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A. Latar Belakang   

 

Penelitian (riset) yang baik adalah penelitian yang benar. Secanggih dan sedalam apapun 

penelitiaanya, tetapi jika hasil penelitian tidak dapat dipercaya, maka penelitian tersebut tidak akan berguna. 

Penelitian yang tidak benar tidak akan digunakan di praktek dan pendidikan karena hasilnya dapat 

menyesatkan. Penelitian yang baik mempunyai karakteristik seperti mampu menjual ide penelitian, 

dirancang dengan baik dan dikomunikasikan hasilnya dengan baik (Anderson,1997). 

Metodologi Penelitian merupakan suatu kajian terhadap suatu obyek dengan menggunakan kaidah/ 

metode tertentu untuk mencapai suatu hasil dengan tujuan tertentu. Penelitian / riset merupakan kegiatan 

dalam koridor keilmiahan. Koridor keilmiahan harus sesuai dengan bidang akademika/ keilmuan. 

Penggunaan kaidah dan ranah ilmiah terhadap metode dan  kegiatanya. Materi Metodologi penelitian ini 

mengikuti metode penelitian ilmiah (scientific method). Metode ilmiah mempunyai langkah-langkah 

sistematik yang sudah tertentu.   

Mata kuliah Metodologi Penelitian merupakan kelompok mata kuliah Keilmuan dan Ketrampilan 

(MKK) dalam kurikulum program studi Teknik Informatika Universitas Muria Kudus, yang diberikan di 

semester I. Mata kuliah ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mempunyai pengetahuan di bidang Keahlian 

berkarya dalam memahami berbagai keilmuan informatika khususnya yang berbasis riset  teknologi 

informasi. Mata kuliah ini sesuai dengan kompetensi lulusan bertujuan untuk memberikan pengetahuan 

tentang konsep melakukan riset/penelitian di bidang teknologi informasi. Selain itu diharapkan mahasiswa 

mampu memahami pengetahuan tentang pengetahuan tentang konsep dasar metodologi penelitian.  

Agar dalam pelaksanaan proses pembelajaran mencapai sasaran dan tujuan yang telah di tetapkan 

maka diperlukan perencanaan, persiapan dan pengendalian yang baik terhadap proses pembelajaran. Untuk 

itu diperlukan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS) yang disusun dengan baik. 

Dengan RPKPS diharapkan penerapan proses pembelajaran dapat menumbuhkan motivasi belajar yang 

tinggi terhadap mahasiswa dan pelaksanaan perkuliahan dapat berjalan dengan lancar, sesuai dengan 

kurikulum dan silabus yang telah dikembangkan. 
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A. Perencanaan Pembelajaran 

1. Nama Mata Kuliah  : Sistem Pendukung Keputusan 

2. Kode Mata Kuliah   : TIT 113 

3. Bobot SKS               : 3 SKS 

4. Semester                   : I  

5. Dosen                        : Rina Fiati, ST., M.Cs 

6. Kompetensi     :  

a. Mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami  pengetahuan tentang konsep 

melakukan riset/penelitian di bidang teknologi informasi. Selain itu diharapkan mampu 

memahami pengetahuan tentang pengetahuan tentang konsep dasar metodologi penelitian.   

b. Mahasiswa dapat menemukan cara belajar dan mengkonstruksi pengetahuannya sesuai 

dengan kemampuan masing-masing guna memahami metodologi penelitian Teknik 

Informatika, serta mampu menerapkannya dalam penyusunan proposal penelitian Teknik 

Informatika dan mempertahankannya dalam seminar proposal.  

c. Mahasiswa dapat memahami dan menemukan permasalahan untuk penelitian. 

d.  Mampu menggunakan sumber informasi digital dan cetak untuk penelitian 

e. Mampu menyusun cara berpikir ilmiah dan menuangkan ide. 

f. Mampu menyusun usulan/proposal penelitian 

g. Mampu menyusun tulisan yang sistematis meliputi pendahuluan, pembahasan dan 

penutup (lampiran dan ringkasan sesuai kaidah tulisan ilmilah). 

7. Media Pembelajaran  : komputer, LCD Projector, Whiteboard, Audio 

8. Daftar Pustaka    : 

a. Anderson.,N.S.,1997, Methods for Designing Software to fit Human Needs and Capabilities: 

Proceeding of the workshop on software human factors, National Ac Demy 

Press,Washington,D.C., 

b. Jogiyanto HM., 2008, Metodologi Penelitian Sistem Informasi, Andi Yogyakarta 

c. Leedy, Paul. D., 2005,  Practical Research : Planning & Design a Research, Ed 5, Ohio : 

Pearson Merrill Prentica Hall 

d. Wahyuni, S., 2006, Metodologi Penelitian Bisnis, Andi Yogyakarta. 

e. Weidenborner, Stephen, 1993, Writing Research Papers, St. Martin’s Press Network. 
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f. Taylor,S.,andTodd,P.A.,1995,Understanding Information Technology Usage: a test of 

competing models,Information System research. 

9. Rancangan Pembelajaran. 
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RPKPS 
 

Nama Mata Kuliah            : Metodologi Penelitian                 SKS  : 3 
Program Studi             : Teknik Informatika                Fakultas : Teknik 
 
KOMPETENSI MATA KULIAH:  

a. Mampu memahami pengetahuan tentang konsep dasar metodologi penelitan. 

b. Mahasiswa dapat menemukan cara belajar dan mengkonstruksi pengetahuannya sesuai dengan kemampuan 

masing-masing guna memahami metodologi penelitian Teknik Informatika, 

Matriks Pembelajaran : 
 

Minggu 
Kemampuan 

akhir yang 
diharapkan 

Materi/Pokok 
Bahasan 

Strategi 
Pembelajaran 

Latihan yang dilakukan 
Kriteria 

Penilaian 
(Indikator) 

Bobot 

1 

Termotivasi 

untuk mengetahui 

dan memahami  

pengetahuan 

tentang 

riset/penelitian di 

bidang teknologi 

informasi 

Rancangan 
Pembelajaran 

Penjelasan oleh 
dosen 
mengenai 
proses 
pembelajaran 
yang akan 
dilakukan 
 

Membagi kelompok @ 2 
orang 
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2-3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menjelaskan  
perbedaan metode 
& metodologi 
penelitian,  
Mulai meneliti 
pengantar riset 
teknologi 
informasi. 

Definisi teknologi 
informasi, riset bidang 
teknologi informasi, 
macam-macam riset 
dari semua bidang 
ilmu.   
Mulai meneliti : dari 
proposal yang berhasil  
mulai meneliti 

- Tutorial 
- Problem based 
learning 
 

 Awal penelitian 

 Menjelaskan perbedaan 
metode & metodologi 
penelitian. 

 Memaparkan definisi riset 
teknologi informasi 

 Menjelaskan proses kerangka 
kerja penelitian 

 Menguraikan tujuan 
penelitian. 

 Ketepatan 
penjelasan, 

 Komunikasi 
tertulis  

 

15% 

4-9 
 
 
 
 

Menjelaskan 
Paradigma 
metodologi 
penelitian TI, 
penelitian 
rekayasa 

- Business riset 
- Dasar-dasar 

penelitian 
ilmiah/non ilmiah 

- Penelitian & 
permasalahan riset. 

- Bidang kajian TI 
- Perumusan masalah 

& topik penelitian 
- Hipotesis 
- Variabel 
- Metode penelitian 

- Tutorial 
- Problem based 
learning 
- small group 
discussion 

- membuat contoh hipotesis, 
variabel, perumusan masalah. 
- menganalisa study kasus 

Ketepatan 
pemaparan 
konsep, 
Menganalisa 
study kasus 

15% 

10-11 

Sistematika usulan 
penelitian 
Sistematika 
laporan penelitian. 
Sistematika usulan 
Pengabdian 
masyarakat, 
laporan PM 
Sistematika PKM 

- Teknik pengambilan 
sampel, teknik 
analisis data 

- Desain penelitian 
- Desain pengabdian 

masyarakat. 
- Teknik penulisan 

proposal, laporan & 
artikel ilmiah  

- Small group 
discussion 

- Simulation  
-  

- Latihan menganalisa jurnal 
/artikel ilmiah teknologi 
informasi 

- Menyusun proposal PKM 

Ketepatan 
pemaparan 
penelitian, 
PKM dan 
pengabdian 
masyarakat. 

30% 
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- Teknik penulisan 
proposal PKM 

12-14 

Mampu 
Melaksanakan, 
mengimplementasi
kan proposal 
penelitian dan 
pengabdian 
masyarakat dalam 
aplikasi.   
Mampu membuat 
artikel ilmiah 

Implementasi 
membuat usulan 
penelitian. Usulan 
pengabdian 
masyarakat. 
Menyususn artikel 
ilmiah dari hasil 
penelitian. 

- Problem 
based learning 

- Memaparkan 
artikel ilmiah 

- mempraktekkan, 
mengimplementasik
an dan membuat 
usulan penelitian 
sampai dengan 
membuat laporan. 

- Usulan pengabdian 
masyarakat sampai 
dengan membuat 
laporan.  

- Membuat artikel 
ilmiah. 

- Rancangan kedepan 
dalam me-
matenkan hasil 
penelitian.  

 

Ketepatan 
aplikasi 
membuat 
usulan 
penelitian & 
pengabdian 
masyarakat. 
Serta artikel 
ilmiah. 40% 
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FORMAT RANCANGAN TUGAS 

 
Nama Mata Kuliah : Metodologi Penelitian                 SKS              : 3 
Program Studi             : Teknik Informatika                   Pertemuan ke : 2-3 
Fakultas              : Teknik  
 
 
A.TUJUAN TUGAS : 
Menjelaskan perbedaan metode & metodologi penelitian, riset teknologi informasi, serta awal mulai meneliti. 
 
B. URAIAN TUGAS : 
 a. Obyek Garapan: konsep tentang: 

 Metode dan metodologi penelitian 

 Konsep pengantar riset  teknologi informasi.  

 Macam-macam penelitian dari semua bidang ilmu 

 Awal mulai meneliti 
 

 b. Batasan yang harus dikerjakan :  

 Menjelaskan perbedaan metode dan metodologi penelitian. 

 Memaparkan definisi penelitian  

 Menjelaskan kerangka kerja peneltian  

 Menguraikan penelitian bidang teknologi informasi 

 Dari mana awal penelitian 
 

 c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan) : 
 Memaparkan   
 Menjelaskan 
 Menguraikan 

 
 d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan : 

Paper mengenai summary semua konsep yang berlaku dalam metodologi penelitian maksimal 10 halaman. Dijilid dan diketik 
dengan komputer dengan font: Arial (11) atau Calibri (12) atau Times New Roman (12), dengan spasi 1.5 
  
 

C. KRITERIA PENILAIAN (15%) 
1. Ketepatan penjelasan  
2. Komunikasi tertulis  
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GRADING SCHEME COMPETENCE 

 
KRITERIA 1: KETEPATAN PENJELASAN 

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang 
Memuaskan 

Di bawah standard SKOR 

KELENGKAPAN 
KONSEP 

Lengkap dan 
integratif  

Lengkap Masih kurang 2 
aspek yang belum 
terungkap 

Hanya 
menunjukkan 
sebagian konsep 
saja 

Tidak ada konsep  

KEBENARAN 
KONSEP 

Diungkapkan 
dengan tepat, 
aspek penting tidak 
dilewatkan, bahkan 
analisis dan sintetis 
nya membantu 
memahami konsep 

Diungkap dengan 
tepat, namun 
deskriptif 

Sebagian besar 
konsep sudah 
terungkap, namun 
masih ada yang 
terlewatkan 

Kurang dapat 
mengungkapkan 
aspek penting, 
melebihi halaman, 
tidak ada proses 
merangkum hanya 
mencontoh 

Tidak ada konsep 
yang disajikan 

 

 
KRITERIA 2a: KOMUNIKASI TERTULIS 

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang 
Memuaskan 

Di bawah standard SKOR 

BAHASA PAPER Bahasa menggugah 
pembaca untuk 
mencari tahu 
konsep lebih dalam 

Bahasa menambah 
informasi pembaca 

Bahasa deskriptif, 
tidak terlalu 
menambah 
pengetahuan 

Informasi dan data 
yang disampaikan 
tidak menarik dan 
membingungkan 

Tidak ada hasil  

KERAPIAN PAPER Paper dibuat 
dengan sangat 
menarik dan 
menggugah 
semangat 
membaca 

Paper cukup 
menarik, walau 
tidak terlalu 
mengundang 

Dijilid biasa Dijilid namun 
kurang rapi 

Tidak ada hasil  
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FORMAT RANCANGAN TUGAS 

 
Nama Mata Kuliah : Metodologi Peneltian     SKS              : 3 
Program Studi             : Teknik Informatika                 Pertemuan ke : 4-9 
Fakultas              : Teknik  
 
 
A.TUJUAN TUGAS : 
    Membuat contoh hipotesis, variabel, metode dalam penelitian , perumusan masalah dan bidang kajian teknologi informasi.  

 
B. URAIAN TUGAS: 
 a. Obyek Garapan : Study Kasus  

 
 b. Batasan yang harus dikerjakan :  

Membuat perumusan masalah, hipotesis,variabel dan metode dalam study kasus  khusus bidang ilmu teknologi informasi 
 

 c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan) : 
 Membuat contoh dalam  studykasus yang berisi perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, 

variabel dan metode dalam sebuah paper 
 

 d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan :  
Paper tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, variabel, dan metode penelitian dalam study 
kasus khusus bidang ilmu teknologi informasi. Dijilid dan diketik dengan komputer dengan font: Arial (11) atau Calibri (12) atau 
Times New Roman (12), dengan spasi 1,5. 

 
C. KRITERIA PENILAIAN (15%) 
1. Ketepatan pemaparan konsep 
2. menganalisa study kasus 
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GRADING SCHEME 

 
KRITERIA 1: KETEPATAN PEMAPARAN  

 

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang 
Memuaskan 

Di bawah standard SKOR 

KETERSEDIAAN 
KONSEP YANG 
DIACU 

Lengkap dan 
integratif  dengan 
jumlah di atas 5 
referensi  

Lengkap, dengan 
jumlah 5 referensi  

Cukup lengkap, 
dengan 3-4 
referensi 

Kurang lengkap, 
dengan 1-2 
referensi 

Tidak menggunakan 
referensi 

 

KETEPAATAN 
LEARNING 
SCENARIO 

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan sesuai 
dengan 
karakteristik 
metodelogi 
penelitian dengan 
tahapan-tahapan 
yang lengkap dan 
runtut   

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan sesuai 
dengan  tahapan-
tahapan dalam 
metodologi 
peneltian dengan 
tahapan-tahapan 
yang runtut   

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan sesuai 
dengan metodologi 
peneltian dengan 
tahapan-tahapan 
yang lengkap  

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan sesuai 
dengan metodologi 
peneltian dengan 
tahapan-tahapan 
yang runtut   

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan sesuai 
dengan metodologi 
penelitian dengan 
tahapan-tahapan 
yang tidak runtut  
dan tidak lengkap 

 

 
 
 
KRITERIA 2: MENGANALISA STUDY KASUS  

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang 
Memuaskan 

Di bawah standard SKOR 

Menganalisa  Orisinil dan sangat 
menarik, dapat 
membuat orang 
lain terinspirasi 

Orisinil dan menarik Orisinil dan cukup 
menarik 

Tidak orisinil dan 
menarik 

Tidak orisinil dan 
tidak menarik 

 

 
 
KRITERIA 3a: KOMUNIKASI TERTULIS 

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang 
Memuaskan 

Di bawah standard SKOR 

BAHASA LEARNING 
SCENARIO 

Bahasa skenario 
sangat operasional 

Bahasa skenario 
operasional 

Bahasa skenario 
cukup operasional 

Bahasa skenario 
kurang operasional 

Bahasa skenario 
tidak operasional 
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FORMAT RANCANGAN TUGAS 
 

Nama Mata Kuliah : Metodologi Peneltian     SKS              : 3 
Program Studi             : Teknik Informatika                  Pertemuan ke : 10-11 
Fakultas              : Teknik  
 
 
A.TUJUAN TUGAS: 

Menganilsa jurnal penelitian  
 

B. URAIAN TUGAS: 
 a. Obyek Garapan:  Jurnal Teknologi Informasi  

 
 b. Batasan yang harus dikerjakan: menganalisa jurnal penelitian yang nasional / internasional  

 
 c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan): 
           - menganalisa jurnal 
           - menjelaskan kerangka kerja penelitian 

 
 d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 

Paper hasil analisa jurnal penelitian dan menyimpulkan hasil akhir dari jurnal tsb. Dijilid dan diketik dengan komputer dengan font: 
Arial (11) atau Calibri (12) atau Times New Roman (12), dengan spasi 1,5. 

 
 
 
C. KRITERIA PENILAIAN (30%) 
1. Ketepatan pemaparan 
2. merancang penelitian 
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GRADING SCHEME 
 

KRITERIA : 1. KETEPATAN PEMAPARAN  
 

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang 
Memuaskan 

Di bawah standard SKOR 

KETERSEDIAAN 
KONSEP YANG 
DIACU 

Lengkap dan 
integratif  dengan 
jumlah di atas 5 
referensi  

Lengkap, dengan 
jumlah 5 referensi  

Cukup lengkap, 
dengan 3-4 
referensi 

Kurang lengkap, 
dengan 1-2 
referensi 

Tidak menggunakan 
referensi 

 

KETEPAATAN 
LEARNING 
SCENARIO 

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan 
karakteristik 
metodologi 
penelitian dengan 
tahapan-tahapan 
yang lengkap dan 
runtut   

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan sesuai 
dengan  tahapan-
tahapan dalam 
metodologi 
penelitian dengan 
tahapan-tahapan 
yang runtut   

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan sesuai 
dengan metodologi 
penelitian dengan 
tahapan-tahapan 
yang lengkap  

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan sesuai 
dengan metodologi 
penelitian dengan 
tahapan-tahapan 
yang runtut   

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan sesuai 
dengan metodologi 
peneltian dengan 
tahapan-tahapan 
yang tidak runtut  
dan tidak lengkap 

 

 
 
 KRITERIA : 2. MERANCANG PENELITIAN  
 

DIMENSI Sangat Memuaskan Memuaskan Batas Kurang 
Memuaskan 

Di bawah standard SKOR 

Merancang  Orisinil dan sangat 
menarik, dapat 
membuat 
rancangan kerangka 
kerja penelitian  

Orisinil dan menarik Orisinil dan cukup 
menarik 

Tidak orisinil dan 
menarik 

Tidak orisinil dan 
tidak menarik 
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FORMAT RANCANGAN TUGAS 
 

Nama Mata Kuliah : Metodologi Penelitian             SKS   : 3 
Program Studi             : Teknik Informatika                          Pertemuan ke  : 12-14 
Fakultas              : Teknik  
 
A.TUJUAN TUGAS: 

* Membuat  dan mengimplementasikan usulan penelitian  penelitian 
* Membuat dan mengimplementasikan usulan pengabdian masyarakat. 
* Membuat proposal PKM 
 
 

B. URAIAN TUGAS: 
 a. Obyek Garapan: aplikasi penelitian dan PKM 
 

b. Batasan yang harus dikerjakan: melaksanakan mengimplementasikan usulan/proposal penelitian,  dan 
pengabdian masyarakat serta proposal PKM 

 
 c. Metode/Cara Pengerjaan (acuan cara pengerjaan): 

 Membuat kerangka kerja sesuai dengan langkah-langkah dalam urutan penelitian 
 Menentukan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode, variabel, 

hipotesis dan teknik pengambilan sample. 
 Mengimplementasikan usulan penelitian  

 
 d. Deskripsi Luaran tugas yang dihasilkan: 

1.  Paper laporan tentang usulan penelitian.  Dijilid dan diketik dengan komputer dengan font: Arial (11) 
atau Calibri (12) atau Times New Roman (12), dengan spasi 1,5. 

2.  Simulasi hasil dari usulan/proposal penelitian bidang teknologi informasi 
3.  Dikumpulkan sebagai final project. 

 
 
C. KRITERIA PENILAIAN (40%) 
     1. Ketepatan Aplikasi dalam membuat usulan penelitian dan laporan penelitian. 
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GRADING SCHEME 
 

KRITERIA 1: KETEPATAN APLIKASI  dalam membuat usulan penelitian 
 

DIMENSI Sangat 
Memuaskan 

Memuaskan Batas Kurang 
Memuaskan 

Di bawah 
standard 

SKOR 

KETERSEDIAAN 
KONSEP YANG 
DIACU 

Lengkap dan 
integratif  
dengan jumlah 
di atas 5 
referensi  

Lengkap, 
dengan jumlah 5 
referensi  

Cukup 
lengkap, 
dengan 3-4 
referensi 

Kurang lengkap, 
dengan 1-2 
referensi 

Tidak 
menggunakan 
referensi 

 

KETEPAATAN 
APLIKASI  

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan 
sistematika 
usulan 
penelitian dan 
sistematika 
laporan 
penelitian 
dengan  
tahapan-
tahapan yang 
lengkap dan 
runtut   
Sistematika 
proposal dan 
laporan PKM 

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan 
sistematika 
usulan/laporan 
penelitian dan 
PKM  tahapan-
tahapan  dengan 
tahapan-
tahapan yang 
runtut   

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan 
sistematika 
usulan dan 
laporan 
penelitian , 
PKM dengan 
tahapan-
tahapan yang 
lengkap  

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan sesuai 
dengan 
sistematika 
usulan/laporan 
penelitian, PKM 
dengan 
tahapan-
tahapan yang 
runtut   

Skenario yang 
dibuat sesuai 
dengan sesuai 
dengan 
sistematika 
usulan/laporan 
penelitian  dan 
PKM dengan 
tahapan-
tahapan yang 
tidak runtut  dan 
tidak lengkap 
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STUDENT WORKSHEET 1 :  Perbedaan metode dan metodologi penelitian, Pengertian riset teknologi 
informasi 
 
Petunjuk Pelaksanaan : 
1. Sebutkan perbedaan metode dan metodologi penelitian.  
2. Sebutkan definisi penelitian, karakteristik penelitian. 
3. Kerjakan secara berkelompok (1 kelompok 3 mahasiswa) 
4. Hasil diuraikan  diketik dengan font Calibri 12/Times New Roman 12 dengan spasi 1.5 pada kertas 

ukuran kuarto seberat 80 gram. Hasil review tidak boleh melebihi 10 halaman. Dijilid rapi dan 
dikumpulkan setelah dipresentasikan. 

 
 
STUDENT WORKSHEET 2 : Membuat perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hipotesis, 

variabel, metode dan teknik pengambilan sample 

Petujuk Pelaksanaan: 
1.  Buatlah contoh perumusan masalah, tujuan penelitia, manfaat penelitian, hipotesis, variabel, metode 

dan teknik pengambilan sample  
2. Kerjakan secara berkelompok (1 kelompok 3 mahasiswa) 
3. Hasil diuraikan  diketik dengan font Calibri 12/Times New Roman 12 dengan spasi 1.5 pada kertas 

ukuran kuarto seberat 80 gram. Hasil review tidak boleh melebihi 10 halaman. Dijilid rapi dan 
dikumpulkan setelah dipresentasikan. 

 
 
STUDENT WORKSHEET 3: Menganalisa Jurnal Teknologi Informasi 
Petunjuk Pelaksanaan: 
1. Menganalisa jurnal yang terdiri dari : 

- Latar belakang, perumusan, tujuan, manfaat penelitian   
- Metode penelitian  
- Menyimpulkan hasil akhir  

2. Presentasikan untuk mendapatkan feed back. 
 
STUDENT WORKSHEET 4:  Mengimplementasikan Usulan penelitian dan pengabdian masyarakat serta 

PKM 
Petunjuk Pelaksanaan: 
1. Laksanakan simulasi usulanpenelitian dan pengabdian masyarakat serta proposal PKM sesuai urutan dan 

batasan-batasan yang telah ditentukan: 
2. Lakukan observasi teman sejawat anda yang melaksanakan micro-teaching practice sesuai urutan dan 

batasan-batasan yang telah ditentukan. 
3. Implemetasikan hasil akhir dari usulan  penelitian.  
4. Implementasikan hasil akhir dari usulan pengabdian masyarakat.  
5. Implementasikan rancangan hasil akhir dari usulan PKM 
6. Membuat artikel ilmiah dari hasil penelitian , dan rancangan untuk me-matenkan . 
 


