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PENELITIAN 

1235801  T 2 P  VIII 16 Januari 2017 

OTORISASI 

Pembuat RP Koordinator MK Ka PRODI 

Prof. Dr. Debby 

Willar 

 

Prof. Dr. Debby Willar 

 

Rilya Rumbayan, ST., M.Eng., Ph.D 

Capaian 

Pembelajaran 

Program Studi  

1. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, 

dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; 

2. Menyusun deskripsi hasil kajian tersebut di atas (1) dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan 

mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; 

3. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, 

berdasarkan hasil analisis informasi dan data; 

4. Menguasai prinsip dan teknik berkomunikasi (lisan, tulisan, grafis); 

5. Menguasai pengetahuan faktual tentang perkembangan di bidang teknologi konstruksi gedung. 

Mata Kuliah  

1. Mampu menganalisis permasalahan yang akan diteliti; 

2. Mampu mendesain rencana penelitian; 

3. Mampu melaksanakan tahapan-tahapan penelitian hingga dihasilkannya laporan penelitian yang dapat 

digunakan sebagai referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terapannya. 
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Media Pembelajaran Software untuk:  

Analisis data, Rujukan referensi. 

Hardware:  

Komputer, LCD 

Dosen Pengampu Debby Willar 

Tampanatu P. F. Sompie 

Mata Kuliah 

Prasyarat 

Mata kuliah core subject dan mata kuliah pendukung Program Studi Diploma IV Konstruksi Bangunan Gedung 

Ming

gu ke 

 

 

(1) 

Kemampuan akhir 

yang diharapkan 

(sesuai tahapan 

belajar) 

(2) 

Bahan Kajian 

(Materi Ajar) 

 

 

(3) 

Metode 

Pembelajaran 

Dan Estimasi 

Waktu 

(4) 

Asesmen 

Indikator 

 

 

(5) 

Kriteria dan 

Bentuk Penilaian 

 

(6) 

Deskripsi Tugas 

 

 

(7) 

Bobot 

 

 

(8) 

1 Mahasiswa mampu 

menjelaskan jenis-jenis 

penelitian ditinjau dari 

beberapa aspek. 

Menjelaskan: jenis-

jenis penelitian 

ditinjau dari: (1) 

tujuan, (2) 

pendekatan, (3) 

bidang ilmu. 

Menjelaskan: jenis-

jenis penelitian 

ditinjau dari: (4) 

tempatnya, (5) 

ketersediaan 

variabel. Menjelaskan 

penelitian kuantitatif 

dan kualitatif. 

Ceramah, diskusi, dan 

studi kasus 

(TM: 2x (4x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menjelaskan 

tentang jenis-jenis 

penelitian.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan tugas 

- Konsep TA 

- Presentasi 

 

 

Tugas 1: 

Mengidentifikasi ruang 

lingkup penelitian 

bidang ilmu Teknik Sipil. 

 

Tugas 2: 

Membandingkan topik 

penelitian TA mahasiswa 

berdasarkan tinjauan-

tinjauan penelitian. 

2 

2 Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi 

permasalahan yang akan 

diteliti dan mampu 

mendesain rencana 

penelitian. 

Menjelaskan dan 

mendesain: (1) 

permasalahan 

penelitian, (2) studi 

pendahuluan, (3) 

merumuskan 

masalah. 

Ceramah, diskusi, dan 

studi kasus 

(TM: 2x (4x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menjelaskan 

desain rencana 

penelitian.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan tugas 

- Konsep TA 

- Presentasi 

Tugas 1: 

Mendesain penelitian 

topik TA berdasarkan: 

tujuan, metode, lokasi, 

dan analisis unit. 

 

Tugas 2: 

Mempersiapkan poster 

penelitian topik TA. 
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presentasi.  

 

3 Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi 

permasalahan yang akan 

diteliti dan mampu 

mendesain rencana 

penelitian. 

Menjelaskan dan 

mendesain: (4) 

manfaat penelitian, 

(5) memilih 

pendekatan, (6) 

menentukan sumber 

data, (7) menyusun 

instrumen. 

Ceramah, diskusi, dan 

studi kasus 

(TM: 2x (4x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menjelaskan 

desain rencana 

penelitian.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan tugas 

- Konsep TA 

- Presentasi 

 

 

Tugas 1: 

Mendesain penelitian 

topik TA berdasarkan: 

tujuan, metode, lokasi, 

dan analisis unit 

(lanjutan). 

 

Tugas 2: 

Mempersiapkan poster 

penelitian topik TA 

(lanjutan). 

 

4 Mahasiswa mampu 

mengidentifikasi 

permasalahan yang akan 

diteliti dan mampu 

mendesain rencana 

penelitian. 

Menjelaskan dan 

mendesain penelitian 

sesuai dengan 

pengalaman praktik 

kerja lapangan. 

Ceramah, diskusi, dan 

studi kasus 

(TM: 2x (4x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

menjelaskan 

desain rencana 

penelitian.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan tugas 

- Konsep TA 

- Presentasi 

 

 

Tugas 1: 

Mendesain penelitian 

topik TA berdasarkan: 

tujuan, metode, lokasi, 

dan analisis unit 

(lanjutan). 

 

Tugas 2: 

Mempersiapkan poster 

penelitian topik TA 

(lanjutan). 

6 

5 Mahasiswa mampu 

mengkaji sumber-sumber 

pustaka yang mendukung 

permasalahan penelitian 

dan desain metode 

penelitian. 

Menjelaskan fokus 

teori dan kegunaan 

teori yang 

mendukung 

permasalahan 

penelitian dan desain 

metode penelitian.   

Ceramah, diskusi, dan 

studi kasus 

(TM: 2x (4x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

memahami 

tinjauan pustaka.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan tugas 

- Konsep TA 

- Presentasi 

 

 

Tugas 1: 

Menetapkan topik dan 

sub topik untuk 

penulisan tinjauan 

pustaka dalam TA. 

 

Tugas 2: 

Mempersiapkan poster 

penelitian topik TA 

(lanjutan). 

 

6 Mahasiswa mampu Mendeskripsikan Ceramah, diskusi, dan Kelengkapan dan Kriteria: Tugas 1:   
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mengkaji sumber-sumber 

pustaka yang mendukung 

permasalahan penelitian 

dan desain metode 

penelitian. 

teori dan kerangka 

berpikir yang dapat 

mendukung tujuan 

penelitian. 

studi kasus 

(TM: 2x (4x50”)). 

ketepatan 

memahami 

tinjauan pustaka.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan tugas 

- Konsep TA 

- Presentasi 

 

 

Menetapkan topik dan 

sub topik untuk 

penulisan tinjauan 

pustaka dalam TA 

(lanjutan). 

 

 

 

 

Tugas 2: 

Mempersiapkan poster 

penelitian topik TA 

(lanjutan). 

7 Mahasiswa mampu 

mengkaji sumber-sumber 

pustaka yang mendukung 

permasalahan penelitian 

dan desain metode 

penelitian. 

Mengkaji sumber-

sumber pustaka 

sesuai dengan studi 

kasus pada praktik 

kerja lapangan. 

Ceramah, diskusi, dan 

studi kasus 

(TM: 2x (4x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

memahami 

tinjauan pustaka.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan tugas 

- Konsep TA 

- Presentasi 

 

 

Tugas 1: 

Menetapkan topik dan 

sub topik untuk 

penulisan tinjauan 

pustaka dalam TA 

(lanjutan). 

 

Tugas 2: 

Mempersiapkan poster 

penelitian topik TA 

(lanjutan). 

6 

8 Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian dan evaluasi berdasarkan Presentasi Poster 25 

9 Mahasiswa mampu 

menjelaskan metode-

metode pengumpulan 

data untuk menjawab 

permasalahan penelitian. 

Menjelaskan metode 

pengumpulan data 

lapangan: (1) 

observasi, (2) 

eksperimen, (3) 

wawancara, (4) 

kuesioner. 

Ceramah, diskusi, dan 

studi kasus 

(TM: 2x (4x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

memahami metode 

penelitian.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan tugas 

- Konsep TA 

- Presentasi 

 

 

Tugas: 

Mendesain metode 

penelitian sesuai dengan 

topik TA. 

 

 

 



POLITEKNIK NEGERI MANADO 

FORMULIR FM-072 ed.A rev.1 ISSUE: A Issued: 31-01-2007 UPDATE: 1 Updated: 07-01-2017 

 
10 Mahasiswa mampu 

menjelaskan metode-

metode pengumpulan 

data untuk menjawab 

permasalahan penelitian. 

Menjelaskan metode 

pengumpulan data 

sesuai dengan 

pengalaman praktik 

kerja lapangan. 

Ceramah, diskusi, dan 

studi kasus 

(TM: 2x (4x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

memahami metode 

penelitian.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan tugas 

- Konsep TA 

- Presentasi 

 

 

Tugas: 

Mendesain metode 

penelitian sesuai dengan 

topik TA (lanjutan). 

 

 

4 

11 Mahasiswa mampu 

menjelaskan prosedur 

analisis data untuk 

mencapai tujuan 

penelitian. 

Menjelaskan dan 

menganalisis data 

kuantitatif. 

Ceramah, diskusi, dan 

studi kasus 

(TM: 2x (4x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

memahami analisis 

data.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan tugas 

- Konsep TA 

- Presentasi 

 

 

Tugas: 

Menganalisis data sesuai 

dengan topik TA. 

 

 

 

12 Mahasiswa mampu 

menjelaskan prosedur 

analisis data untuk 

mencapai tujuan 

penelitian. 

Menjelaskan dan 

menganalisis data 

kualitatif. 

Ceramah, diskusi, dan 

studi kasus 

(TM: 2x (4x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

memahami analisis 

data.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan tugas 

- Konsep TA 

- Presentasi 

 

 

Tugas: 

Menganalisis data sesuai 

dengan topik TA 

(lanjutan). 

 

 

 

13 Mahasiswa mampu 

menjelaskan prosedur 

analisis data untuk 

Menjelaskan dan 

menganalisis data 

sesuai dengan 

Ceramah, diskusi, dan 

studi kasus 

(TM: 2x (4x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

memahami analisis 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

Tugas: 

Menganalisis data sesuai 

dengan topik TA 

6 
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mencapai tujuan 

penelitian. 

pengalaman praktik 

kerja lapangan. 

data.  

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan tugas 

- Konsep TA 

- Presentasi 

 

 

(lanjutan). 

 

 

14 Mahasiswa mampu 

menganalisis kesimpulan 

hasil penelitian, implikasi 

terhadap teori dan 

praktek serta mampu 

merekomendasikan hasil 

penelitian kepada para 

pemangku kepentingan. 

Menjelaskan dan 

mendeskripsikan 

kesimpulan, dan 

implikasi hasil 

penelitian, sesuai 

dengan pengalaman 

praktik kerja 

lapangan. 

Ceramah, diskusi, dan 

studi kasus 

(TM: 2x (4x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

memahami 

kesimpulan, 

implikasi dan 

rekomendasi hasil 

penelitian. 

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan tugas 

- Konsep TA 

- Presentasi 

 

 

Tugas: 

Menulis kesimpulan, 

implikasi dan 

rekomendasi sesuai 

dengan topik TA. 

 

 

15 Mahasiswa mampu 

menganalisis kesimpulan 

hasil penelitian, implikasi 

terhadap teori dan 

praktek serta mampu 

merekomendasikan hasil 

penelitian kepada para 

pemangku kepentingan. 

Menjelaskan dan 

mendeskripsikan 

rekomendasi hasil 

penelitian sesuai 

dengan pengalaman 

praktik kerja 

lapangan. 

Ceramah, diskusi, dan 

studi kasus 

(TM: 2x (4x50”)). 

Kelengkapan dan 

ketepatan 

memahami 

kesimpulan, 

implikasi dan 

rekomendasi hasil 

penelitian. 

 

Penguasaan 

materi ajar melalui 

tingkat komunikasi 

presentasi. 

Kriteria: 

Ketepatan dan 

penguasaan materi 

ajar. 

 

Bentuk tanpa tes: 

- Latihan tugas 

- Konsep TA 

- Presentasi 

 

 

Tugas: 

Menulis kesimpulan, 

implikasi dan 

rekomendasi sesuai 

dengan topik TA 

(lanjutan). 

 

6 

16 Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa berdasarkan kemajuan Tugas Akhir 25 

Catatan: Bobot penilaian kehadiran = 20. 
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