i

MODUL COURSE C3 SEMESTER III

PANDUAN COURSE
METODOLOGI PENELITIAN 2
SEMESTER 3

Disusun oleh :
TIM COURSE METODOLOGI PENELITIAN 2

FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2020

i

HALAMAN PENGESAHAN

Buku ini telah disahkan sebagai buku panduan untuk kegiatan pembelajaran di Program
Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret

Pada tanggal : 5 Agustus 2020

Yang mengesahkan,
Dekan

Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K)

ii

TIM PENYUSUN

Ketua Tim

: Prof. Ari Natalia Probandari, dr., MPH., PhD

Sekretaris

: Anak Agung Alit Kirti, dr., MKM

Anggota

:
1. Vitri Widyaningsih, dr., MS., PhD
2. Yusuf Mashuri, dr., M.Sc
3. Heni Hastuti, dr., MPH
4. Widana Primaningtyas, dr., MKM

ISBN: 978-602-494-094-2

PENERBIT :
Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
Jln. Ir Sutami No. 36A Kentingan Surakarta
Telp. 0271 – 6641178, Fax. 0271 634700

iii

Abstrak

Buku Panduan Course Metodologi Penelitian 2 merupakan petunjuk pelaksanaan
proses pembelajaran course pada semester tiga Program Studi Kedokteran Universitas
Sebelas Maret. Buku ini berisi Rencana Pembelajaran Semester (RPS), panduan tugas
miniproposal dan panduan praktikum kelas mahasiswa sesuai konsep Problem-Based
Learning.
Pencapaian tujuan pembelajaran dapat diperoleh melalui kegiatan perkuliahan,
video pembelajaran dalam bentuk tautan, buku-buku referensi serta praktik latihan
dalam praktikum kelas dan tugas penulisan miniproposal. Course Metodologi Penelitian
2 mempunyai bobot 3 Satuan Kredit Semester (SKS). Course Metodologi Penelitian 2
merupakan integrasi pengetahuan terkait Evidence Based Medicine, metodologi
penelitian, biostatistik, bioetika, dan academic writing.

Kata kunci : course, metodologi penelitian, academic writing.
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas
limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun Buku Panduan Course
Metodologi Penelitian 2 Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran
Universitas Sebelas Maret. Buku panduan ini meliputi tujuan belajar, kegiatan belajar,
panduan praktikum kelas. Penyusunan buku panduan ini diharapkan dapat
meningkatkan kelancaran proses pembelajaran,

meningkatkan pengetahuan dan

kemampuan mahasiswa sesuai tujuan pembelajaran serta keterpaduan antar disiplin
ilmu yang terlibat dalam course ini.
Penyusun mengucapkan terima kasih yang kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan buku ini yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Demi
kesempurnaan buku panduan ini, penulis menerima saran dan masukan dari semua
pihak. Semoga kerjasama semua pihak dalam melaksanakan kegiatan Course
Metodologi Penelitian 2 ini akan lebih ditingkatkan demi keberhasilan pendidikan
dokter yang profesional dan berkualitas.
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Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Course 3 Metodologi Penelitian 2
1. Course Metodologi Penelitian 2 merupakan bagian dari rangkaian course
Metodologi Penelitian. Kelulusan seluruh course Metodologi Penelitian 1,
Metodologi Penelitian 2, dan Metodologi Penelitian 3 merupakan salah satu
syarat untuk mengambil skripsi.
2. Kegiatan course Metodologi Penelitian 2 terdiri dari 11 kuliah interaktif dan
4 praktikum kelas sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Selain kegiatan dalam jadwal course, mahasiswa dihimbau menambahkan
sumber pembelajaran sesuai referensi dalam RPS dan juga melihat video
Youtube RG Disease Control terutama tema Systematic Review Untuk
Penelitian

Kesehatan

melalui

link:

https://www.youtube.com/watch?v=2vC8eN8aapQ
Identifikasi

Data

Sekunder

Penelitian

Kesehatan

melalui

link:

https://www.youtube.com/watch?v=6zhW2iyih04.
Analisis Statistik dengan SPSS melalui link:
https://www.youtube.com/watch?v=2e2nWkN-AaI&t=4s
Ketiga tema ini, penting sebagai bahan pemilihan metode penelitian saat
skripsi sehingga mahasiswa dihimbau mengenal systematic review,
identifikasi data sekunder dan analisis statistik dengan SPSS saat mulai
kegiatan course C3.
4. Nilai akhir Course Metodologi 2 didapat dari penilaian tugas miniproposal.
5. Kegiatan praktikum kelas diselenggarakan untuk memperdalam materi
course dan mendukung tugas utama penyusunan miniproposal.
6. Praktikum kelas dalam course Metodologi Penelitian 2 terdiri dari beberapa
tema yaitu:
- Praktikum kelas 1: Pencarian Literatur dan Penggunaan Mendeley
-Praktikum kelas 2: Penyusunan Latar Belakang dan Rumusan Masalah
- Praktikum kelas 3: Perhitungan Besar Sampel
- Praktikum kelas 4: Bias penelitian dan Assesment Koheresi
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7. Mahasiswa wajib membaca panduan masing-masing praktikum dan
melaksanakan tugas praktikum yang diberikan oleh pengampu praktikum
kelas.
8. Pada sesi praktikum kelas, terdapat tugas yang penilaiannya digunakan
sebagai bagian nilai course.
9. Apabila tugas praktikum tidak dikumpulkan sesuai waktu yang telah
ditentukan maka tidak ada nilai pada sesi praktikum pada sesi tersebut.
10. Ketentuan ijin dan tata tertib mahasiswa sesuai dengan peraturan tata tertib di
FK UNS yang berlaku.
11. Nilai Course C 3 Metodologi Penelitian 2 terdiri dari komponen:
40% rata-rata nilai 4 praktikum
60% tugas miniproposal
12. Hal-hal yang belum tercantum dalam panduan ini, akan diatur selanjutnya
oleh tim course.
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TUGAS MINIPROPOSAL
A. Format Penyusunan Proposal Penelitian
Tugas miniproposal merupakan tugas utama dalam Course Metodologi
Penelitian 2 yang nilainya digunakam untuk nilai Course Metodologi Penelitian 2.
Miniproposal disusun

berdasarkan ide penelitian masing-masing mahasiswa.

Penentuan ide/ tema penelitian dapat dilakukan sejak awal dimulainya kegiatan
course. Ide penelitian merupakan ide peneliti sendiri dan diharapkan memiliki
unsur kebaruan. Susunan miniproposal terdiri dari:
- Halaman sampul
- Bab I: Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian
- Bab II: Tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis penelitian
- Bab III: Metode Penelitian
- Daftar Pustaka
- Lampiran (bila ada)
1. Proposal berbentuk softcopy dengan kriteria penulisan:
a. MS Office Word (minimal tahun 2007), A4
b.Font: Times New Roman, ukuran 12, spasi 1.5
c. Margin: Top=4 cm, left=4cm, right=3cm, botton=3cm
d.cantumkan nomor halaman pada kanan bawah
e. penulisan kaidah referensi secara "havard style"
2. Halaman Sampul:
Memuat / terdiri dari:
a. Tulisan "Proposal Skripsi" diletakkan kurang lebih 1,5 cm dari tepi atas
b. Judul : diketik dengan huruf kapital, mulai dari 5 cm tepi atas.
c. Lambang Universitas Sebelas Maret ukuran diameter 5 cm, titik tengahnya
berjarak 12 cm dari tepi atas.
d. Nama Peneliti dengan NIM, 21 cm dari tepi atas
e. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret Surakarta, 24 cm dari tepi atas
f. Tahun penelitian diselesaikan, 25 cm dari tepi atas.
3. Latar Belakang Masalah: Menguraikan tentang alasan perlunya masalah
penelitian ini untuk diteliti, dengan menyebutkan bukti-bukti ilmiah bahwa
3

masalah yang akan diteliti masih belum terjawab secara memuaskan. Bukti ilmiah
dapat dari telaah pustaka dan atau laporan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang
berkaitan dengan masalah itu. Isi latar belakang masalah hendaknya terfokus pada
alasan perlunya masalah penelitian untuk diteliti.
4. Perumusan Masalah: Menetapkan inti permasalahan dari beberapa alternatif
masalah dan sudah menunjukkan variabel-variabel penelitian meskipun belum
operasional.

Sebaiknya

ditulis

dalam

bentuk

kalimat

pertanyaan.

Bila

permasalahan lebih dari satu disarankan dibuat per butir (point) dengan urutan
prioritas.
5. Tujuan Penelitian: Merupakan suatu pernyataan mengenai informasi atau data
apa yang akan dicari melalui penelitian. Tujuan penelitian disusun berdasarkan
masalah penelitian. Tujuan penelitian dapat terdiri dari Tujuan Umum dan Tujuan
Khusus. Tujuan Khusus pada hakikatnya adalah penjabaran dari Tujuan Umum.
Apabila tujuan penelitian tidak perlu dispesifikasikan lagi maka cukup dibuat
“Tujuan Penelitian”.
6.Manfaat Penelitian: Mengemukakan tentang arti pentingnya hasil penelitian
tersebut dalam aspek pengembangan ilmu pengetahuan (manfaat aspek teoritik)
dan atau sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan untuk kepentingan
masyarakat (manfaat aspek aplikatif/ terapan).
7. Tinjauan Pustaka: memuat tentang teori-teori yang relevan dalam upaya untuk
memecahkan masalah dengan memperhatikan aspek kemutakhiran. Fakta-fakta
dikemukakan secara sistematis, logis, dengan menyebutkan sumbernya (buku teks,
jurnal, laporan penelitian, atau makalah temu ilmiah). Penulisan sumber pustaka,
untuk keseragaman hendaknya menggunakan sistem nama, tahun (Harvard).
8. Kerangka Pemikiran: merupakan alur pemikiran yang logis mengenai hubungan
antar variabel penelitian yang didasari oleh landasan teori yang ada di tinjauan
pustaka, dalam rangka penyusunan hipotesis.
9. Hipotesis/Pertanyaan Penelitian: Hipotesis yang ditulis adalah hipotesis kerja
atau hipotesis alternatif (Ha), bukan hipotesis statistik atau hipotesis nol (Ho).
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, dimana
sudah dimunculkan hubungan antar variabel dan dinyatakan dalam kalimat
deklaratif.
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10. Metode Penelitian : Bagian ini memuat tentang : jenis penelitian, lokasi
penelitian, subjek penelitian (mencantumkan sub bahasan tentang: populasi
penelitian dengan kriteria inklusi/eksklusinya, dan sub bahasan mengenai sampel
yang mengulas tentang besar sampel dan teknik sampling), rancangan (desain)
penelitian, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional variabel penelitian
(deskripsi variable dalam bentuk yang telah operasional, dengan menyebutkan
skala pengukuran dari masing-masing variabel yaitu : nominal, ordinal, interval
atau rasio), alat dan bahan penelitian, cara kerja, analisis statistik.
11. Daftar Pustaka : Sumber pustaka yang dicantumkan hendaknya yang benarbenar dibaca langsung dan relevan dengan masalah yang diteliti. Jumlah sumber
pustaka sekurang-kurangnya 10 judul (minimal 3 international journal).
Disarankan untuk lebih banyak menggunakan sumber pustaka dalam 10 tahun
terakhir. Tidak diperbolehkan mempergunakan sumber pustaka yang tidak
diketahui

penulisnya

(anonim).

Cara

penulisan

daftar

pustaka

(untuk

keseragaman) menggunakan sistem nama, tahun (sistem Harvard). Untuk tiap
judul diketik 1 spasi dengan identasi ”Hanging” dan jarak antar judul 2 spasi.
12. Tabel dan Gambar
a. Yang tergolong gambar adalah gambar/foto, grafik dan diagram.
b. Tabel dan gambar diletakkan secara simetris di tengah (centre) terhadap
halaman, dan jika dibuat dalam posisi landscape, sisi atas adalah sisi yang
dijilid.
c. Tabel dan gambar diberi nomor urut sesuai urutan munculnya dalam naskah,
misalnya: Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 ......dst atau Gambar 1, Gambar 2,
..........dst.
d. Nama/judul tabel dan gambar ditulis dengan jelas menggunakan huruf besar
di awal setiap kata. Untuk tabel, nama/judul diletakkandi atas tabel, justify
atau simetris di tengah (centre) berjarak 1,5 spasi terhadap tabel yang
bersangkutan. Untuk gambar, judul ditulis 1,5 spasi di bawah gambar, justify
atau simetris di tengah (centre) terhadap gambar yang bersangkutan.
Nama/judul

tabel

dan

gambar

ditulis

langsung

mengikuti

nomor

tabel/gambar. Apabila judul melebihi satu baris maka penulisannya diketik
satu spasi.
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e. Jika isi tabel atau gambar bukan hasil olahan sendiri dari peneliti maka
supaya ditulis sumber pustakanya (nama penulis dan tahun sumber pustaka)
di bawah kiri tabel atau pada bagian akhir dari keterangan gambar.
f. Jika

pada

isi

tabel

terdapat

singkatan

yang

tidak

lazim,

maka

kepanjangan/penjelasan dari singkatan tersebut supaya dicantumkan di
bawah tabel.
g. Ulasan/interpretasi isi tabel yang dicantumkan pada alinea di bawah tabel,
hendaknya tidak hanya sekedar membaca ulang tulisan yang ada di dalam
tabel tetapi lebih mencerminkan pada isi pokok dari tabel yang bersangkutan.
h. Untuk tabel yang panjang sekali dan tidak muat jika ditulis pada satu
halaman, hendaknya diperkecil ukurannya tetapi ukuran huruf/font yang
tercantum di dalamnya tidak boleh lebih kecil dari 10 atau jika tidak
memungkinkan maka tabel ditempatkan pada halaman lampiran.
i. Model tabel hendaknya berupa tabel tanpa garis vertikal, dan hanya terdiri
dari tiga garis pokok horisontal. Contoh tabel dan gambar dapat dilihat pada
lampiran 15.
13. Lampiran :
Di bagian ini dapat dilampirkan : Contoh kuesioner, lembar perhitungan dosis
zat yang digunakan dalam penelitian, tabel konversi dan lain-lain sesuaikan
menurut urgensinya. Lampiran diberi nomor urut dari nomor 1, 2, 3, ..........dst
(Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3..........dst) dan ditulis pada sudut kiri atas
halaman. Judul lampiran ditulis sesudah nomor urut lampiran. Judul ditulis
dengan huruf kapital pada setiap awal katanya kecuali kata sambung. Bila judul
lebih dari satu baris maka diketik 1 spasi. Pada lampiran dengan nomor tertentu
yang isinya melebihi satu halaman, pada halaman berikutnya diberi
keterangan”lanjutan” dalam tanda kurung pada sudut kiri atas halaman.
14. Penomoran halaman
Jenis nomor halaman menggunakan angka Latin untuk memberi nomor halaman
isi proposal, diketik pada bagian bawah tengah halaman dengan jarak 2,5 cm
dari tepi bawah kertas.
15. Spasi pengetikan
Proposal diketik 1,5 spasi dengan tiap awal alinea menjorok ke dalam kira-kira
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6 huruf (ketukan).
16. Penggunaan bahasa
Bahasa Indonesia yang digunakan mengikuti pedoman umum Ejaan Bahasa
Indonesia Yang Disempurnakan (EYD). Bila ada kata asing yang tidak ada
padanannya, kata asing tersebut dicetak miring. Nama orang asing (misalnya,
Drummond) atau tempat asing (misalnya, Oxford, UK) tidak ditulis miring.
Kata serapan asing yang sudah diindonesiakan (misalnya: aktivitas, efektivitas,
respons) tidak perlu ditulis miring.

B. Pengumpulan Naskah Miniproposal
Prosedur pengumpulan naskah miniproposal yaitu:
1. Tugas Miniproposal dikumpulkan dalam google drive yang disediakan tim
course

sesuai

kelompok

masing-masing

dengan

nama

file

“Tugas

Miniproposal(spasi)Nama Mahasiswa(spasi)NIM(spasi)Kelompok.
2. Batas waktu pengumpulan adalah 2 minggu setelah Praktikum kelas 4 selesai
dilaksanakan sesuai jadwal Course Metodologi Penelitian 2.
3. Tugas miniproposal akan dicek dengan Turnitin. Tugas dengan hasil similarity
>50 % wajib diperbaiki. Pengumuman hasil pengecekan Turnitin maksimal 2
minggu setelah batas waktu pengumpulan tugas miniproposal.
4. Revisi tugas miniproposal untuk perbaikan similarity dikumpulkan maksimal 1
minggu setelah pengumuman hasil pengecekan Turnitin melalui google drive
yang disediakan oleh tim course dengan diberi nama file ‘Revisi Tugas
Miniproposal(spasi)Nama Mahasiswa(spasi)NIM(spasi)Kelompok’.
5. Nilai tugas miniproposal memiliki proporsi 60% nilai akhir Course Metodologi
Penelitian 2.
6. Keterlambatan pengumpulan tugas miniproposal/ revisi tugas miniproposal atau
revisi tugas miniproposal dengan similarity masih >50% dan/atau kekeliruan
teknis pengumpulan tugas miniproposal menjadi tanggungjawab mahasiswa
dengann konsekuensi tugas miniproposal tidak dapat dinilai.
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Rubrik Penilaian Tugas Mini Riset Proposal
No.

Aspek yang dinilai

Bobot

Tata tulis
a. Format penulisan (ukuran kertas, batas
halaman, huruf, spasi dsb)
b. Sistematika Penulisan (keruntutan antar
bab dan pokok pikiran)
c. Bahasa (penggunaan bahasan Indonesia
baku, istilah ilmiah, dsb)
Judul Penelitian
a. Singkat (tidak lebih dari 15 kata atau 3
baris)
b. Lengkap (mengandung maksud dan
tujuan penelitian)
c. Terminologi (menggunakan kata sesuai
dengan jenis penelitian)
Latar belakang
a. Menyebutkan alasan penelitian yang
dilakukan
b. Adanya novelty dari dasar berbagai referensi
c. Alur penulisan runtut (umum ke khusus)

15

4.

5.

1.

2.

3.

Nilai

BxN

0
Tida ada
komponen tata
tulisyang benar

1
1 komponen
tata tulis benar

2
2 komponen tata
tulis benar

3
Tata tulis semua
komponen benar

10

Tidak ada
komponen judul
yang benar

Hanya 1
komponen
judul
penelitian
benar

Hanya 2
komponen judul
penelitian berikut
benar:

Semua komponen
judul penelitian
benar.

20

Tidak ada
komponen latar
belakang yang
benar.

Hanya 1
komponen
latar belakang
yang benar.

Hanya 2
komponen latar
belakang yang
benar.

Semua komponen
latar belakang
benar.

Tujuan dan manfaat penelitian
a. Tujuan penelitian dapat menjawab masalah
penelitian
b. Manfaat sesuai dengan tujuan penelitian

10

Hanya 1
komponen tujuan
/ manfaat
penelitian benar

Semua komponen
ujuan dan
manfaat
penelitian benar.

Resume tinjauan pustaka dan landasan teori
a. Menggunakan referensi dan teori yang
relevan untuk membuat hipotesis

15

Tidak ada
komponen tujuan
dan manfaat
penelitian yang
benar.
Hanya 1 atau
tidak ada
komponen

Hanya 3
komponen yang
resume tinjauan

Seluruh
komponen resume
tinjauan pustaka
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Hanya 2
komponen
resume

6.

7.

b. Menggunakan referensi dan teori yang
relevan untuk mendeskripsikan variable
penelitian
c. Menyebutkan sumber informasi ilmiah
secara konsisten dan menurut system
rujukan yang sesuai
d. Menyebutkan hipotesis secara benar
Metode penelitian
a. Menentukan jenis penelitian
b. Menentukan lokasi penelitian
c. Menentukan populasi dan subjek penelitian
d. Menyebutkan teknik sampling yang sesuai
e. Menghitung besar sampel dengan cara yang
tepat
f. Menentukan desain penelitian
g. Menentukan variabel penelitian
h. Menentukan alat/bahan dan cara
pengambilan data
i. Menentukan analisis data penelitian
Sumber Pustaka
a. Referensi relevan dengan masalah yang
diteliti (jumlah minimal 10 buah, dan
minimal 30%-nya harus bersumber pada
jurnal internasional)
b. Menggunakan sistem rujukan pustaka
yang baku yang dianut secara konsisten
(Sistem Harvard)
c. Menggunakan sumber rujukan pustaka
terbaru (10 tahun terakhir)
Jumlah Total (Bobot x Nilai)

tinjauan pustaka
dan landasan teori
yang benar

tinjauan
pusataka dan
landasan teori
yang benar.

pusataka dan
landasan teori
benar.

20

1 atau tidak ada
komponen metode
penelitian yang
benar

2-3 komponen
metode
penelitian
benar

4-6 komponen
7-9 komponen
metode penelitian metode penelitian
benar
benar.

10

Terdapat
kesalahan pada
semua kompenin
sumber pustaka

Hanya 1
komponen
dalam sumber
pustaka yang
benar

Hanya 2
komponen dalam
sumber pustaka
yang benar

Nilai Akhir Mini Proposal (Jumlah Total/ 3)
9

dan landasan teori
benar.

Semua komponen
dalam sumber
pustaka benar

PANDUAN PRAKTIKUM KELAS 1

PENCARIAN LITERATUR DAN PENGGUNAAN MENDELEY
Panduan praktikum kelas:
1. Apabila pengampu materi menyediakan video pembelajaran materi yang wajib dilihat
oleh mahasiswa sebelum sesi praktikum, maka tim course akan membagikan link
video maksimal H-1 jadwal praktikum kelas.
2. Apabila terdapat instrumen/ aplikasi tertentu yang wajib dimiliki oleh mahasiswa
sebelum sesi praktikum, maka tim course akan memberikan link intrumen/ aplikasi
maksimal H-1 jadwal praktikum kelas.
3. Pada praktikum kelas ini terdapat tugas evaluasi materi yang diberikan langsung oleh
pengampu praktikum dan dikumpulkam saat sesi praktikum berlangsung.
4. Nilai tugas evaluasi materi tersebut menjadi bagian dari nilai course.
5. Tugas yang dinilai pada praktikum kelas 1:
a. Mahasiswa menentukan topik penelitian dan memilih judul penelitian
b. Mahasiswa mencari literatur terkait topik yang dipilih dari sumber artikel ilmiah,
laporan penelitian dan buku ajar (masing-masing minimal 1). Tulis dalam daftar
pustaka dengan sistem Harvard.
c. Mahasiswa mengumpulkan draft miniproposal yang terdiri dari Halaman judul,
Latar belakang, Daftar Pustaka. Latar belakang ditulis minimal 2- 3 paragraf
d. Tugas dikumpulkan ke google drive yang disediakan tim course sesuai kelompok
masing-masing dengan nama file “Nama Mahasiswa NIM Tugas Praktikum Kelas 1”
paling lambat sebelum pelaksanaan kegiatan praktikum kelas.
e. Tugas dilakukan peer review oleh mahasiswa secara berpasangan dalam 1
kelompok dengan panduan pada google form yang disediakan tim course maksimal 1
hari setelah pelaksanaan kegiatan praktikum kelas.
f. Penilaian tugas tersebut digunakan sebagai nilai praktikum 1.
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Rubrik Penilaian Tugas Praktikum Kelas 1
No
Aspek Yang Dinilai
0
1
Relevansi sumber pustaka Tidak
ada
dengan judul penelitian
relevansi
sumber
pustaka
dengan judul
penelitian
2

3

4

5

1
Kurang
dari
50%
sumber
pustaka relevan
dengan
judul
penelitian

2
Lebih dari 50%
sumber pustaka
relevan
dengan
judul penelitian

Menggunakan
literatur Penggunaan
Penggunaan
maksimal
10
tahun literatur
literatur
terakhir
maksimal 10 maksimal
10
tahun: < 25% tahun: 25-75 %
Menggunakan
literatur Penggunaan
Penggunaan
dengan sumber yang literatur
literatur dengan
kredibel (dapat dicek dengan
sumber
yang
sumbernya, salah satunya sumber yang kredibel:
25mencantumkan DOI)
kredibel:
75%
< 25 %
Tata tulis sitasi dari Kurang dari 50%- 80% Tata
artikel ilmiah ditulis 50% tata tulis tulis sitasi dari
dengan benar.
sitasi
dari artikel
ilmiah
artikel ilmiah ditulis dengan
ditulis
benar.
dengan
benar.
Tata tulis daftar pustaka Kurang dari 50%- 80% Tata
dari laporan penelitian 50% tata tulis tulis
daftar
ditulis dengan benar,
daftar
pustaka
dari
pustaka dari laporan
laporan
penelitian ditulis
penelitian
dengan benar
ditulis
dengan
benar.
Total Nilai
Nilai Akhir Praktikum 1
(Total Nilai/10)x 100

Penggunaan
literatur maksimal
10 tahun: >75%
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Penggunaan
literatur dengan
sumber
yang
kredibel:
> 75%
Lebih dari 80%
tata tulis sitasi
dari artikel ilmiah
ditulis
dengan
benar.

Lebih dari 80%
tata tulis daftar
pustaka
dari
laporan penelitian
ditulis
dengan
benar.

PANDUAN PRAKTIKUM KELAS 2
PENYUSUNAN LATAR BELAKANG DAN RUMUSAN MASALAH

Panduan praktikum kelas
1. Apabila pengampu materi menyediakan video pembelajaran materi yang wajib dilihat
oleh mahasiswa sebelum sesi praktikum, maka tim course akan membagikan link
video maksimal H-1 jadwal praktikum kelas.
2. Apabila terdapat instrumen/ aplikasi tertentu yang wajib dimiliki oleh mahasiswa
sebelum sesi praktikum, maka tim course akan memberikan link intrumen/ aplikasi
maksimal H-1 jadwal praktikum kelas.
3. Pada praktikum kelas ini terdapat tugas evaluasi materi yang diberikan langsung oleh
pengampu praktikum dan dikumpulkam saat sesi praktikum berlangsung.
4. Nilai tugas evaluasi materi tersebut menjadi bagian dari nilai course.
5. Tugas yang dinilai pada praktikum kelas 2:
a. Mahasiswa mengumpulkan draft miniproposal yang terdiri dari Halaman judul,
Latar belakang, Rumusan Masalah, Daftar Pustaka dengan melengkapi Latar
belakang dan Rumusan Masalah sesuai ketentuan.
b. Tugas dikumpulkan dalam google drive yang disediakan tim course sesuai
kelompok masing-masing dengan nama file “Nama Mahasiswa NIM Tugas
Praktikum Kelas 2” paling lambat sebelum pelaksanaan kegiatan praktikum kelas.
c. Draft miniproposal dilakukan peer review oleh mahasiswa secara berpasangan
dalam 1 kelompok dengan panduan pada google form yang disediakan tim course
maksimal 1 hari setelah pelaksanaan kegiatan praktikum kelas.
d. Penilaian tugas tersebut digunakan sebagai nilai praktikum 2.
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Rubrik Penilaian Tugas Praktikum Kelas 2
No

Aspek Yang Dinilai

Penilaian
Ada

Bukti (copy paste/

Tidak Ada

Koreksi dan

(Nilai 1)

keterangan alinea

(Nilai 0)

Saran

dan baris)
Latar Belakang
1

Menyebutkan topik penelitian yang dilakukan

2

Menjelaskan pentingnya

topik

penelitian

yang dilakukan
3

Menjelaskan

teori

singkat

pada

topik

penelitian yang dilakukan
4

Menyebutkan kelebihan dan kekurangan pada
topik penelitian yang dilakukan

5

Menyebutkan alasan penelitian yang dilakukan

6

Adanya novelty atau kebaruan dari dasar
berbagai referensi

7

Alur penulisan runtut (deskripsi umum ke
khusus seperti piramida terbalik)

Rumusan Masalah
8

Inti permasalahan (fokus permasalahan) dari

13

latar belakang
9

Secara tidak langsung sudah menunjukkan
variabel-variabel penelitian

10

Ditulis dalam bentuk kalimat pertanyaan

11

Bila permasalahan lebih dari satu dibuat per
butir (point) dengan urutan prioritas
Total Nilai
Nilai Praktikum 2

(Total nilai/ 11)x 100

Keterangan:
1.

Penilaian dengan memberikan tanda centang pada kolom ada dan memberikan bukti bahwa aspek yang dinilai ada dalam tugas
mahasiswa (bisa dalam bentuk copy paste teks maupun keterangan alinea dan baris pada point-point yang terdapat pada tugas
mahasiswa)

2.

Jika penilaian memberikan tanda centang pada kolom tidak ada berikan koreksi dan saran yang seharusnya dituliskan pada
tugas mahasiswa tersebut
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PANDUAN PRAKTIKUM KELAS 3
PERHITUNGAN BESAR SAMPLE

Panduan praktikum kelas
1.

Apabila pengampu materi menyediakan video pembelajaran materi yang wajib
dilihat oleh mahasiswa sebelum sesi praktikum, maka tim course akan membagikan
link video maksimal H-1 jadwal praktikum kelas.

2.

Apabila terdapat instrumen/ aplikasi tertentu yang wajib dimiliki oleh mahasiswa
sebelum sesi praktikum, maka tim course akan memberikan link intrumen/ aplikasi
maksimal H-1 jadwal praktikum kelas.

3.

Pada praktikum kelas ini terdapat tugas evaluasi materi yang diberikan langsung
oleh pengampu praktikum dan dikumpulkam saat sesi praktikum berlangsung.

4.

Pada praktikum kelas ini terdapat tugas yang wajib dikerjakan mahasiswa yaitu:
a. Kuis Perhitungan Besar Sample
1) Dosen pengampu akan memberikan kasus rencana penelitian yang
membutuhkan perhitungan besar sample.
2) Mahasiswa memgerjakan kuis perhitungan besar sample yang diberikan oleh
dosen pengampu.
3) Nilai kuis perhitungan besar sample digunakan sebagai nilai praktikum 3.
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PANDUAN PRAKTIKUM KELAS 4
BIAS PENELITIAN
Panduan praktikum kelas
1.

Apabila pengampu materi menyediakan video pembelajaran materi yang wajib
dilihat oleh mahasiswa sebelum sesi praktikum, maka tim course akan membagikan
link video maksimal H-1 jadwal praktikum kelas.

2.

Apabila terdapat instrumen/ aplikasi tertentu yang wajib dimiliki oleh mahasiswa
sebelum sesi praktikum, maka tim course akan memberikan link intrumen/ aplikasi
maksimal H-1 jadwal praktikum kelas.

3.

Pada praktikum kelas ini terdapat tugas evaluasi materi yang diberikan langsung
oleh pengampu praktikum dan dikumpulkam saat sesi praktikum berlangsung.

4.

Pada praktikum kelas ini terdapat tugas yang wajib dikerjakan mahasiswa yaitu:
a. Kuis Bias Penelitian
1) Dosen pengampu akan memberikan studi kasus bias penelitian.
2) Mahasiswa memgerjakan kuis bias penelitian yang diberikan oleh dosen
pengampu.
3) Nilai kuis bias penelitian digunakan sebagai nilai praktikum 4.
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