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Mata Kuliah : Metodologi Penelitian
Kode/ Bobot : ME 501/ 3 SKS
Deskripsi singkat : Mata Kuliah Metodologi Penelitian menerangkan tentang Dasar-Dasar Penelitian yang harus dikerjakan oleh mahasiswa ME yang memenuhi berbagai

aturan-aturan yang telah ditetapkan khusus untuk tingkatan mahasiswa Strata II dengan berbagai ketentuan yang tidak boleh dilanggar dalam
pembuatan suatu karya ilmiah, makalah atau Thesis. Kuliah ini diantaranya berisi cara mencari ide awal penelitian, peraturan plagiat, tata cara
pembuatan Thesis untuk Magister Energi, serta ketentuan ujian proposal dan Ujian Akhir.

Standar kompetensi (SK) : Pada akhir kuliah ini, mahasiswa dapat menganalisis berbagai cara mencari ide-ide penelitian yang kreatif dengan tidak melanggar norma-norma
kebebasan berkreasi dalam penulisan suatu makalah yaitu menghindari sifat plagiat ilmu dan memahami aturan-aturan penulisan makalah nasional
(sebagai salah satu syarat kelulusan S2 Undip), memahami tata cara penulisan Thesis menurut aturan baku Magister Energi serta memahami  tata
cara maju dalam ujian proposal Thesis, ujian kemajuan Thesis serta ujian akhir Thesis.

1 2 3 4 5 6 7
No Kompetensi dasar (KD) Pokok bahasan Sub pokok bahasan Metode Pembelajaran Soft skill* Pustaka
1 Mahasiswa dapat:

 Menjelaskan pentingnya penggunaan metode
penelitian yang terstruktur dan baku yang biasa
digunakan seseorang ketika sedang
mengerjakan suatu penelitian atau membuat
suatu karya ilmiah.

 Menjelaskan berbagai bentuk metode penelitian
yang pada dasarnya sama untuk berbagai
macam bidang ilmu yang berbeda.

Pendahuluan:
Pengantar metode
penelitian

 Pentingnya penggunaan metode
penelitian dalam melakukan
suatu penelitian.

 Berbagai bentuk metode
penelitian

Ceramah, diskusi

100 menit

(pertemuan ke 1)

4, 6, 11 [2], [3], [4]

2 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan latar bealakang dilakukannya

penelitian untuk mahasiswa setingkat Strata II di
Magister Energi Sekolah Pascasarjana Undip,
dengan luaran yang dihasilkan selain karya
ilmiah setingkat Jurnal Nasional On-line juga
harus menghasilkan Thesis sebagai syarat

Latar Belakang
Penelitian

 Latar belakang penelitian bagi
mahasiswa program ME.

 Hambatan dalam awal
penelitian.

Ceramah, diskusi

100 menit

(pertemuan ke 2)

4, 6, 11 [1], [2], [3]



kelulusan mahasiswa ME.
 Menjelaskan berbagai hambatan yang akan

dihadapi ketika mahasiswa mulai melakukan
penelitian.

3 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan perumusan masalah yang akan

diambil disesuaikan dengan bidang minat atau
konsentrasi yang dibagi menjadi 2 bagian
yaitu Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta
Perencanaan Energi.

 Menjelaskan konsep perumusan masalah
berdasarkan aturan-aturan penelitian yang
baku.

Perumusan
Masalah:

 Perumusan masalah
disesuaikan dengan bidang
minat/konsentarasi yang dipilih
oleh mahasiswa ME.

 Konsep perumusan masalah
disesuaikan dengan aturan-
aturan penelitian yang baku.

Ceramah, diskusi

100 menit

(pertemuan ke 3)

4, 6, 11 [2], [3], [4]

4 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan berbagai metode pengumpulan

data baik melalui penelitian langsung,
wawancara atau melalui metode simulasi yang
akan membantu mahasiswa tersebut dalam
melakukan suatu penelitian.

Metode
pengumpulan data:

 Berbagai metode pengumpulan
data

Ceramah, diskusi

100 menit

(pertemuan ke 4)

4, 6, 11 [1], [2], [3]

5
Mahasiswa mampu . Menyimpulkan (C2) hakikat
sains (ilmu) Hakikat Ilmu

1. Sains (ilmu)
2. Filsafat Ilmu
3. Kebenaran

Diskusi interaktif
Presentasi materi
100 menit

(pertemuan ke 5)

4, 6, 11 [2], [3], [4]

6

Mahasiswa mampu menyusun (C3) hasil dan
penelitian dengan baik dan benar

Penyajian Hasil
Penelitian

1. Bentuk penyajian data
2. Editing Data
3. Tabulasi Data
4.Tabel dan Gambar
5.Hasil Uji Data

Contextual Instruction
(CI)
Problem Based
Learning (PBL)
Presentasi materi
100 menit
(pertemuan ke 6)

4, 6, 11 [1], [2], [3]

7

Mahasiswa mampu menyusun(C3) pembahasan
penelitian dengan baik dan benar

Pembahasan Hasil
Penelitian

1.Tujuan Pembahasan
2.Sifat Pembahasan
3.Isi Pembahasan

Contextual Instruction
(CI)
Problem Based
Learning (PBL)
Presentasi materi

4, 6, 11 [1], [2], [3]



100 menit

(pertemuan ke 7)
8 UTS
9

Mahasiswa mampu menyusun(C3) pembahasan
dan simpulan penelitian dengan baik dan benar

Pembahasan dan
Simpulan Hasil
Penelitian

1.Simpulan Penelitian
2.Saran Hasil Penelitian
3.Referensi / Kepustakaan Penelitian

Contextual Instruction
(CI)
Problem Based
Learning (PBL)
Presentasi materi
100 menit

(pertemuan ke 8)

4, 6, 11 [1], [2], [3]

10

Mahasiswa mampu menyusun(C3) state of the art
penelitian dengan baik dan benar

Perumusan State of
The Art Penelitian

Menulis dan Presentasi State of The
Art Penelitian

Contextual Instruction
(CI)
Problem Based
Learning (PBL)
Presentasi materi
100 menit

(pertemuan ke 9)

4, 6, 11 [1], [2], [3]

11 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan penelitian ilmiah yang didasarkan

atas kepercayaan atas usaha yang jujur dalam
penelitian ilmiah

 Menjelaskan bahwa kesalahan yang
diperbolehkan dalam penelitian yaitu
kesalahan jujur dan kelalaian, tapi sangat
dilarang kesalahan akibat pembohongan.

 Menjelaskan berbagai bentuk teknik penelitian
 Menjelaskan berbagai masalah dalam

publikasi seperti plagiarism, urutan penulisan
nama reviewer, akcnowledgements dsb.

Etika Penelitian  Penelitian ilmiah didasarkan atas
kepercayaan

 Kesalahan yang masih ditolerir
dalam penelitian.

 Berbagai bentuk teknik
penelitian.

 Berbagai masalah publikasi
seperti plagiarism, urutan
penulisan nama reviewer,
akcnowledgements dsb.

Ceramah, diskusi

100 menit

(pertemuan ke 10)

4, 6, 11 [1], [2], [3]

12 Mahasiswa dapat:
 Menjelaskan konsep dasar penelitian yang

dibutuhkan suatu konsep yang cerdas, kreatif
untuk menemukan ide yang cemerlang.

 Menjelaskan bahwa kreativitas lahir dari
kejelian mengamati alam.

Dasar-Dasar
Metodologi Penelitian
& Karya Ilmiah

 Konsep yang cerdas dan kreatif
untuk menemukan ide yang
cemerlang.

 Kreativitas lahir dari kejelian
mengamati alam

 Kaidah penelitian.

Ceramah, diskusi

100 menit

(pertemuan ke 11)

4, 6, 11 [1], [2], [3]



 Menjelaskan kaidah penelitian yang baik untuk
mendapatkan data informasi yang bagus
sehingga diperoleh hasil penelitian yang
sesuai.

13 Mahasiswa dapat Menjelaskan berbagai peraturan
dalam pembuatan Thesis yang berada dalam buku
panduan Thesis yang memuat berbagai aturan
mengenai
 Persyaratan akademis dan administrasi

pengambilan Thesis.
 Tahapan pembuatan Thesis
 Proposal Thesis.
 Daftar Pustaka
 Bagian-Bagian Thesis.
 Pembuatan Makalah.

Buku Panduan
Thesis.

 Persyaratan akademis dan
administrasi pengambilan
Thesis.

 Tahapan pembuatan Thesis
 Proposal Thesis.
 Daftar Pustaka
 Bagian-Bagian Thesis.
 Pembuatan Makalah.

Ceramah, diskusi

100 menit

(pertemuan ke 12)

4, 6, 11 [1], [2], [3]

14 Mahasiswa membuat tugas proposal yang
dipresentasikan didepan kelas untuk
mempersiapkan nanti menjadi proposal yang
sesungguhnya buat proposal thesis

Tugas membuat
Proposal dan
presentasi bagi
mahasiswa ME.

Tugas Proposal Contextual Instruction
(CI)
Problem Based
Learning (PBL)
Presentasi materi

100 menit

(pertemuan ke 13)

4, 6, 11 [1], [2], [3]

15 Mahasiswa membuat tugas proposal yang
dipresentasikan didepan kelas untuk
mempersiapkan nanti menjadi proposal yang
sesungguhnya buat proposal thesis

Tugas membuat
Proposal dan
presentasi bagi
mahasiswa ME.

Tugas Proposal Contextual Instruction
(CI)
Problem Based
Learning (PBL)
Presentasi materi
100 menit

(pertemuan ke 14)

4, 6, 11 [1], [2], [3]

16 UAS



Pustaka:
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