
 
 
 

KONTRAK PERKULIAHAN 
 
 
 
 
 
1. Identitas Mata Kuliah 

Nama Mata Kuliah / Kode : Metodologi Penelitian / 05015041 

Pengajar : Retno Mardhiati, M.Kes 

Semester : 5 (Lima) 

Jumlah SKS : 3 (Tiga) 

Hari/Pertemuan : Rabu, Jam 10.30/ Kelas 5H/ 14 tatap muka 

 

2. Deskripsi Mata Kuliah  
Di mata kuliah ini mahasiswa mempelajari tentang dasar-dasar pembuatan karya tulis ilmiah dan 

implementasi dalam pembuatan skripsi kesehatan masyarakat baik metode kuantitatif atau metode 

kualitatif meliputi: ilmu pengetahuan,  masalah penelitian, teknik pencarian literatur, metodologi 

penelitian kesehatan, kerangka konsep, teknik penghitungan sampel dan teknik pengambilan sampel, 

metode pengumpulan data, mengembangkan instrumen penelitian, pengolahan data, penyajian dan 

analisis data serta materi pendukung dalam penelitian seperti mendeley, turnitin, dan etik penelitian. 

Mata kuliah ini juga memasukan nilai-nilai ke-Muhammadiyahan dalam proses belajar dengan 

menjunjung tinggi nilai-nilai Kemajuan Beragama dan Gerakan Pencerahan (Tanwir) melalui nilai 

kejujuran pembuatan karyatulis ilmiah, mengolah data dan informasi. 

 

3. Capaian Mata Kuliah 

Mahasiswa memiliki kemampuan untuk memahami dan mengimplementasikan dalam pembuatan karya 

tulis ilmiah/ proposal skripsi dari materi-materi dibawah ini 

Sesi 1 Filsafat penelitian dan Siklus ilmiah/ empirik 

Sesi 2 Prinsip piramida terbalik latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan, 

manfaat, dan  ruang lingkup penelitian 

Sesi 3 Metode penelitian kuantitatif : jenis dan rancangan penelitian kuantitatif 

Sesi 4 Metode penelitian kuantitatif : teknik sampling penelitian kuantitatif 

Sesi 5 Metode penelitian kuantitatif: kerangka penelitian, definisi operasional, 

pengembangan instrumen 

Sesi 6 Metode penelitian kuantitatif: pengumpulan data 

Sesi 7 Metode penelitian : pengolahan, penyajian dan analisis data 

Sesi 9 Metode penelitian kualitatif: kerangka dan rancangan penelitian kualitatif 

Sesi 10 Metode Penelitian Kualitatif: Pengembangan instrument penelitian dan Pemilihan 

Informan 

Sesi 11 Metode Penelitian Kualitatif: Pengumpulan data kualitatif 

Sesi 12 Metode Penelitian Kualitatif: pengolahan, triangulasi data, penyajian, dan analisis data 

Sesi 13 Uji Validitas Dan Reliabilitas: Uji validitas instrumen 

Sesi 14 Uji Validitas Dan Reliabilitas: Uji reliabilitas instrumen 

Sesi 15 Pendukung Penelitian : Penggunaan Aplikasi Mendeley, turnitin, dan etik penelitian 

 

4. Strategi Perkuliahan : 
Ceramah dan presentasi proposal skripsi,  

 

5. Evaluasi Hasil Belajar : 
a. Mengikuti perkuliahan minimal 12 tatap muka dan aktif dalam perkuliahan 

b. Mengikuti dan mengerjakan tugas pembuatan bagian karya tulis ilmiah/ proposal skripsi 

c. Mengikuti dan mengerjakan presentasi bagian dari proposal skripsinya 

d. Mengikuti Ujian tengah semester dan ujian akhir semester 



 

6. Tugas-tugas : 
Pembuatan proposal skripsi sesuai tahapan materi 

 

7. Ketertiban Perkuliahan 

a. Perkuliahan dimulai tepat waktu 

b. Toleransi keterlambatan 5 menit  

c. Mahasiswa terlambat melebihi 5 menit tidak akan dinyatakan hadir dalam perkuliahan 

d. Minimal kehadiran utk ujian adalah 75% jumlah sesi tatap muka secara daring 

 

8. Penerapan Al Islam Kemuhammadiyahan 

a. Membaca Quran 1 ayat beserta terjemahannya dari perwakilan mahasiswa yang akan ditunjuk dosen 

pengampu 

b. Mengulas ayat Quran atau hadits atau pernyataan tokoh Muhammadiyah, yang terkait dengan topik 

pembelajaran 

 

9. Penilaian 

a. Keaktifan  : 10% 

b. Tugas  : 52% 

c. UTS    : 18% 

d. UAS    : 20% 

 

Jakarta, 17 Oktober 2020 

 Wakil Mahasiswa,                              Dosen Pengampu Mata Kuliah, 

                  
 Nama : Asyhari Muhammad      Herlina Retno Mardhiati, M.Kes 

 NIM : 1805015029 NIDN. 0319037401  

 HP    : 085146284940087777055203 

Mengetahui, 

Ketua Program Studi, 

 

 

 

 

Dian Kholika Hamal, M.Kes 

NIDN.  


