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Tinjauan Mata Kuliah 
 

ata kuliah MPDR5300 Studi Mandiri dan Seminar Proposal Penelitian 

merupakan matakuliah yang membekali mahasiswauntuk memahami 

cara membuat proposal dan melakukan suatu penelitian.  Melalui matakuliah 

ini, kepada mahasiswadiberikan pengetahuan tentang sistematika dalam 

merancang suatu penelitian. Pengetahuan dijabarkan dalam Buku Materi 

Pokok (BMP) Studi Mandiri dan Seminar Proposal Penelitian. BMP ini 

terdiri atas 6 modul, dengan judul-judul modul sebagai berikut. 

Modul 1.  Rumusan Masalah 

Modul 2.  Pemanfaatan Berbagai Sumber Informasi 

Modul 3.  Kajian Pustaka dalam Penelitian Pendidikan 

Modul 4.  Menentukan Desain Penelitin dan Subjek Penelitian 

Modul 5. Bahan, Alat Pengumpul Data dan Teknik Analisis Data   

Modul 6. Proposal Penelitian     

 

Setelah mempelajari BMP ini kepada mahasiswa diharapkan mampu 

merancang proposal penelitian pendidikan. Secara lebih khusus kepada 

mahasiswa diharapkan mampu: 

1. Menentukan latar belakang masalah dan menyusun rumusan masalah. 

2. Menggunakan berbagai sumber dalam penelusuran pusata. 

3. Menggunakan teori yang relevan dalam suatu penelitian. 

4. Menentukan desain penelitian dan subjek penelitian.  

5. Menentukan alat pengumpul data dan teknik analisis data. 

6. Menyusun proposal penelitian. 

 

Untuk menguasai kemampuan yang telah ditetapkan dalam mata kuliah 

ini, kepada mahasiswa diminta untuk mengkaji materi yang dibahas dalam 

setiap modul dengan cermat sesuai petunjuk yang ada pada setiap modul. 

Selain itu kepada mahasiswa juga diharapkan mengerjakan semua latihan, 

tugas dan tes yang diberikan dengan sungguh-sungguh serta mengikuti 

tutorial dengan aktif. Penguasaan mahasiswa terhadap kemampuan yang 

telah ditetapkan akan diukur selama proses pembelajaran yaitu dalam tutorial 

dan ujian akhir semester. Kedisiplinan dalam mempelajari modul dan aktif 

dalam tutorial akan sangat membantu mahasiswa untuk menguasai  materi 

dalam BMP. 

 

Selamat Belajar dan Sukses Selalu.  
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Peta Kompetensi  
Studi Mandiri dan Seminar Proposal Penelitian/MPDR5300 

 

TIU 5 
 

Menentukan alat 
pengumpul data dan teknik 

analisis data 

K1 
 

Menentukan latar belakang 
masalah dan Menyusun 

rumusan masalah 

    TIU 4 
 

Menentukan Desain Penelitian 

dan subjek penelitian 

TIU 6 
Menyusun Proposal Penelitian 

  

Kompetensi Mata Kuliah 
Setelah mempelajari matakuliah Studi Mandiri dan Seminar Proposal mahasiswa mampu 

membuat rancangan penelitian pendidikan 

 

 
  
 

 

K2 
 

Mahasiswa mampu 
menggunakan berbagai 

sumber dalam 
penelusuran pustaka 

 

 

K3 
 

Mahasiswa mampu 
menggunakan teori 
yang relevan dalam 

suatu penelitian 


