
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA 

MATA KULIAH: METODOLOGI PENELITIAN 

 

Universitas Prima Indonesia 

Fakultas Teknologi dan Ilmu Komputer 

S1 Teknik Informatika 

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Mata Kuliah Kode Rumpun MK Bobot (sks) Semester Tanggal Penyusunan 

Metodologi 

Penelitian 

TIF5106 Mata Kuliah 

Keahlian Berkarya 

3 SKS 5 (Lima) 17 September 2018 

OTORISASI Dosen 

Pengembang 

RPS 

Amir Mahmud Husein, S.Kom., M.Kom. Kaprodi 

Mawaddah Harahap, S.Kom., M.Kom. 

 Tanda 

tangan 

Tanda tangan Tanda tangan 

 

 

Capaian 

Pembelajaran 

CPL- Prodi  

  1. Mahasiswa mengenal apa yang disebut dengan pola berpikir ilmiah dan non ilmiah, hakikat, tujuan dan 

fungsi dari penelitian, penelitian dan ilmu pengetahuan 

2. Mahasiswa mengetahui perbedaan  penelitian kuantatif dan kualitatif, perbedaan penelitian murni, 

terapan, dan penelitian evaluasi 

3. Mahasiswa mengetahui perbedaan penelitian deskriptif dan eksplanasi, perbedaan penelitian eksperimen 

dan non eksperimen, perbedaan antara Expos facto, survey, studi kasus, action research 

4. Mahasiswa mengetahui langkah-langkah dalam menyusun suatu laporan penelitian 

5. Mahasiswa dapat memahami cara mengidentifikasi permasalah dalam membuat sebuah laporan 

penelitian 

6. Mahasiswa dapat memahami cara menyusun landasan teori dan merumuskan hipotesis 

7. Mahasiswa dapat menentukan variabel penelitian 



8. Mahasiswa dapat memahami Instumen pada penelitian 

9. Mahasiswa dapat menentukan subjek penelitian 

10. Mahasiswa dapat memahami teknik pengumpulan dan mengolah data penelitian 

11. Mahasiswa dapat menarik kesimpulan dari laporan penelitian yang dibuat 

 CP-MK  

 

 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan pola pikir ilmiah dan non ilmiah, hakikat, tujuan dan fungsi dari 

penelitian, penelitian dan ilmu pengetahuan 

2. Mahasiswa dapat memahami perbedaan  penelitian kuantatif dan kualitatif, perbedaan penelitian murni, 

terapan, dan penelitian evaluasi 

3. Mahasiswa dapat memahami perbedaan penelitian deskriptif dan eksplanasi, perbedaan penelitian 

eksperimen dan non eksperimen, perbedaan antara Expos facto, survey, studi kasus, action research 

4. Mahasiswa dapat menerapkan langkah-langkah dalam menyusun suatu laporan penelitian 

5. Mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalah dalam membuat sebuah laporan penelitian 

6. Mahasiswa mampu menyusun landasan teori dan merumuskan hipotesis 

7. Mahasiswa mampu menentukan variabel penelitian 

8. Mahasiswa mampu merancang Instumen pada penelitian 

9. Mahasiswa mampu menentukan subjek penelitian 

10. Mahasiswa mampu mengumpulkan dan mengolah data penelitian 

11. Mahasiswa mampu menarik kesimpulan dari laporan penelitian yang dibuat 

Deskripsi 

singkat MK 

Mata kuliah yang mempelajari tahapan-tahapan untuk melakukan penelitian 

Materi 

Pembelajaran/ 

Pokok Bahasan 

 Pola berpikir ilmiah / non ilmiah, Hakikat, tujuan dan fungsi penelitian, Penelitian dan Ilmu Pengetahuan 

 Penelitian kuantitatif dan kualitatif, Penelitian murni, terapan, dan penelitian evaluasi 

 Penelitian deskriptif dan eksplanasi, Penelitian eksperimen dan non eksperimen, Expos facto, survey, studi kasus, action 

research 

 Identifikasi Masalah, Landasan Teori dan merumuskan Hipotesis, Menentukan Variabel Penelitian, Instrumen Penelitian, 

Menentukan Subjek Penelitian, Mengumpulkan dan Mengolah data, Menarik kesimpulan/ Laporan 

 Pengertian dan Sumber Permasalahan 

 Pertimbangan, karakteristik, kriteria pemilihan masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah 

 Penjelasan Ilmiah dan Teori, Macam-macam sumber literatur/kepustakaan Isi studi Kepustakaan, Jumlah referensi yang 

diperlukan, Mengorganisasi substansi kajian pustaka 

 Pengertian dan macam-macam variable, Batasan operasinal variabel, Hubungan variabel 



 Pengertian dan jenis-jenis instrumen penelitian, Skoring tes/skala sikap 

 Langkah-langkah penyusunan instrumen, Validitas dan reliabilitas instrumen serta pengujiannya 

 Polpulasi dan sample, serta penetuan besarnya sample, Teknik Sampling 

 Jenis Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data : statistika deskriptif dan staf inferensial 

 Kesimpulan, Implikasi dan Saran-saran, Laporan Penelitian 

Pustaka Utama:  

  

 Pendukung:  

   

Media 

Pembelajaran 

Perangkat lunak: 

 

Perangkat keras: 
LCD Projector & White board 

Tim Pengajar Amir Mahmud Husein, S.Kom., M.Kom. 

Mata Kuliah 

Prasyarat 

Statistik, Data Mining 

Mata Kuliah 

Pendukung 

 

 

 

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) 

(1) 

Mingguke 

(2) 

Kemampuan akhir yang diharapkan 

(3) 

Bahan kajian 

(4) 

Bentuk 

pembelajaran 

(5) 

Waktu 

(6) 

Pengalaman belajar 

mahasiswa 

(7) 

Kriteria penilaian 

dan indikator 

(8) 

Bob

ot 

nilai 

(9) 

Ref

ere

nsi 

1 Mahasiswa mampu menjelaskan pola 

pikir ilmiah dan non ilmiah, hakikat, 

tujuan dan fungsi dari penelitian, 

penelitian dan ilmu pengetahuan 

Pola berpikir ilmiah / 

non ilmiah, Hakikat, 

tujuan dan fungsi 

penelitian, Penelitian 

dan Ilmu Pengetahuan 

Presentasi 

Power Point 

dan 

penjelasan 

100 menit 

 

Mahasiswa mengenal 

apa yang disebut 

dengan pola berpikir 

ilmiah dan non 

ilmiah, hakikat, 

tujuan dan fungsi 

-   



dari penelitian, 

penelitian dan ilmu 

pengetahuan 

2 Mahasiswa dapat memahami 

perbedaan  penelitian kuantatif dan 

kualitatif, perbedaan penelitian 

murni, terapan, dan penelitian 

evaluasi 

Penelitian kuantitatif 

dan kualitatif, 

Penelitian murni, 

terapan, dan penelitian 

evaluasi 

Presentasi 

Power Point 

dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa 

mengetahui 

perbedaan  penelitian 

kuantatif dan 

kualitatif, perbedaan 

penelitian murni, 

terapan, dan 

penelitian evaluasi 

-   

3 Mahasiswa dapat memahami 

perbedaan penelitian deskriptif dan 

eksplanasi, perbedaan penelitian 

eksperimen dan non eksperimen, 

perbedaan antara Expos facto, 

survey, studi kasus, action research 

Penelitian deskriptif 

dan eksplanasi, 

Penelitian eksperimen 

dan non eksperimen, 

Expos facto, survey, 

studi kasus, action 

research 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa 

mengetahui 

perbedaan penelitian 

deskriptif dan 

eksplanasi, 

perbedaan penelitian 

eksperimen dan non 

eksperimen, 

perbedaan antara 

Expos facto, survey, 

studi kasus, action 

research 

-   

4 Mahasiswa dapat menerapkan 

langkah-langkah dalam menyusun 

suatu laporan penelitian 

Identifikasi Masalah, 

Landasan Teori dan 

merumuskan Hipotesis, 

Menentukan Variabel 

Penelitian, Instrumen 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa 

mengetahui langkah-

langkah dalam 

menyusun suatu 

laporan penelitian 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

merumuskan hipotesis, 

menentukan variable, 

instrument dan objek 

penelitian, 

  



Penelitian, Menentukan 

Subjek Penelitian, 

Mengumpulkan dan 

Mengolah data, 

Menarik kesimpulan/ 

Laporan 

pengumpulan dan 

pengolahan data serta 

menarik kesimpulan 

dan membuat laporan 

5 Mahasiswa mampu mengidentifikasi 

permasalah dalam membuat sebuah 

laporan penelitian 

Pengertian dan Sumber 

Permasalahan 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa dapat 

memahami cara 

mengidentifikasi 

permasalah dalam 

membuat sebuah 

laporan penelitian 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

mengidentifikasi 

permasalahan dalam 

sebuah penelitian 

  

6 Mahasiswa mampu mengidentifikasi 

permasalah dalam membuat sebuah 

laporan penelitian 

Pertimbangan, 

karakteristik, kriteria 

pemilihan masalah, 

Pembatasan dan 

Perumusan Masalah 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa dapat 

memahami cara 

mengidentifikasi 

permasalah dalam 

membuat sebuah 

laporan penelitian 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

mengidentifikasi 

permasalahan dalam 

sebuah penelitian  

  

7 Mahasiswa mampu menyusun 

landasan teori dan merumuskan 

hipotesis 

Penjelasan Ilmiah dan 

Teori, Macam-macam 

sumber 

literatur/kepustakaan Isi 

studi Kepustakaan, 

Jumlah referensi yang 

diperlukan, 

Mengorganisasi 

substansi kajian 

pustaka 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa mampu 

menyusun landasan 

teori dan merumuskan 

hipotesis 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

menyusun landasan 

teori 

  



8 UTS 

9 Mahasiswa mampu menentukan 

variabel penelitian 

Pengertian dan macam-

macam variable, 

Batasan operasinal 

variabel, Hubungan 

variabel 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa dapat 

menentukan variabel 

penelitian 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

menentukan variabel 

penelitian 

  

10 Mahasiswa mampu merancang 

Instumen pada penelitian 

Pengertian dan jenis-

jenis instrumen 

penelitian, Skoring 

tes/skala sikap 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa dapat 

memahami Instumen 

pada penelitian 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

merancang instrumen 

penelitian 

  

11 Mahasiswa mampu merancang 

Instumen pada penelitian 

Langkah-langkah 

penyusunan instrumen, 

Validitas dan 

reliabilitas instrumen 

serta pengujiannya 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit  

 

Mahasiswa dapat 

memahami Instumen 

pada penelitian 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

merancang instrumen 

penelitian 

  

12 Mahasiswa mampu merancang 

Instumen pada penelitian 

Polpulasi dan sample, 

serta penetuan besarnya 

sample, Teknik 

Sampling 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa dapat 

memahami Instumen 

pada penelitian 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

merancang instrumen 

penelitian 

  

13 Mahasiswa mampu menentukan 

subjek penelitian 

Polpulasi dan sample, 

serta penetuan besarnya 

sample, Teknik 

Sampling 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa dapat 

menentukan subjek 

penelitian 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

menentukan subjek 

penelitian 

  

14 Mahasiswa mampu mengumpulkan 

dan mengolah data penelitian 

Jenis Data Penelitian, 

Teknik Pengumpulan 

Data, Teknik Analisis 

Data : statistika 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

100 menit Mahasiswa dapat 

memahami teknik 

pengumpulan dan 

mengolah data 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

mengolah data 

penelitian 

  



deskriptif dan staf 

inferensial 

penjelasan penelitian 

15 Mahasiswa mampu menarik 

kesimpulan dari laporan penelitian 

yang dibuat 

Kesimpulan, Implikasi 

dan Saran-saran, 

Laporan Penelitian 

Presentasi 

Power Point, 

Contoh 

prgoram dan 

penjelasan 

100 menit Mahasiswa dapat 

menarik kesimpulan 

dari laporan 

penelitian yang 

dibuat 

Kemampuan 

mahasiswa dalam 

menarik kesimpulan 

dari penelitian yang 

telah dibuat 

  

16 UAS 

 

 


