang ditetapkan.

Gaya Presentasi - Menggugah semangat 
audience.

- Membuat audience 
faham.

- Penyaji tidak melihat 
catatan.

- Tidak menggugah 
semangat audience.

- Membuat audience 
faham.

- Penyaji tidak 
melihat catatan.

- Tidak menggugah
semangat 
audience.

- Tidak membuat 
audience faham.

- Penyaji tidak 
melihat catatan.

- Tidak menggugah 
semangat audience.

- Tidak membuat 
audience faham.

- Penyaji sesekali  
melihat catatan.

- Tidak menggugah 
semangat audience.

- Tidak membuat audience 
faham.

- Penyaji seringkali  melihat
catatan.

- Tidak memenuhi standard 
yang ditetapkan.
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FORMAT RANCANGAN TUGAS

Nama Mata Kuliah : Metodologi Penelitian sks : 3
Program Studi : Diploma IV Pertanahan Pertemuan ke: IX - XVI

A. TUJUAN TUGAS:
Mahasiswa mampu merancang proposal penelitian.

B. URAIAN TUGAS:
a. Obyek Garapan :

Unsur-unsur dalam proposal penelitian yang menggunakan metodologi kuantitatif dan kualitatif, seperti: latar belakang penelitian, permasalahan, 
tinjauan pustaka, metode dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, teknik sampling, dan analisis data.

b. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara/langkah pengerjaan):
1. Dengan  dibantu  Pengurus  Kelas  (Komisaris  Kelas,  Wakil  Komisaris  Kelas,  dan  Sekretaris  Komisaris  Kelas),  dosen  pengampu

membentuk 12 kelompok mahasiswa yang akan bertugas membuat makalah dan mempresentasikannya, jumlah anggota tiap kelompok
disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dalam kelas. Contoh, bila jumlah mahasiswa dalam kelas adalah 40 orang, maka jumlah anggota
tiap kelompok adalah 40/12 orang mahasiswa, yaitu  antara 3 sampai 4 orang, tepatnya  8 kelompok beranggotakan 3 orang dan 4
kelompok beranggotakan 4 orang.

2. Kelompok mahasiswa yang telah dibentuk bertugas membuat proposal penelitian, dengan ketentuan:
- Tata Naskah, sebagai berikut: Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, spasi 1,5 dan font 12, dengan batas atas 4 cm, batas

kiri 4 cm, batas bawah 3cm, batas kanan 3 cm, ukuran kuarto, orientasi portrait, serta jumlah halaman minimal 25 halaman dan
maksimal 27 halaman.

- Naskah diserahkan kepada dosen pengampu melalui komisaris kelas dalam bentuk softcopy, pada Minggu IX.
- Bagi naskah-naskah yang isinya sama (plagiasi), maka nilainya (skornya) akan dikurangi.
- Selama proses pembelajaran (Minggu IX-XVI) naskah dapat direvisi oleh kelompok mahasiswa, untuk meningkatkan capaian nilai

atau skornya.
- Target nilai atau skor akhir yang harus dicapai oleh kelompok mahasiswa adalah A atau B.  

3. Mempresentasikan makalah, dengan ketentuan:
- Presentasi dilaksanakan pada Minggu IX-XVI, tetapi setiap kelompok mahasiswa harus sudah siap untuk presentasi pada Minggu IX.

Oleh karena itu, bahan presentasi (dalam bentuk powerpoint) harus diserahkan kepada dosen pengampu melalui komisaris kelas
dalam bentuk softcopy, pada Minggu IX.

- Presentasi dilakukan dengan menggunakan powerpoint, dengan jumlah slide maksimal 10 buah.
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- Durasi  waktu  presentasi  dan  diskusi  (tanya  jawab)  ditentukan  oleh  moderator,  setelah  berkoordinasi  dengan  dosen  pengampu
matakuliah.

- Mahasiswa yang mempresentasikan makalah wajib menjawab pertanyaan dosen pengampu dan audience (peserta diskusi).
- Urutan kelompok yang mempresentasikan dan moderator ditentukan oleh dosen pengampu.
- Setiap mahasiswa wajib antusias, bersemangat, dan tertib dalam mengikuti jalannya presentasi dan diskusi.
- Bagi mahasiswa yang diketahui oleh dosen pengampu tidak antusias, tidak bersemangat, dan tidak tertib dalam mengikuti jalannya

presentasi dan diskusi akan dicatat sebagai penerima sanksi, yang berupa pengurangan nilai (skor). 
c. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan:

1. Makalah dalam bentuk softcopy
2. Bahan presentasi dalam bentuk softcopy

C. KRITERIA PENILAIAN
POLA PENILAIAN KOMPETENSI

KRITERIA PERTAMA: SUBSTANSI
DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang Memuaskan Di Bawah Standard SKOR

Kelengkapan Unsur Lengkap dan 
terintegrasi.

Lengkap. Masih kurang satu 
unsur yang 
diwajibkan.

Hanya menunjukkan 
sebagian unsur yang 
diwajibkan.

- Tidak memuat unsur 
yang diwajibkan.

- Tidak memenuhi 
standard yang 
ditentukan.

- 100 (Sangat Memuaskan)
- 80 (Memuaskan)
- 60 (Batas)
- 40 (Kurang Memuaskan)
- 20 (Di Bawah Standard)

Kebenaran Konsep Konsep diiungkapkan 
dengan benar dan 
terintegrasi.

Konsep 
diungkapkan dengan
benar, tapi tidak 
terintegrasi.

Ada satu konsep yang 
tidak benar.

Lebih dari satu konsep 
yang tidak benar.

- Tidak ada satupun 
konsep yang benar.

- Tidak memenuhi 
standard yang 
ditentukan.

KRITERIA KEDUA: TATA NASKAH 
DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang Memuaskan Di Bawah Standard Skor

Bahasa
Makalah

- Menggunakan Bahasa
Indonesia dengan baik
dan benar.

- Bahasa yang 
digunakan mudah 
difahami.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah diketik 
italic.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah diberi 
terjemahannya di 
dalam kurung 

- Menggunakan Bahasa 
Indonesia dengan baik 
dan benar.

- Bahasa yang 
digunakan mudah 
difahami.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah diketik 
italic.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah tidak 
diberi terjemahannya 
di dalam kurung 

- Menggunakan Bahasa 
Indonesia dengan baik 
dan benar.

- Bahasa yang 
digunakan mudah 
difahami.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah tidak 
diketik italic.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah tidak 
diberi terjemahannya 
di dalam kurung 

- Menggunakan Bahasa 
Indonesia dengan baik 
dan benar.

- Bahasa yang 
digunakan sulit 
difahami

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah tidak  
diketik italic.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah tidak 
diberi terjemahannya 
di dalam kurung 

- Tidak menggunakan 
Bahasa Indonesia 
dengan baik dan benar.

- Bahasa yang 
digunakan sulit 
difahami

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah tidak  
diketik italic.

- Bahasa asing atau 
bahasa daerah tidak 
diberi terjemahannya 
di dalam kurung.

- Tidak memenuhi 

- 100 (Sangat Memuaskan)
- 80 (Memuaskan)
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standard yang 
ditentukan. 

- 60 (Batas)
- 40 (Kurang Memuaskan)
- 20 (Di Bawah Standard)Kerapihan

Makalah
- Sistematika sesuai 

urutan yang 
ditentukan.

- Jumlah halaman 
sesuai ketentuan.

- Ukuran huruf sesuai 
ketentuan.

- Spasi sesuai 
ketentuan.

- Sistematika sesuai 
urutan yang 
ditentukan.

- Jumlah halaman sesuai
ketentuan.

- Ukuran huruf sesuai 
ketentuan.

- Spasi tidak sesuai 
ketentuan.

- Sistematika sesuai 
urutan yang 
ditentukan.

- Jumlah halaman sesuai
ketentuan.

- Ukuran huruf tidak 
sesuai ketentuan.

- Spasi tidak sesuai 
ketentuan.

- Sistematika tidak 
sesuai urutan yang 
ditentukan.

- Jumlah halaman sesuai
ketentuan.

- Ukuran huruf tidak 
sesuai ketentuan.

- Spasi tidak sesuai 
ketentuan.

- Jumlah halaman tidak 
sesuai ketentuan.

- Tidak memenuhi 
standard yang 
ditentukan.

KRITERIA 2: Presentasi
DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang Memuaskan Di Bawah Standard SKOR

Isi Penjelasan Lisan - Penjelasan telah 
memadai, bahkan 
menambah wawasan 
audience (peserta 
diskusi).

- Memberi inspirasi pada
audience untuk 
mendalami materi 
bahasan.

- Penjelasan telah 
memadai, bahkan 
menambah wawasan 
audience.

- Tidak memberi 
inspirasi pada 
audience untuk 
mendalami materi 
bahasan.

- Penjelasan telah 
memadai, tetapi 
tidak menambah 
wawasan audience.

- Tidak memberi 
inspirasi pada 
audience untuk 
mendalami materi 
bahasan.

- Penjelasan tidak 
memadai, dan tidak 
menambah wawasan 
audience.

- Tidak memberi 
inspirasi pada 
audience untuk 
mendalami materi 
bahasan.

- Penjelasan 
membingungkan 
audience.

- Tidak memenuhi 
standar yang 
ditentukan.

- 100 (Sangat Memuaskan)
- 80 (Memuaskan)
- 60 (Batas)
- 40 (Kurang Memuaskan)
- 20 (Di Bawah Standard)

Pengorgani-sasian 
Penjelasan Lisan

- Penjelasan 
disampaikan dengan 
runtut.

- Memberi informasi 
yang benar.

- Dilengkapi data dan 
fakta pendukung.

- Diberi ilustrasi yang 
meyakinkan.

- Penjelasan 
disampaikan dengan 
runtut.

- Memberi informasi 
yang benar.

- Dilengkapi data dan 
fakta pendukung.

- Tidak diberi ilustrasi 
yang meyakinkan.

- Penjelasan 
disampaikan 
dengan runtut.

- Memberi 
informasi yang 
benar.

- Tidak dilengkapi 
data dan fakta 
pendukung.

- Tidak diberi 
ilustrasi yang 
meyakinkan.

- Penjelasan 
disampaikan dengan 
runtut.

- Tidak memberi 
informasi yang 
benar.

- Tidak dilengkapi 
data dan fakta 
pendukung.

- Tidak diberi ilustrasi 
yang meyakinkan.

- Penjelasan tidak 
disampaikan dengan 
runtut.

- Tidak memberi 
informasi yang 
benar.

- Tidak dilengkapi 
data dan fakta 
pendukung.

- Tidak diberi ilustrasi 
yang meyakinkan.

- Tidak memenuhi 
standard yang 
ditetapkan.

Gaya Presentasi - Menggugah semangat 
audience.

- Membuat audience 
faham.

- Penyaji tidak melihat 
catatan.

- Tidak menggugah 
semangat audience.

- Membuat audience 
faham.

- Penyaji tidak 
melihat catatan.

- Tidak menggugah
semangat 
audience.

- Tidak membuat 
audience faham.

- Penyaji tidak 
melihat catatan.

- Tidak menggugah 
semangat audience.

- Tidak membuat 
audience faham.

- Penyaji sesekali  
melihat catatan.

- Tidak menggugah 
semangat audience.

- Tidak membuat 
audience faham.

- Penyaji seringkali  
melihat catatan.

- Tidak memenuhi 
standard yang 
ditetapkan.
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Lembar Kerja Mahasiswa 
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Lembar Kerja 1

Mengidentifikasi unsur-unsur dalam proposal penelitian

Petunjuk Pelaksanaan Tugas:
1. Dengan  dibantu  Pengurus  Kelas  (Komisaris  Kelas,  Wakil  Komisaris  Kelas,  dan  Sekretaris

Komisaris  Kelas),  dosen pengampu membentuk  12 kelompok  mahasiswa yang  akan bertugas
membuat makalah dan mempresentasikannya, jumlah anggota tiap kelompok disesuaikan dengan
jumlah mahasiswa dalam kelas.  Contoh, bila jumlah mahasiswa dalam kelas adalah 40 orang,
maka jumlah anggota  tiap  kelompok adalah  40/12 orang mahasiswa,  yaitu  antara  3 sampai  4
orang, tepatnya 8 kelompok beranggotakan 3 orang dan 4 kelompok beranggotakan 4 orang.

2. Kelompok  mahasiswa  yang  telah  dibentuk  bertugas  membuat  makalah  makalah  untuk
mengidentifikasi unsur-unsur dalam proposal penelitian, dengan ketentuan:
- Tata Naskah, sebagai berikut: Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, spasi 1,5 dan

font 12, dengan batas atas 4 cm, batas kiri 4 cm, batas bawah 3cm, batas kanan 3 cm, ukuran
kuarto, orientasi portrait, serta jumlah halaman minimal 20 halaman dan maksimal 22 halaman.

- Naskah diserahkan kepada dosen pengampu melalui komisaris kelas dalam bentuk softcopy,
pada Minggu II.

- Bagi naskah-naskah yang isinya sama (plagiasi), maka nilainya (skornya) akan dikurangi.
- Selama proses pembelajaran (Minggu II-VIII) naskah dapat direvisi oleh kelompok mahasiswa,

untuk meningkatkan capaian nilai atau skornya.
- Target nilai atau skor akhir yang harus dicapai oleh kelompok mahasiswa adalah A atau B.  

3. Mempresentasikan makalah, dengan ketentuan:
- Presentasi dilaksanakan pada Minggu II-VIII, tetapi setiap kelompok mahasiswa harus sudah

siap  untuk  presentasi  pada  Minggu  II.  Oleh  karena  itu,  bahan  presentasi  (dalam  bentuk
powerpoint) harus diserahkan kepada dosen pengampu melalui komisaris kelas dalam bentuk
softcopy, pada Minggu II.

- Presentasi  dilakukan  dengan  menggunakan  powerpoint,  dengan  jumlah  slide  maksimal  10
buah.

- Durasi  waktu  presentasi  dan  diskusi  (tanya  jawab)  ditentukan  oleh  moderator,  setelah
berkoordinasi dengan dosen pengampu matakuliah.

- Mahasiswa yang mempresentasikan makalah wajib menjawab pertanyaan dosen pengampu dan
audience (peserta diskusi).

- Urutan kelompok yang mempresentasikan dan moderator ditentukan oleh dosen pengampu.
- Setiap mahasiswa wajib antusias, bersemangat, dan tertib dalam mengikuti jalannya presentasi

dan diskusi.
- Bagi mahasiswa yang diketahui oleh dosen pengampu tidak antusias, tidak bersemangat, dan

tidak tertib dalam mengikuti  jalannya  presentasi  dan diskusi akan dicatat  sebagai  penerima
sanksi, yang berupa pengurangan nilai (skor).
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Lembar Kerja 2

Merancang proposal penelitian

Petunjuk Pelaksanaan Tugas:
1. Dengan  dibantu  Pengurus  Kelas  (Komisaris  Kelas,  Wakil  Komisaris  Kelas,  dan  Sekretaris

Komisaris  Kelas),  dosen pengampu membentuk  12 kelompok  mahasiswa yang  akan bertugas
membuat makalah dan mempresentasikannya, jumlah anggota tiap kelompok disesuaikan dengan
jumlah mahasiswa dalam kelas.  Contoh, bila jumlah mahasiswa dalam kelas adalah 40 orang,
maka jumlah anggota  tiap  kelompok adalah  40/12 orang mahasiswa,  yaitu  antara  3 sampai  4
orang, tepatnya 8 kelompok beranggotakan 3 orang dan 4 kelompok beranggotakan 4 orang.

2. Kelompok  mahasiswa  yang  telah  dibentuk  bertugas  membuat  proposal  penelitian,  dengan
ketentuan:
- Tata Naskah, sebagai berikut: Naskah diketik dengan huruf Times New Roman, spasi 1,5 dan

font 12, dengan batas atas 4 cm, batas kiri 4 cm, batas bawah 3cm, batas kanan 3 cm, ukuran
kuarto, orientasi portrait, serta jumlah halaman minimal 25 halaman dan maksimal 27 halaman.

- Naskah diserahkan kepada dosen pengampu melalui komisaris kelas dalam bentuk softcopy,
pada Minggu IX.

- Bagi naskah-naskah yang isinya sama (plagiasi), maka nilainya (skornya) akan dikurangi.
- Selama  proses  pembelajaran  (Minggu  IX-XVI)  naskah  dapat  direvisi  oleh  kelompok

mahasiswa, untuk meningkatkan capaian nilai atau skornya.
- Target nilai atau skor akhir yang harus dicapai oleh kelompok mahasiswa adalah A atau B.  

a. Mempresentasikan makalah, dengan ketentuan:
- Presentasi dilaksanakan pada Minggu IX-XVI, tetapi setiap kelompok mahasiswa harus sudah

siap  untuk  presentasi  pada  Minggu  IX.  Oleh  karena  itu,  bahan  presentasi  (dalam  bentuk
powerpoint) harus diserahkan kepada dosen pengampu melalui komisaris kelas dalam bentuk
softcopy, pada Minggu IX.

- Presentasi  dilakukan  dengan  menggunakan  powerpoint,  dengan  jumlah  slide  maksimal  10
buah.

- Durasi  waktu  presentasi  dan  diskusi  (tanya  jawab)  ditentukan  oleh  moderator,  setelah
berkoordinasi dengan dosen pengampu matakuliah.

- Mahasiswa yang mempresentasikan makalah wajib menjawab pertanyaan dosen pengampu dan
audience (peserta diskusi).

- Urutan kelompok yang mempresentasikan dan moderator ditentukan oleh dosen pengampu.
- Setiap mahasiswa wajib antusias, bersemangat, dan tertib dalam mengikuti jalannya presentasi

dan diskusi.
- Bagi mahasiswa yang diketahui oleh dosen pengampu tidak antusias, tidak bersemangat, dan

tidak tertib dalam mengikuti  jalannya  presentasi  dan diskusi akan dicatat  sebagai  penerima
sanksi, yang berupa pengurangan nilai (skor).
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