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1. Profil Lulusan

: Mahasiswa/mahasiswi setelah lulus dapat menjadi Advokat, Hakim, Jaksa dan Notaris, Konsultan Hukum serta

pengembangan dalam bidang penelitian Hukum.
2. Capaian Pembelajaran

: Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan penelitian yang baik dan benar

serta mampu melakukan penelitian hukum sampai pembuatan draft penelitian. Bukan hanya untuk sebagai salah satu syarat mendapatkan
gelar sarjana tetapi juga penelitian diarahkan sebagai kritik dan saran bagi lembaga pemerintah instansi maupun pendidikan dengan tujuan
meningkatkan pembangunan dan perbaikan dalam sistem dan budaya sesuai bidangnya masing-masing.
3. Tujuan Pembelajaran

: Adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini agar mahasiswa dapat:
a) Memahami serta mengetahui tentang definisi metode penelitian;
b) Memahami dan menuliskan konsep membuat judul penelitian dengan baik dan benar;
c) Memahami dan menuliskan konsep latar belakang masalah sesuai dengan judul penelitian yang ditentukan;
d) Memahami singkronisasi antara judul penelitian dengan Rumusan Masalah;
e) Memahami maksud tujuan serta manfaat penelitian;

f) Memahami konsep tinjauan pustaka dalam penelitian sebagai dasar teori yang berkaitan;
g) Memahami dan mengaplikasikan konsep metode penelitian yang terdiri dari:
1.) Jenis penelitian yang merupakan penelitian empris atau normatif,
2.) Lokasi Penelitian sebagai objek penelitian,
3.) Responden/narasumber sebagai alat pengambilan dan pengupulan data,
4.) Bahan hukum, primer, sekunder maupun tersier,
5.) Analisis data;
h) Kemampuan memahami hasil penelitian dan analisis setelah melakukan observasi dan pengumpulan serta
pengambilan data;
i) Kemampuan menuliskan hasil penelitian kedalam draft penelitian;
j) Kemampuan menuliskan dan mengolah data tabel, diagram, gambar kedalam draft penelitian sebagai dasar
analisis;
k) Kemampuan dan memahami notulen atau kesimpulan dan saran dalam penelitian;
l) Memahami tatacara menuliskan referensi/daftra pustaka sebagai sumber dalam melakukan penelitian;
m) Kemampuan mempertahankan keaslian dan original penelitian yang telah dilakukan;
n) Kemampuan mengaplikasikan hasil penelitian dalam lingkungan akademik, pemerintahan dan masyarakat
sebagai wujud adanya kemanfaatan dalam melakukan penelitian ilmiah.

4. Deskripsi Mata Kuliah

:Pada prinsipnya mata kuliah ini tidak hanya mengajarkan tentang membuat draft penelitian, akan tetapi juga

melatih mahasiswa/mahasiswi untuk melakukan evaluasi serta sarana kritik dan saran terkait birokrasi, pelaksanaan hukum dan keadilan yang
dirasa masih kurang efektif. Dengan sarana penelitian mampu menjadi bahan referensi dan dasar pelaksanaan keadilan bagi masyarakat
maupun instansi di tingkat daerah maupun nasional.

5. Strategi Pembelajaran Makro:

PERTEMUAN

KOMPETENSI
DASAR

INDIKATOR
KEBERHASILAN

I

1. Memahami
kontrak kuliah;
2. Memahami tujuan
Introductions
dan manfaat mata
/pengenalan
kuliah;
mata
kuliah
3. Memahami alur
beserta
materi yang telah
materinya.
dibagi
dalam
beberapa
pertemuan.

II

1. Mahasiswa dapat
memahami dan
Mampu
menuliskan
memahami
teknik membuat
konsep
judul dengan baik
pembuatan judul
dan benar;
penelitian
2. Mahasiswa dapat
dengan baik dan
menyesuaikan
benar
judul penelitian
dengan
permasalahan
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penelitian.
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tentang
2. Komitmen untuk
metode
belajar;
penelitian
3. kemampuan
beradaptasi

Konsep
pembuatan
judul
penelitian.

1. Latihan penulisan
judul penelitian
2. Singkronisasi
judul dan
1. Disiplin
permasalahan
2. Tanggung
penelitian
jawab
3. Kosep latar
belakang masalah 3. Mandiri

1. Kemampuan
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judul
penelitian
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menuliskan
latar
belakang
masalah
sesuai judul
penelitian;

INTEGRASI
TEMATIK

ALOKAS
I
WAKTU

1. Kontrak
perkuliahan
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materi
kuliah
metode
penelitian
3. Mengetahui
point-point
penting
dalam
metode
penelitian

100 menit

Keterampilan
mengenali,
menganalisis
materi dan
menuliskan.

100 menit

SUMBER
BELAJAR

dengan objeknya.

III

Mahasiswa
mampu
menuliskan latar
belakang
permasalahan
dalam penelitian
sesuai dengan
judul penelitian
yang ditentukan.

1. Mahasiswa
mampu
merancang
singkronisasi
judul
dengan
latar belakang.
2. Mahasiswa
mampu
menjelaskan
indikasi masalah
serta hal hal
yang menarikm
dalam penelitian.
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penelitian.

1. Definisi
dan
pemahaman
1. Disiplin
konsep rumusan
2. Tanggung
masalah
jawab
2. Metode
3. Mandiri
perumusan
masalah

IV

Kemampuan
memahami dan
menuliskan
rumusan
masalah dalam
penelitian

Mahasiswa dapat
memahami
dan
menuliskan
rancangan rumusan
masalah
dalam
penelitian.

Konsep
Rumusan
masalah

V

Mahasiswa
mampu
memahami dan
menuliskan
tujuan
dan
manfaat
penelitian

Mahasiswa dapat
memahami
dan
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dari manfaat dan
tujuan penelitian
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dan
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memahami
dan
menuliskan
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ikan
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Keterampilan
mengenali
dan
menganalisis
materi

100 menit

Keterampilan
mengenali
dan
menganalisis
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100 menit

1. Kemampuan
memahami
dan
menuliskan
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menuliskan
dan
memahami

tujuan dan
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penelitian.

VI

VII

VIII

Pemahaman
tentang Tinjauan
Pustaka dalam
penelitian.

Pemahaman
tentang Metode
Penelitian

Mahasiswa dapat
memahami
dan
menjelaskan
singkronisasi
tinjauan
pustaka
dengan
judul
penelitian.

Mahasiswa dapat
memahami
point
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dalam
metode penelitian.

Definisi
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dalam penelitian
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serta
makna
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1. Perbedaan
metode kualitatif
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kuantitatif
dalam penelitian. 1. Disiplin
2. Penelitian empiris 2. Tanggung
dan normatif.
jawab
3. Lokasi penelitian.
3.
Mandiri
4. Responden dan
narasumber.
5. Sumber data.
6. Analisis data.

Ujian Formatif
(Ujian Tengah Semester)

1. Kemampuan
memahami
dan
menuliskan
2. Kemampuan
memilih
teori yang
sesuai
dengan judul
penelitian.

Keterampilan
mengenali
dan
menganalisis
dan
menuliskan
materi.

100 menit

1. Kemampuan
memahami
dan
menuliskan.
2. Kemampuan
memahami
penelitian
empiris dan
normatif.
3. Kemampuan
pengambilan
data melalui
konsep
metode
penelitian.

Keterampilan
memahami
dan
menuliskan.

100 menit

IX

Mahaiswa
mampu
memahami arti
dari penelitian
empiris

Mahasiswa dapat
memahami
dan
menuliskan bentuk
dari
penelitian
normatif
(library
research)

Pemahaman
terhadap
penelitian
normatif.

XI

Mahasiswa dapat
memahami
dan
menuliskan bentuk
dari
penelitian
empiris

Pemahaman
tentang
cara
pengambilan
data penelitian.

Mahasiswa
memahami
menuliskan
bagaimana
mengambil
penelitian
dituangkan
kedalam
penelitian.

1. Keunggulan
Penelitian
penelitian empiris 1. Disiplin
empiris dan 2. Pengambilan data
2. Tanggung
penelitian
pengambila
jawab
langsung
dari
n data
lapang atau objek 3. Mandiri
penelitian.

Penelitian
normatif
(penelitian
kepustakaa
n)

1. Definisi
penelitian
1. Disiplin
normatif.
2. Tanggung
2. Teknik
jawab
pengambilan data
3.
Mandiri
dalam penelitian
normatif.

dapat
dan
cara
data
lalu
draft

1. Tata
cara
Metode
pengambilan
data 1. Disiplin
Pengambila
2. Tanggung
penelitian.
n
data 2. Pengambilan data
jawab
penelitian.
melalui observasi 3. Mandiri
dan wawancara.

1. Kemampuan
memahami
dan
menuliskan.
2. Kemampuan
mengambil
data
penelitian
langsung
dari objek
penelitian.

Keterampilan
memahami
dan
menuliskan
karya ilmiah
penelitian.

100 menit

1. Kemampuan
memahami
dan
menuliskan
penelitian
normatif.
2. Kemampuan
menganalisi
s data dari
penelitian
normatif.

Keterampilan
mengenali
dan
menganalisis
materi

100 menit

Keterampilan
memahami,
menuliskan,
dan
menuangkan
kedalam draft
penelitian.

100 menit

1. Kemampuan
memahami
dan
menuliskan
data
penelitian.
2. Kemampuan
melakukan
teknik
wawancara

dan
observasi.

XII

Mahasiswa
mampu
memahami
bagaimana cara
menganalisis
data.

Mahasiswa dapat
memahami teknik
analisis
data
terhadap data yang
telah
dihasilkan
dari
objek
penelitian.

XIII

Pemahaman
tentang
hasil
penelitian dan
pembahasan

Mahasiswa dapat
memahami
dan
menuliskan
hasil
penelitian
baik
empiris
maupun
normatif.

XIV

Mahasiswa
mampu
memahami
notulen
(penutup) dalam
penelitan.

Mahasiswa dapat
memahami
dan
menuliskan
serta
menjelaskan
notulen (penutup)
dalam penelitian.

1. Kemampuan
memahami
dan
menuliskan.
2. Kemampuan
pengolahan
data
kedalam
draft
penelitian.

Keterampilan
memahami,
menuliskan
dan
menuangkan
kedalam draft
penelitian.

100 menit

Teknik
tetang
menuangka 1. Strategimenuang
kan
hasil 1. Disiplin
n
hasil
penelitian sesuai 2. Tanggung
penelitian,
data
penelitian
jawab
teknik
dari lapangan.
3.
Mandiri
pembahasa 2. Teknik analisis
n
hasil
dan pembahasan.
penelitian.

1. Kemampuan
memahami
dan
menuliskan.
2. Kemampuan
membahas
serta
menganalisi
s hasil
penelitian
dari
objeknya.

Keterampilan
memahami
menuliskan
dan
menuangkan
kedalan draft
penelitian.

100 menit

Meringkas
kesimpilan 1. Teknik penulisan
1. Disiplin
kesimpulan,
yang
2. Teknik menjawab 2. Tanggung
disesuaikan
seluruh
jawab
dengan
permasalan
3. Mandiri
rumusan
penelitian.
masalah,

1. Kemampuan
memahami
dan
menuliskan
kesimpulan
untuk
menjawab

Teknin
anailisi
data
penelitian
dari
lapangan.

1. Tatacara
menganalisis data
penelitian.
2. Pengolahan data 1. Disiplin
penelitian.
2. Tanggung
3. Singkronisasi
jawab
data
penelitian
3.
Mandiri
dengan
tema
penelitian melalui
teknik
analisis
data.

Keterampilan
memahami
dan
menuliskan.
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100 menit

kesimpulan
sebagai
point
penting
dalam
menjawab
permasalah
an
penelitian.

XV

Mahasiswa
mampu
memahami dan
menuliskan
referensi
atau
sumber dalam
penelitian karya
ilmiah.

Mahasiswa dapat
memahami
dan
menuliskan
referensi atau daftar
pustaka
dalam
penelitian
dari
berbagai sumber.

XVI

TATA KELOLA PERKULIAHAN:

Referensi
dari bukubuku,
referensi
dari
peraturan
dan hasil
wawancara,
referensi
dari
website.

permasalaha
n penelitian.

1. Teknik penulisan
referensi
dari
buku.
2. Teknik penulisan 1. Disiplin
referensi
dari 2. Tanggung
peraturan
dan
jawab
hasil wawancara, 3. Mandiri
3. Teknik penulisan
referensi
dari
website.

Ujian Formatif
(Ujian Akhir Semester)

1. Kemampuan
memahami
dan
menuliskan.
2. Kemampuan
memahami
dan
menuliskan
berbagai
referensi
yang
berkaitan
dengan
penelitiaan.

Keterampilan
memahamai
dan
menuliskan.

100 menit

A. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan penguasaan atas tujuan yang ditentukan, yang dinyatakan dalam bentuk:
1. Menyelesaikan dengan baik semua tes dan tugas lain yang diberikan secara berkala. Di samping tes pertengahan dan akhir semester
akan diberikan tes (kuis) penguasaan bahan ajaran sebelum atau segera sesudah atau berkaitan langsung dengan pembahasan suatu
pokok bahasan, sedikitnya lima kali.
2. Mengikuti semua kegiatan pembahasan pokok bahasan. Bilamana karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat mengikuti (dengan
pemberitahuan resmi secara tertulis) tidak dapat mengikuti pembahasan suatu pokok bahasan di kelas, maka mahasiswa harus
melakukan pembahasan sendiri secara tertulis, dan diserahkan selambatnya 2 (dua) minggu setelah pembahasan di kelas.
3. Melakukan pra penelitian untuk mempresentasikan dan membahas topik yang telah ditentukan, dalam forum diskusi kelas.
4. Menganalisis atau mengulas secara tuntas suatu tema ilmiah dari lapangan, referensi/buku teks atau sumber lainnya yang ditentukan
secara individu.
5. Menulis karya ilmiah individu yang berupa ulasan atas suatu aspek teori hukum yang dipilih sendiri setelah berkonsultasi dengan
dosen.
6. Setiap karya ilmiah pra penelitian diketik pada kertas A4 dengan kerapatan 1,5 spasi dengan jumlah halaman minimal 8 (delapan)
halaman dan maksimal 20 (duapuluh) halaman.
Mengingat bahwa perkuliahan ini merupakan dasar untuk penguasaan kemampuan di bidang hukum, maka tidak dimungkinkan adanya nilai
BL (belum lengkap). Tugas-tugas yang tidak dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati akan memperoleh nilai ”E” atau nol.
B. Mahasiswa memiliki tanggung jawab masing-masing atas hasil karya ilmiah penelitian yang akan dibahas dan disajikannya di dalam kelas,
dalam bentuk diskusi panel, seminar atau forum diskusi lain yang memungkinkan semua mahasiswa berperan aktif. Dosen aktif mengikuti,
mengarahkan diskusi, dan memberikan penjelasan atau ulasan tentang judul yang dibahas.
C. Bilamana hari perkuliahan tepat pada hari libur nasional atau karena sesuatu hal perkuliahan tidak dapat diadakan, maka akan diganti pada
hari yang lain.

PENILAIAN HASIL BELAJAR:
Penilaian atas tingkat penguasaan dilakukan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa dengan pembobotan sebagaimana
tercantum di bawah ini:
1. Harian/Kehadiran

:

20 %

2. Tugas

:

15%

3. Ujian pertengahan semester

:

30 %

4. Ujian akhir semester

:

35%

Total

: 100%

KONTRAK PERKULIAHAN
Nama Mata Kuliah

: Metode Penelitian Hukum

Kode Mata Kuliah

: MKB 502

semester/ TA

: Ganjil/ T. A. 2016/2017

Hari Pertemuan

: 16 kali pertemuan

Tempat Pertemua

: Ruang Kuliah STIH Labuhanbatu

nama Dosen

: Kusno.SH.,MH

Alamat

: Jl. Blibis. Padang Pasir. Rantauprapat

Hp

: 081392487216

email

: koesnoe20@yahoo.co.id

1.

TUJUAN / MANFAAT MATA KULIAH
Melihat banyaknya permasalah keadilan dari berbagai bidang baik pemerintahan maupun
masyarakatdisebabkan karena tidak adanya sarana kritik dan saran melalui lembaga
penelitian baik yang dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi maupun dari non akademik.
Metode penelitian ini sebagai dasar panduan sesorang maupun

kelompok dalam

melakukan riset atau penelitian khususnya penelitian kualitatif, karena didalamnya
mempelajara tatacara serta teknik melakukan penelitian sampai menuangkan kedalam
bentuk draft penelitian.
Mata kuliah ini ditawarkan dengan tujuan agar mahasiswa/mahasiswi memahami dan dapat
menuliskan karya ilmiah penelitian secara kualitatif untuk syarat akademik dan sebagai
sarana kritik untuk meningkatkan kualitas pada sistem dan budaya terhadap instansi,
lembaga, pendidikan serta masyarakat secara umum.

2.

DESKRIPSI PERKULIAHAN
Metode Penelitian Hukum merupakan matakuliah yang mempelajari ilmu tentang
bagaimana cara melakukan penelitian dengan baik dan benar. Mata kuliah ini bukan hanya
sebagai syarat akademik tetapi juga sebagai alat atau sarana untuk membangun daerah
maupun nasional melalui sistem dan budaya dengan melakukan penelitian atau riset
disebuah instansi, lembaga atau pendidikan serta masyarakat dengan mengetahu
permasalahan atau kelemahan pada sistem yang berlaku dari berbagai bidang, khususnya
yang terkait dengan kajian hukum.

3.

KOMPETENSI DASAR
Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi dasar
berupa kemampuan:
a) Memahami serta mengetahui tentang konsep judul penelitian;
b) Memahami dan menuliskan konsep latar belakang masalah dalam penelitian;
c) Memahami dan menuliskan permasalahan inti dalam penelitian baik empiris maupun
normatif;
d) Memahami dan mampu menuliskan konsep proposal penelitian sebagai langkah awal
untuk melakukan penelitian;
e) Memahami dan menjelaskan serta mempertahankan konsep proposal yang telah
dituliskan;
f) Memahami dan menuliskan tujuan dan manfaat penelitian baik secara objektif dan
subjektif serta manfaat praktis dan akademik;
g) Memahami dan menuliskan konsep tinjauan pustaka sebagai dasar teori yang
mendukung judul penelitian;
h) Memahami dan menuliskan konsep metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian,
lokasi penelitian, sumber data, responden dan narasumber sampai analisis data;
i) Memahami dan menuliskan hasil penellitian dan analisis sebagai pembahasan inti dalam
melakukan penelitian;
j) Memahami dan menuliskan teknik menganalisis dan tatacara pengambilan data
penelitian baik secara empiris maupun normatif;
k) Memahami serta menuliskan notulen sebagai kesimpulan dalam penelitian;
l) Memahami serta menuliskan dan menyesuaikan referensi sebagai sumber dalam
melakukan penelitian.

4.

SKENARIO PERKULIAHAN

Perkuliahan dilaksanakan dengan prinsip Student Centered Learning (SCL) dengan
menggunakan pendekatan Cooperative Learning serta menggunakan metode perkuliahan
lain yakni Problem Based Learnin,dan Diskusi kelas.

langkah-langkah perkuliahan berdasarkan pertemuan sebagai berikut:
1 Pertemuan 1

: Penjelasan tentang kontrak perkuliahan, deskripsi umum
perkuliahan.
Melakukan pembagian kelompok untuk melakukan pra
penelitian

guna

mahasiswa/mahasiswi

meningkatkan
dalam

pemahaman

mempelajari

metode

penelitian.
2 Pertemuan 2 – 4

: Memberikan penjelasan tentang bagaimana melakukan
penelitian

dan

menuangkan

kedalam

bentuk

draft

penelitian sampai ke teknik penulisan.
Memberikan tugas kepada mahasiswa secara kontinue
mulai

konsep judul sampai akhir materi, kemudian

mengoreksi hasil dari pra penelitian yang dilakukan oleh
mahasiswa/mahasiswi.
3 Pertemuan 5 – 7

: Diskusi kelas tentang hasil prapenelitian secara bergiliran
sesuai dengan fokus penelitiannya masing-masing.

4 Pertemuan 8

: Ujian Tengah Semester (UTS) tentang materi pertemuan 1
sampai dengan 7.

5 Pertemuan 9 – 10

: Membahas hasil pra penelitian lanjutan setelah ujian
tengah semester.

6 Pertemuan 11- 13

: Pemahaman materi lanjutan tentang metode penelitian
yaitu mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber
data, responden dan narasumber sampai analisis data.

7 Pertemuan 14 – 15

: Memberikan pemahan tentang mengelolah hasil penelitian
sampai mampu menuangkan kedalam draft penelitian.

Memberikan

pemahaman

tentang

bagaimana

cara

pengambilan data penelitian serta menuliskan referensi
atau sumber dalam melakukan penelitian.
8

Pertemuan 16

: Ujian Akhir Semester (UAS) tentang materi pertemuan 9
sampai dengan 15

5.

MATERI BACAAN
1. Bagus Sarnawa, SH.,M.Hum, 2012, Metode Penelitian Hukum, Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta
2. Kharimatul Ummah, 2011, Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, Program Studi
S1 Ilmu Hukum.
3. Peter Mahmud Marzuki, 2005.Penelitian Hukum, Jakarta Kencana, Jakarta.
4. Sunggono, Bambang, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta.

6.

TUGAS-TUGAS PERKULIAHAN
Pada perkuliahan ini mahasiswa diberikan dua macam tugas utama yaitu:
a. Tugas membuat proposal penelitian yang ditugaskan pada setiap pertemuan yang telah
dibagi untuk dipresentasekan dikelas;
b. Tugas pribadi tentang penulisan karya ilmiah / pra penelitian yang dilakukan dengan
studi lapangan.

Tagihan Tugas 1 adalah :
a. berita acara diskusi dalam kelas;
b. laporan hasil proposal penelitian tentang materi yang ditugaskan baik dari jenis empiris
maupun normatif ;
c. perangkat media presentase berupa slide dilaporkan pada saat presentase.

Tagihan Tugas 2 adalah:
a. Analisis hasil penelitian,
b. Dfraft hasil penelitian.
7.

KRITERIA PENILAIAN

Penilian dilakukan oleh dosen dengan menggunakan kriteria, sebagai berikut:

a. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), yakni digunakan untuk mengukur kemampuan
mahasiswaberdasar patokan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pemberian
Bobot Nilai (A,B,C, D atau E)sesuai score angka (range) yang diperoleh mahasiswa.
b. Sistem Penilaian Acuan Normal (PAN) yakni sistem yang digunakan untuk mengukur
tingkatkemampuan mahasiswa dalam kelompoknya.

Rentang Nilai

: 80 – 100

=A

70 – 79,99

=B

60 – 69,99

=C

50 – 59,99

=D

0 – 49,99

=E

Penilaian terhadap aktifitas, dilakukan melalui sistem penilaian Portofolio, artinya tagihan
akan menjadi bagian dari kumpulan tagihan-tagihan lainnya terdiri dari nilai tugas makalah
kelompok, nilai presentase, nilai partisipasi diskusi kelas dan nilai individu.

Penilaian tugas dikelas dilakukan kriteria penilaian sebagai berikut:

Skor

No

Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian

1

3

Ketepatan waktu menyerahkan tugas
(tepat waktu = 10; lewat waktu = 1 - 9 (berdasarkan jumlah keterlambatan); tidak
menyerahkan = 0 ))
Kelengkapan dokumen (karya ilmiah dan daftar hadir diskusi) lengkap = 10; tidak
lengkap = 1 – 9 (berdasarkan jumlah kekurangan).
Tata Bahasa

1 – 20

4

Kedalaman substansi kajian

1 – 30

5

Originalitas isi dan sumber bacaan

1 – 30

2

Skor maskimum

0 - 10
1 - 10

100

Penilaian terhadap persentase tugas sebagai berkut:
No

Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian

Skor

1

Keterlibatan seluruh anggota (kelengkapan anggota dan partisipasi dalam diskusi)

1–5

2

Penguasaan Materi

1 – 30

3

Ketepatan menjawab pertanyaan

1 – 30

4

Tata bahasa yang digunakan

1 – 10

5

Sikap

1 – 20

6

Mediasi persentase

1–5

Skor Maksimum

100

Penilaian terhadap partisipasi diskusi sebagai berikut :
No

Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian

Skor

1

Keterkaitan pertanyaan/tanggapan dengan materi

1 – 30

2

Tata bahasa yang digunakan

1 - 20

3

Sikap

1 – 20

4

Kedalaman substansi kajian

1 – 30

Skor maskimum

100

Penilaian terhadap tugas individu sebagai berikut :
Skor

No

Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian

1

3

Ketepatan waktu menyerahkan tugas
(tepat waktu = 10; lewat waktu = 1 - 9 (berdasarkan jumlah keterlambatan); tidak
menyerahkan = 0 ))
Kelengkapan dokumen (makalah dan daftar hadir diskusi) lengkap = 10; tidak lengkap =
1 – 9 (berdasarkan jumlah kekurangan).
Tata Bahasa

1 – 20

4

Kedalaman substansi kajian

1 – 30

5

Originalitas isi (tidak copy paste)

1 – 30

2

Skor maskimum

0 - 10
1 - 10

100

9.

JADWAL PERKULIAHAN

Jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan perincian pertemuan sebagai berikut:

Pert.
Ke

1

2

3

4

5

6

Tanggal

Materi kajian/kegiatan

Kegiatan
Dosen

Introduction,penjelasan umum kontrak
perkuliahan, deskripsi umum perkuliahan Menjelaskan
dan pembagian materi selama satu sistem perkulian
semester.
Penjelasan tentang konsep judul peneltian
- Penjelasan
- menilai proses
Pemaparan tentang konsep latar belakang
masalah dalam penelitian

-Menilai proses

Penjelasan tentang perumusan masalah dalam
penelitian

Penjelasan tentang konsep manfaat dan
tujuan penelitian

Mahasiswa

Mendengar,
menginterprestasikan
-Diskusi
-Menuliskan

- Audiens
- Diskusi kelas
- menuliskan

-Menilai proses

- Audiens
- Diskusi kelas
- Menuliskan

-Menilai proses

- Audiens
- Diskusi kelas
- Menuliskan

Melatih mahasiswa/i menuliskan konsep
yang telah dijelaskan
Menilai proses

- Audiens
- Menuliskan

Atribut Soft Skills

Integritas, komitmen untuk belajar,
tanggung jawab, sikap lues dalam
mengikuti perkuliahan, semangat belajar,
teknik belajar dan menjawab
Integritas, komitmen untuk belajar,
tanggung jawab, sikap lues dalam
mengikuti perkuliahan, semangat belajar,
teknik belajar dan menjawab
Integritas, komitmen untuk belajar,
tanggung jawab, sikap lues dalam
mengikuti perkuliahan, semangat belajar,
teknik belajar dan menjawab
Integritas, komitmen untuk belajar,
tanggung jawab, sikap lues dalam
mengikuti perkuliahan, semangat belajar,
teknik belajar dan menjawab serta
kejujuran
Integritas, komitmen untuk belajar,
tanggung jawab, sikap lues dalam
mengikuti perkuliahan, semangat belajar,
teknik belajar dan menuliskan.
Integritas, komitmen untuk belajar,
tanggung jawab, sikap lues dalam
mengikuti perkuliahan, semangat belajar,

Out Put
Persetujuan
kontrak
perkuliahan
Rangkuman
perkuliahan

Karya ilmiah

Karya ilmiah

Karya ilmiah

Karya ilmiah

8

teknik belajar menuliskan.
Menjelaskan tentang konsep pembuatan
Integritas, komitmen untuk belajar, Karya Ilmiah
landasan teori dalam penelitian
tanggung jawab, sikap lues dalam
- Audiens
Menilai proses
- Menuliskan
mengikuti perkuliahan, semangat belajar,
teknik belajar dan mampu menuliskan.
Ujian Tengah Semester (UTS)

9

Evaluasi hasil ujian tengah semester

7

10

11

12

Penjelasan lanjutan tentang point-point
penting dalam metode penelitian

Menilai proses

- Audiens

Menilai proses

- Audiens
- Menuliskan

Pemaparan teknik pengambilan serta
pengumpulan data dalam penelitian
sampai menuangkan kedalam bentuk draft Menilai proses
penelitian.
Penjelasan tentang mengolah
penelitian dan menganalis

data
Menilai proses

13

14

Penjelasan tentang notulen
penelitian sebagai kesimpulan

- Audiens
- memahami
- menuliskan

- Audiens
- Menuliskan

dalam
Menilai proses

- Audiens
- Menuliskan

Menjelaskan tentang tatacara mengambil
Menilai proses
referensi atau sumber dalam penelitian

- Audiens
- Menuliskan

Integritas, komitmen untuk belajar,
tanggung jawab, sikap lues dalam
mengikuti perkuliahan, semangat belajar,
teknik belajar.
Integritas, komitmen untuk belajar,
tanggung jawab, sikap lues dalam
mengikuti perkuliahan, semangat belajar,
teknik belajar serta menuliskan.
Integritas, komitmen untuk belajar,
tanggung jawab, sikap lues dalam
mengikuti perkuliahan, semangat belajar,
teknik belajar dan menjawab serta
menuliskan
Integritas, komitmen untuk belajar,
tanggung jawab, sikap lues dalam
mengikuti perkuliahan, semangat belajar,
teknik belajar dan menjawab serta
menuliskan
Integritas, komitmen untuk belajar,
tanggung jawab, sikap lues dalam
mengikuti perkuliahan, semangat belajar,
teknik belajar serta menuliskan.
Integritas, komitmen untuk belajar,
tanggung jawab, sikap lues dalam

Hasil Ujian

Karya ilmiah

Karya ilmiah

Karya ilmiah

Karya Ilmiah

Karya Ilmiah

ilmiah

15

16

Evaluasi dengan melakukan latihan
membuat karya ilmiah penelitan sesuai
konsep yang di berikan kepada Menilai proses
mahasiswa/i dari pertemuan awal sampai
akhir

- Latihan
menuliskan

mengikuti perkuliahan, semangat belajar,
teknik belajar dan menjawab serta
menuliskan
Integritas, komitmen untuk belajar, Karya Ilmiah
tanggung jawab, sikap lues dalam
mengikuti perkuliahan, semangat belajar,
teknik belajar dan menuliskan

Ujian Akhir Semester (UAS)

10. ATURAN DISIPLIN PERKULIAHAN

a. Dosen
1) Hadir tepat waktu dan melaksanakan proses belajar mengajar
2) Terlibat dalam seluruh aktifitas dikelas
3) Memeriksa, menganalisis dan memberi umpan balik kepada mahasiswa
4) Mematuhi seluruh aturan akademik yang berlaku
b. Mahasiswa
1) Mahasiswa harus mengikuti kuliah minimal 75 %;
2) Mahasiswa harus berpartisipasi aktif atas seluruh kegiatan perkuliahan;
3) Mahasiswa mengumpulkan tagihan-tagihan tugas yang diberikan;
4) Mahasiswa harus hadir tepat waktu dalam perkuliahan dengan toleransi 15 menit;
5) Mahasiswa harus berpakaian sopan dan tidak boleh menggunakan sandal dalam
bentuk apapun.

Pernyataan persetujuan:
Pada hari ini, ........, tanggal....., bulan ...., tahun ..... kami telah sepakat dan melakukan
kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen sebagai pengampu mata kuliah ini secara
komprehensif dan jelas terhadap kontrak perkuliahan ini.
Rantauprapat, ...................

Mahasiswa
Perwakilan

Dosen

Kusno, SH.,MH
NIDN :0104128501

Sri Ayu Lestari

Sriono, SH, M.Kn
NIDN : 0102028402

Diketahui
Ketua Prodi :

Abdul Hakim, SH, MH
NIDN :0112027201

