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2. Deskripsi Matakuliah

Mata Kuliah Metodologi Penelitian Kimia merupakan mata kuliah wajib kelompok Mata Kuliah Keahlian Inti
Program Studi (MKKIPS). Tujuan pokok dari perkuliahan ini adalah mengembangkan kemampuan mahasiswa
dalam menganalisis hasil penelitian bidang kimia pada satu topik tertentu secara mendalam, serta
mengembangkan keterampilan merencanakan penelitian untuk pemecahan masalah kimia yang kompleks.
Materi perkuliahan meliputi kajian tentang berbagai jenis penelitian bidang kimia, analisis literatur dan hasil
penelitian, penyusunan reviu literatur, penulisan karya ilmiah, dan teknik komunikasi ilmiah. Proses
pembelajaran dilakukan melalui kegiatan perkuliahan sebagai pengantar, tugas dan diskusi analisis hasil
penelitian, projek penyusunan revieu artikel, proyek penyusunan pusulan penelitian. Evaluasi dilakukan
melalui test tertulis analisis pustaka, tugas proyek penyusunan proposal.

3. Capaian Pembelajaran Program Studi (CPPS) yang Dirujuk

P3 menerapkan dan mengembangkan pengetahuan pada bidang kimia material atau kimia hayati
melalui riset yang menghasilkan karya inovatif yang diakui secara nasional maupun internasional;

KU3 mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan
berdasarkan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media kepada masyarakat
akademik dan masyarakat luas;

KK1 mampu melakukan pendalaman atau perluasan keilmuan kimia  atau kimia terapan melalui riset
dengan pendekatan interdisipliner atau multidisipliner, dan menghasilan
model/metode/pengembangan teori yang akurat, teruji, dan inovatif;

4. Capaian Pembelajaran Matakuliah (CPM)

M1 Mampu melakukan analisis hasil-hasil penelitian pada bidang kimia melalui perbandingan,
penentuan stregnght and weakness serta menuangkannya dalam bentuk kajian pustaka (P3).

M2  Mampu mengidentifikasi berbagai jenis penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian
bidang kimia (KU3)
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M3  Mampu merumuskan masalah penelitian berdarakna analisis hasil penelitian dan observasi (KK1)
M4  MAmpu menyusun rencana penyelesaian masalah penelitian dengan menggunakan metode

penelitian yang sesuai (KK1)
M5  Mampu mengkomunikasikan rencana penelitian dan hasil penelitian dalam forum akademik bidang

kimia (KU3).

5. Deskripsi Rencana Pembelajaran
Mingg
u/Per
t ke

Sub-
CPMK/Indikator
Pembelajaran

Bahan
Kajian/Materi Ajar

Pendekatan/Met
ode
Pembelajaran

Waktu Pengalaman
Belajar
Mahasiswa

Penilaian Rujukan

1 Memahami
metode ilmiah
dan peranannya
dalam
pengembangan
ilmu kimia

Pengantar
Metodologi Riset
Bidang Kimia

Perkuliahan dan
diskusi

100
menit

Mahasiswa
mendiskusikan
prinsip dasar
metode ilmiah
dan aplikasinya
pada
pengembangan
ilmu kimia

Tugas 1,2,3

2 Mampu
mengidentifikasi
jenis-jenis
penelitian bidang
kimia

Jenis-jenis
penelitian

Perkuliahan dan
diskusi

100
menit

Mahasiswa
mendis- kusikan
berbagai jenis
penelitian kimia
disertai contoh
publikasi terkait

Tugas 1,2,3

3 Mampu
mengidentifikasi
masalah
penelitian dan
metode yang

Analisis Literatur
Bidang Kimia
(identifikasi
masalah dan
metode penelitian)

Perkuliahan dan
diskusi, praktek
analisis jurnal
internasional

100
menit

Mahasiswa
melakukan
analisis literatur
dengan focus
pada identifikasi

Tugas 1,2,3
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digunakan dalam
suatu penelitian
kimia

masalah dan
metode penelitian

4 Mampu
mengidentifikasi
masalah
penelitian dan
metode yang
digunakan dalam
suatu penelitian
kimia

Analisis Literatur
Bidang Kimia
(identifikasi
masalah dan
metode penelitian)

Perkuliahan dan
diskusi, praktek
penelusuran
pustaka

100
menit

Mahasiswa
melakukan
analisis literatur
dengan focus
pada identifikasi
masalah dan
metode penelitian

1,2,3

5 Mampu
mengidentifikasi
bentuk
kontribusi suatu
hasil penelitian
terhadap
pengembangan
ilmu kimia

Analisis Literatur
Bidang Kimia
(Identifikasi
kontribusi terhadap
pengembangan
ilmu)

Perkuliahan dan
diskusi

100
menit

Mahasiswa
melakukan
analisis literatur
dengan focus
pada Identifikasi
kontribusi
terhadap
pengembangan
ilmu

Tugas 1,2,3

6 Mampu
mengidentifikasi
bentuk
kontribusi suatu
hasil penelitian
terhadap
pengembangan
ilmu kimia

Analisis Literatur
Bidang Kimia
(Identifikasi
kontribusi terhadap
pengembangan
ilmu)

Perkuliahan dan
diskusi, praktek
penyusunan
kajian pustaka

100
menit

Mahasiswa
melakukan
analisis literatur
dengan focus
pada Identifikasi
kontribusi
terhadap
pengembangan
ilmu

1,2,3
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7 Mampu
menyusun kajian
pustaka dan
merumuskan
masalah
penelitian

Menyusun reviu
artikel dan
merumuskan
masalah penelitian

Perkuliahan dan
diskusi, praktek
penyusunan
kajian pustaka

100
menit

Mahasiswa
mendis- kusikan
metode
penyusunan
kajian pustaka
dan merumuskan
masalah
penelitian

Tugas 1,2,3

8 Mampu
menyusun kajian
pustaka dan
merumuskan
masalah
penelitian

Menyusun reviu
artikel dan
merumuskan
masalah penelitian

Perkuliahan dan
diskusi

100
menit

Mahasiswa
mendis- kusikan
metode
penyusunan
kajian pustaka
dan merumuskan
masalah
penelitian

Penilaian
Kinerja
presentasi

1,2,3

9 Ujian Tengah Semester
10 Mampu

menyusun
rencana
penyelesaian
masalah
penelitian dengan
menggunakan
metode penelitian
yang sesuai

Academic Writing III
(Menulis Proposal
Penelitian)

Perkuliahan dan
diskusi, praktek
penyusunan
proposal

100
menit

Mahasiswa
mendis- kusikan
Teknik
penyusunan
proposal
penelitian dan
melakukan
praktek
penyusunan
proposal

1,2,3

11 Menerapkan
prinsip dan  etika
pengembangan
ilmu dalam
menyusun
rencana
penelitian dalam

Academic Writing III
(Menulis Proposal
Penelitian)

Perkuliahan dan
diskusi, praktek
penyusunan
proposal

100
menit

Mahasiswa
mendis- kusikan
Teknik
penyusunan
proposal
penelitian dan
melakukan
praktek
penyusunan
proposal

Tugas 1,2,3
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12 Menerapkan
prinsip dan  etika
pengembangan
ilmu dlam
menyusun
rencana
penelitian dalam

Academic Writing III
(Menulis Proposal
Penelitian)

Perkuliahan dan
diskusi, praktek
penyusunan
proposal

100
menit

Mahasiswa
mendis- kusikan
Teknik
penyusunan
proposal
penelitian dan
melakukan
praktek
penyusunan
proposal

Tugas 1,2,3

13 Mampu bekerja
di laboratorium
dengan
menerapkan
prinsip
kesehatan dan
keselamata

Kesehatan dan
keselamatan kerja
di laboratorium

Perkuliahan dan
diskusi

100
menit

Mahasiswa
mendis- kusikan
teknik presentasi
dan melakukan
praktek
presentasi
proposal/hasil
analisis literatur

Penilaian
kinerja
presentasi

1,2,3

14 Mampu
mengkomunkasik
an ide (rencana
dan hasil
penelitian) dalam
suatu forum
ilmiah

Teknik presentasi
(oral dan poster)

Perkuliahan dan
diskusi, praktek
presentasi
proposal

100
menit

Mahasiswa
mendis- kusikan
teknik presentasi
dan melakukan
praktek
presentasi
proposal/hasil
analisis literatur

Penilaian
kinerja
presentasi

1,2,3

15 Mampu
mengkomunkasik
an ide (rencana
dan hasil
penelitian) dalam
suatu forum
ilmiah

Teknik presentasi
(oral dan poster)

Perkuliahan dan
diskusi, praktek
presentasi
proposal

100
menit

Mahasiswa
mendis- kusikan
teknik presentasi
dan melakukan
praktek
presentasi

Penilaian
kinerja
presentasi

1,2,3
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proposal/hasil
analisis literatur

16 UJIAN AKHIR SEMESTER

6. Daftar Rujukan

1. Ranjit Kumar, Research Methodology: A Step-by-Step Guide for Beginners, 2nd Edition, SAGE Publications,
Sprongfield, 2005

2. Dodd., J. S. (Editor), The ACS Style Guide: A Manual for Authors and Editors 2nd Edition, American Chemical
Society; 2000

3. Jurnal-jurnal ilmiah bidang kimia

7. Lampiran
Lampiran 1. Bahan Ajar

Lampiran 2. Media

Lampiran 3. Instrumen Penilaian


