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Tinjauan Mata Kuliah 
   

atakuliah Studi Lapangan (MMP15399) berisi penjelasan tentang 
permasalahan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia, perumusan 

masalah pengelolaan perikanan, penelusuran kepustakaan, kegiatan 
prasurvei, pengembangan instrumen dan metode penelitian pengelolaan 
perikanan, penulisan proposal penelitian dan panduan Studi Lapangan. 

Mata kuliah ini bertujuan untuk memberi pengetahuan yang dapat Anda 
gunakan untuk merumuskan masalah pengelolaan perikanan dan 
menyusunnya menjadi proposal penelitian. Dari penjelasan ini, Anda dapat 
memilih dan membedakan antara penelitian yang bersifat eksperimen dan 
penelitian sosial. Setelah Anda dapat membedakan jenis penelitian dan 
memilih salah satunya, diharapkan Anda segera dapat menelusuri pustaka 
yang diperlukan, setelah itu Anda dapat menuangkannya dalam proposal 
penelitian.. 

Sebagai mahasiswa S2 bidang perikanan, melalui pemahaman yang 
Anda peroleh tentang identifikasi, perumusan masalah, penelusuran pustaka, 
pengembangan instrumen dan panduan studi lapangan, maka Anda akan 
dapat menganalisis permasalahan perikanan yang terjadi di Indonesia berikut 
pemecahannya. Di samping itu, pemahaman yang Anda peroleh juga dapat 
Anda gunakan sebagai dasar berpikir dalam merumuskan dan menulis 
proposal penelitian untuk keperluan tesis Anda. Setelah mempelajari mata 
kuliah Studi Lapangan ini Anda diharapkan dapat menulis proposal 
penelitian dengan baik dan benar. Lebih khusus lagi Anda diharapkan 
mampu menerapkan tentang: 
1.  Identifikasi permasalahan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. 
2.  Ruang lingkup permasalahan dalam pengelolaan perikanan di Indonesia. 
3.  Perumusan masalah pengelolaan perikanan. 
4.  Penelusuran pustaka di perpustakaan. 
5.  Penelusuran pustaka melalui internet. 
6.  Kegiatan prasurvei penelitian. 
7.  Pengembangan instrumen penelitian. 
8.  Penetapan metode penelitian. 
9.  Aturan penulisan proposal. 
10. Panduan Studi Lapangan. 
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Untuk mencapai kompetensi di alas, mata kuliah ini dibagi menjadi 6 
modul. Satu modul terdiri atas beberapa kegiatan belajar (KB). 
Sistematikanya secara lengkap adalah sebagai berikut. 
Modul 1:  Permasalahan dalam Pengelolaan Perikanan di Indonesia 

KB 1 : Ruang Lingkup dan Identifikasi Masalah Penelitian pada 
Pengelolaan Perikanan 

KB 2 : Identifikasi Permasalahan Budidaya Perikanan dan 
Pengolahan Hasil Perikanan 

KB 3 : Identifikasi Permasalahan Penangkapan dan Sosial Ekonomi 
Perikanan 

Modul 2: Perumusan Masalah Pengelolaan Perikanan 
KB 1 : Pemilihan Masalah Penelitian 
KB 2 : Perumusan Masalah Penelitian Budidaya dan Pengolahan 

Hasil Perikanan  
KB 3 : Perumusan Masalah Penangkapan dan Sosial Ekonomi 

Perikanan 
Modul 3: Penelusuran Kepustakaan 

KB 1 : Penelusuran Literatur (Perpustakaan dan Internet) 
KB 2 : Perumusan Operasional Variabel dan Hipotesis Penelitian 

Modal 4: Kegiatan Prasurvei  
KB 1 :  Persiapan Prasurvei  
KB 2 :  Kegiatan Prasurvei 

Modul 5: Pengembangan Instrumen dan Penentuan Metode Penelitian 
Pengelolaan Perikanan  

KB 1 :  Pengembangan Desain Penelitian dan Rancangan Percobaan 
untuk Penelitian Laboratorium 

KB 2 :  Pengembangan Instrumen untuk Penelitian Survei 
Modul 6: Penulisan Proposal Penelitian dan Panduan Studi Lapangan  

KB 1 :  Sistematika Proposal 
KB 2 :  Kode Etik Penulisan dan Penyajian Proposal Penelitian 
KB 3 : Panduan Studi Lapangan 

 
Berikut ini disajikan bagan untuk memberikan gambaran lengkap tentang 

lingkup mata kuliah Studi Lapangan, dan juga untuk menunjukkan alur 
pemahaman yang harus Anda kuasai sehingga pada akhirnya Anda akan 
mempunyai pemahaman yang komprehensif tentang materi mata kuliah ini. 
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Peta Kompetensi  
Studi Lapangan/MMPI5399 
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Bahan ajar mata kuliah ini adalah BMP Studi Lapangan (MMPI5399) 
yang wajib Anda pelajari dengan baik dan benar. Di samping itu, Anda juga 
sangat dianjurkan untuk mempelajari sumber belajar lainnya, misalnya 
membaca langsung buku acuan, sumber-sumber bacaan yang bisa Anda akses 
dari internet dan website. Anda juga harus berpartisipasi aktif dalam diskusi 
melalui tutorial elektronik yang dapat Anda akses melalui homepage 
http://www.ut.ac.id. BMP ini juga dilengkapi dengan bahan ajar noncetak 
multimedia, maka Anda juga harus mempelajari bahan ajar noncetak ini 
dengan baik, karena materi Bahan ajar noncetak berisi uraian yang sifatnya 
pendalaman dan pengayaan. 

Untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari BMP Studi Lapangan, 
ikutilah petunjuk belajar berikut ini. 
1. Pelajari BMP ini sesuai dengan struktur materi agar Anda mendapat 

pemahaman yang runtut, jelas dan komprehensif. 
2. Buatlah catatan pinggir pada BMP Anda untuk konsep-konsep yang Anda 

anggap perlu diperdalam melalui diskusi dengan kelompok Anda maupun 
dengan tutor tutorial elektronik Anda. 

3. Berilah highlight atau tanda tertentu pada uraian-uraian yang Anda 
anggap penting. 

4. Buatlah rangkuman kecil secara baik dan benar setiap kali Anda selesai 
mempelajari satu kegiatan belajar. 

5. Mengerjakan tugas dan latihan secara maksimal dan ukur pemahaman 
Anda melalui umpan balik. 
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