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b. Deskripsi Matakuliah (1 paragraf)

Perkuliahan ini dirancang untuk mengembankan pengetahuan dan keterampilan sebagai landasan
untuk bekerja secara professional dalam berbagai bidang dan sebagai landasan untuk melanjutkan
studi ke jenjang doktoral. melaksanakan penelitian secara independent dan otonom melalui supervisi
pembimbing. Mahasiswa akan bekerja secara independent mengerjakan penelitian dalam waktu 8
sampai dengan 12 bulan termasuk penyusunan proposal penelitian. Proses pembimbingan dilakukan
mulai penyusunan proposal, pelaksanaan penelitian, penyusunan dokumen tesis. Proses penelitian
dilakukan di Laboraturium Departemen Pendidikan Kimia atau berupa simulasi/pemodelan dengan
computer. Jika diperlukan penelitian dapat juga dilakukan di laboratorium di luar UPI sesuai dengan
keperluan. Ketuntasan proses penelitian di laboratorium atau simulasi computer dinyatakan oleh
pembimbing tesis. Proses penilaian tesis dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas
Pendidikan Indonesia Nomor 052 tahun 2020 tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

c. Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS) yang Dirujuk

a. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif dalam pemecahan masalah

bidang kimia dan isu terkait secara mandiri dengan pendekatan inter dan multidisipliner (LO4)

b. Menerapkan kemampuan bekerja ilmiah secara mandiri dalam melaksanakan dan memimpin suatu

kegiatan yang kompleks (termasuk melakukan publikasi ilmiah) (LO5)

c. Menerapkan keterampilan ilmiah dan kompetensi sosial dalam mengelola dan memimpin suatu

kegiatan secara bertanggung jawab (LO6)
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d. Menerapkan pengetahuan khusus bidang kimia material atau hayati dalam mengelola kegiatan dan

permasalahan kompleks (LO7)

e. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah berdasarkan informasi dan

data yang tersedia, dengan mempertimbangkan nilai dan etika sosial, humaniora, dan kebangsaan

(LO8)

d. Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPM)

a. melaksanakan penelitian secara independent dan otonom melalui supervise pembimbing
b. Menganalisa secara kristis, mengevaluasi, serta mentransformasikan temuan penelitian ke dalam

bentuk pengembangan ilmu
c. Menerapkan konsep dan teori satu bidang ilmu kimia tertentu dalam bidang penelitian
d. Menyusun dan menampilkan informasi, serta mengartikulasi argument dan kesimpulan dalam

berbagai bentuk (karya tulis, presentasi, atau yang lainnya)
e. Mempertahankan argument dan kesimpulan dalam suatu forum akademik
f. Mematuhi peraturan bekerja di laboratorium (termasuk kesehatan dan keselamatan kerja, serta

menerapkan etika ilmiah secara professional
g. Adaptive, bertanggung dan mempu melakukan judgement sebagai response terhadap dinamika

pelaksanaan penelitian
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1) Deskripsi Rencana Pembelajaran
Mahasiswa akan melaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Penelusuran pustaka dilanjutkan dengan diskusi dan perumusan masalaha penelitian
2. Menyusun proposal penelitian
3. Melaksanakan seminar proposal penelitian
4. Mengerjakan penelitian secara independent dalam waktu 8 sampai dengan 12 bulan dengan supervisi

pembimbing tesis
5. Melaksanakan seminar kemajuan hasil penelitian minimal satu kali dalam satu bulan
6. Menyusun tesis sesuai dengan Panduan Penyusunan Karya Ilmiah UPI

Proses penelitian dilakukan di Laboraturium Departemen Pendidikan Kimia atau berupa simulasi/pemodelan dengan
computer. Jika diperlukan penelitian dapat juga dilakukan di laboratorium di luar UPI sesuai dengan keperluan.
Ketuntasan proses penelitian di laboratorium  atau simulasi computer dinyatakan oleh pembimbing tesis.

Proses penilaian tesis dilakukan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 052 tahun
2020 tentang  Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

1) Daftar Rujukan
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