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RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER 

Capaian Pembelajaran (CP) 

CPL - PRODI 

S9 
 
 

KU3 
 
 
 
 
 
 
 

KK3 

Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang 
keahliannya secara mandiri. 
 
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, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk 

skripsi atau laporan tugas akhir serta mengunggahnya dalam laman 

perguruan tinggi. 

Mampu merancang prosedur riset dengan tema-tema terkini dalam ranah 

manajemen (pemasaran, keuangan, sumber daya manusia, operasional) 
dan kewirausahaan, menggunakan instrumen analisis yang relevan, dan 

mengkomunikasikan hasil yang diperoleh baik dari aspek praktis maupun 

teoritisnya demi pengembangan ilmu dan kemajuan hidup masyarakat. 

CP-MK 

CPMK1 
 

CPMK2 
 
 

CPMK3 
 
 

CPMK4 
 

CPMK5 
 
 

CPMK6 
 

CPMK7 
 

Mampu mengidentifikasi ide penelitian. (S9, KU3) 
 
Mampu memfomulasikan ide penelitian kedalam rumusan masalah 
penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. (S9, KU3, KK3) 
 
Mampu mengidentifikasi teori dasar yang sesuai dengan kerangka 
konseptual penelitian. (S9, KU3, KK3) 
 
Mampu menguasai metode penelitian. (S9, KU3, KK3) 
 
Mampu menerapkan prosedur penelitian kedalam bentuk proposal. (S9, 
KU3, KK3) 
 
Menguasai teknik analisis sesuai kebutuhan penelitian. (S9, KU3, KK3) 
 
Mampu memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan penelitian. (S9, 
KU3, KK3) 
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CPMK7 
CPMK8 

 
CPMK9 

 
Mampu melakukan pengumpulan data secara efektif. (S9, KU3, KK3) 
Mampu melakukan pengolahan dan analisis data. (S9, KU3, KK3) 
 
Mampu menyusun laporan tertulis hasil penelitian dalam bentuk skripsi 
dan mempresentasikannya dalam forum sidang skripsi. (S9, KU3, KK3) 
 

Deskripsi Singkat MK 

Matakuliah ini merupakan pengayaan seluruh kemampuan teoritik dan praktis 
metodologis mahasiswa yang telah dikembangkan selama pembelajaran berbagai 
matakuliah sebelumnya untuk menghasilkan tulisan skripsi. Dalam matakuliah ini 
mahasiswa diharuskan untuk bekerja secara mandiri dibawah pengawasan dua 
orang pembimbing yang memiliki kepakaran dalam materi atau tema yang menjadi 
bahan kajian mahasiswa yang bersangkutan. Untuk dapat menghasilkan skripsi 
yang bermutu, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mempunyai pemahaman yang 
komprehensif mengenai khasanah teori dan ketrampilan mengaplikasikan sejumlah 
metode penelitian dan alat analisis statistik yang sudah dipelajari sebelumnya, tetapi 
juga menguasai keterampilan logika dan berbahasa yang memadai. Lebih serius 
lagi, setelah menyelesaikan matakuliah ini dalam diri mahasiswa diharapkan dapat 
terbangun sikap-sikap kepribadian moral sekaligus mental yang handal ketika 
mereka secara konsisten mengerjakan tugas penyusunan skripsi sampai tuntas. 
Keuletan, tanggungjawab, kerendahan hati, kejujuran, konsistensi, keberanian, 
sikap kritis dan realistis, dan kedisiplinan merupakan bagian kecil saja dari sifat-sifat 
yang dapat diperoleh mahasiswa ketika mereka menuntaskan matakuliah ini dengan 
jangka waktu yang ditentukan. 

Materi Pembelajaran/Pokok 
Bahasan 

1. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian) 

2. Tinjauan Teori (Teori dasar, penelitian terdahulu,  
3. Metode Penelitian (Desain penelitian, populasi dan sampel, variabel dan 

definisi operasional, teknik analisis) 
4. Interpretasi Hasil Penelitian (pengujian hipotesis, keterbatasan penelitian, 

implikasi manajerial) 
5. Kesimpulan dan Saran (Simpulan dan saran untuk penelitian selanjutnya) 

Pustaka 

Utama 

- 

Pendukung 

- 

Media Pembelajaran 

Perangkat Lunak: Perangkat Keras: 

- - 

Team Teaching 
- 
 

Mata Kuliah Prasyarat 
 
METODA PENELITIAN BISNIS (BMG313), Telah menempuh > 120 sks  
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RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER 

Minggu 
ke- 

Sub CP-MK 
(Kemampuan Akhir yang 

Diharapkan) 

Indikator 
Kriteria & Bentuk 

Penilaian 
Metode Pembelajaran 

(Estimasi Waktu) 

Materi 
Pembelajaran 

(Pustaka) 

Bobot 
Penilaian 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 - 2 

Mampu mengevaluasi 
praproposal yang sudah 

disusun pada matakuliah 
sebelumnya. 

Kemampuan 
menemukan 

kekurangan pada 
praproposal 

Ketepatan dan 

penguasaan 

Pembimbingan 

Terstruktur 

Prosedur 
penyusunan 

proposal 

 

Mampu menyusunan 
proposal secara lengkap 
dan benar. 

Kemampuan 
menyususun draft 
proposal 

Ketepatan dan 

penguasaan 
Pembimbingan 

Terstruktur 
Prosedur 
penyusunan 
proposal 

 

3 - 4 
Mampu mempresentasikan 
proposal pada seminar 

proposal. 

Kemampuan 
mempresentasikan 
dan penguasaan 

terhadap materi 
yang 
dipresentasikan 

Sesuai format 

penilaian ujian 
proposal 

Mandiri 
-  

5 - 8 
 

Mampu mengevaluasi 
instrumen dan 

menyelesaikan perijinan 
penelitian. 

Kemampuan 
evaluasi dan 

penguasaan 
perijinan 

Ketepatan dan 
penguasaan 

Pembimbingan 
Terstruktur 

Prosedur penelitian  

Mampu melakukan 
pengumpulan data di 
lapangan. 

Kemampuan 
mengumpulkan data 

Ketepatan dan 

penguasaan 
Pembimbingan 
Terstruktur Prosedur penelitian  

9 - 11 

 

Mampu mengolah data 
menggunakan alat analisis 
yang sesuai. 

 
Mampu menganalisis hasil 
pengolahan data yang 
diperoleh. 

Penguasaan 
terhadap teknik 
analisis data 

 
Kemampuan analisis 
data 

Ketepatan dan 
penguasaan 

Pembimbingan 
Terstruktur 

Prosedur penelitian  

Mampu menyusun uraian 

pembahasan berdasarkan 
hasil analisis data. 

Kemampuan 

menyusun 
pembahasan 

Ketepatan dan 
penguasaan 

Pembimbingan 

Terstruktur 
Prosedur penelitian  

12 

Mampu mempresentasikan 

hasil penelitian dalam 
forum siding skripsi. 

Kemampuan 
mempresentasikan 

dan penguasaan 
terhadap materi 
yang 
dipresentasikan 

Sesuai format 

penilaian ujian 
skripsi 

Mandiri 
-  

13 - 16 

Mampu melakukan 

perbaikan terhadap draft 
skripsi yang telah diujikan 
dalam forum siding skripsi. 

Kemampuan 
melakukan revisi 

Ketepatan dan 
penguasaan 

Pembimbingan 

Terstruktur 
Prosedur penelitian  

Mampu menyelesaikan 
perbaikan dan 

menyerahkan revisi draft 
skripsi sesuai dengan 
ketentuan w aktu yang 
dijadw alkan dan 

persetujuan skripsi oleh 
pembimbing dan penguji. 

Kemampuan 
menyelesaikan revisi 

Ketepatan dan 
penguasaan 

Pembimbingan 
Terstruktur 

Prosedur penelitian  
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