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A. DESKRIPSI SINGKAT:

Mata kuliah metodologi riset 1 merupakan penerapan filosofi  dan prinsip dasar 
ilmu dan metode penelitian yang difokuskan pada pengembangan proses 
berpikir ilmiah dalam mengidentifikasi masalah kesehatan untuk dirumuskan 
menjadi permasalahan penelitian biomedik.

B. PERSYARATAN:
Terdaftar secara sah sebagai Mahasiswa Program Magister Ilmu Biomedik 
FKUB.

C. TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM:
Setelah Mengikuti mata kuliah Metodologi Riset, mahasiswa diharapkan di akhir 
semester dapat merumuskan permasalahan dan tujuan penelitian biomedik 
berdasarkan kerangka konsep yang benar.



D. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS :
1. Memahami filosofi dasar, paradigma dan aplikasi penelitian biomedik.
2. Memahami dasar-dasar penulisan ilmiah dan penerapan-nya dalam penulisan proposal.
3. Merumuskan  permasalahan, tujuan dan hipotesis penelitian.
4. Inventarisasi konsep-konsep dari pustaka yang relevan dan mengorganisasikan kedalam 

kerangka konsep.

Minggu Materi 
Pembelajaran

Kompetensi Bentuk 
Pembelajaran

Indikator 
Penilaian

Bobot 
nilai

1 Ilmu dan filosofi 
research, cause-
effect relation 
ship, aplikasi dan 
manfaat ilmu 
terkait dengan 
peningkatan 
kualiti hidup 
manusia

 Mampu 
memahami 
filosofi dasar 
terkait dengan 
research, 
paradigma dan 
aplikasi 
penelitian 
biomedik.

 Dapat memberi 
contoh konkrit 
yang terkait. 

 Dapat berkreasi / 
mengemukakan 
gagasan yang 
sejenis.

 Scientific 
statement 
sebagai 
predictive 
statement

 Pemberian kuliah 
melalui 
multimedia.

 Contoh cara 
berpikir para 
ilmuwan 

 Diskusi

 Dapat 
menjelaskan 
suatu 
fenomena 
regulariti dan 
menjelaskan / 
mengidentifika
si adanya 
cause  
variable, effect  
variable dan 
explaining 
variable 
sebagai 
penjelasan
atas relation 
ship padanya

 Dapat 
menunjukkan 
esensi cara 
berpikir para 
ilmuwan.

 Dapat 
menunjukkan 
impact alikasi 
keilmuan 
dalam 
peningkatan 
kualiti hidup.

10 %

2 Idem (1)

3 Interaksi antara 
Profesi dengan 
Scientific method

 Mampu memberi 
batasan profesi 
dan science.

 Mampu 
mengkaitkan 
hubungan antara 
ilmu dan profesi.

 Mampu 
memahami 
adanya suatu 
kesenjangan 
informasi ilmiah.

 Mampu 
merumuskan 
masalah 
penelitian.

 Pemberian kuliah 
melalui 
multimedia.

 Diskusi

 Dapat
mendifinisikan 
science dan 
profesi
 Dapat 

menunjukkan 
dasar 
keilmuan atas 
suatu profesi 
tertentu yang 
menjadi 
interstnya

 Dapat 
mengidentifika
si 
keterbatasan 
scientific 
approach yang 
mendasari 
keterbatasan 

10 %



profesional 
performance.

4 Idem (3)  

5 Identifikasi 
rumusan masalah 
dari existing 
knowledge

 Mampu 
mengidentifikasi 
kesenjangan 
ilmiah dari 
existing 
knowledge yang 
dimiliki oleh 
peserta,

 Sesuai dengan 
topic interest 
penelitiannya,

 dan  memformu 
lasikannya 
sebagai masalah 
penelitian.

 Pemberian kuliah 
melalui 
multimedia.

 Memberi contoh 
sejenis dari bahan 
referensi (jounal 
yang ada)

 Diskusi untuk 
menggali 
kemampuan 
peserta.

20 %

6 Idem (5)

7 dasar-dasar  
pemahaman
tulisan ilmiah, 
terkait dengan 
penerapannya 
dalam penulisan 
proposal dan 
tesis.

 Memahami 
karakteristik 
tulisan ilmiah.

 Pemberian kuliah 
melalui 
multimedia.

 Memberi contoh 
sejenis dari bahan 
referensi (jounal 
yang ada)

 Diskusi untuk 
menggali 
kemampuan 
peserta.

10 %

8 Idem (7)

9 Konsep dan 
kerangka konsep 
penelitian terkait 
dengan teori dan 
existing 
knowledge dalam 
konteks 
perumusan 
masalah, tujuan 
dan manfaat 
penelitian.

 Memahami 
esensi konsep 
dalam metode 
ilmiah

 Memahami 
esensi alur pikir

 dan dapat 
membedakannya 
dengan 
kerangka konsep



 Kuliah 
menggunakan 
multimedia 

 dan diskusi

20 %

10 Idem (9)

11 Esensi IMRAD;
Introduction, 
Method, Result 
dan Discussion

 Memahami 
masing-masing 
section dari 
IMRAD, 

 sebagai bekal 
untuk memaca 
secara efektif-
efisien dan 

 menulis tulisan 
ilmiah yang 
komunikatif 

 Kuliah dan diskusi 
serta 

 contoh – contoh 
impementasi 
IMRAD dalam 
tulisan ilmiah 
(Journal)

10 %

12 Idem (11)

13 Presentasi 
Permasalahan, 
Tujuan dan 

 Peserta mampu 
menuangkan 
gagasan 

Peserta 
mempresentasikan 
gagasannya (ppt) 

20 %



Hipotesis 
berdasarkan Latar 
Belakang yang 
Obyektif, Logis 
dan Sistematis.

penelitiannya ke 
dalam format pra 
proposal, secara 
garis besar, dan 

 menunjukkan 
alur pikir yang 
runtut  unutk 
perumusan 
masalah, 
hipotesis, tujuan 
dan manfaat 
penelitian.

dan ditanggapi oleh 
seluruh audience.

14 Idem (13)

15 Idem (13)

16 Ujian Peserta 
mengumpulkan 
proposal  ”lengkap” 
berdasarkan materi 
kuliah / 
pembelajaran yang 
telah di dapat  
sebelumnya.

100 %

Catatan : 

- Kompetensi yang dicapai pada setiap kemungkinan baru tercapai setelah melampaui 
lebih dari satu pokok bahasan, berbeda dengan SAP dan GBPP setiap pokok bahasan 
sudah mendapatkan  tujuan instruksional khusus .

- Bentuk  pembelajaran dilaksanakan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan.
- Kolom 1 menunjukan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 

sampai ke 16 (satu semester ). 
- Kolom 2 bisa diisi pokok bahasan, atau sub pokok bahasan ,atau topik bahasan.
- Kolom 3 bentuk pembelajaran bisa berupa : kuliah, diskusi, presentasi tugas, seminar, 

simulasi, responsi, praktikum, latihan, kuliah lapangan, praktek bengkel, survai 
lapangan ,bermain peran, dlsb.

- Kolom 4 kompetensi diusahakan berupa rumusan kemampuan akhir dibidang kognitif, 
psikomotorik, dan afektif .( lengkap dan utuh )*

- Kolom 5  penilaian berisi : indikator yang akan dapat menunjukan pencapaian 
kompetensi yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif –
ketepatan analisis, kerapian sajian, bisa juga yang kuantitatif – banyaknya kutipan 
acuan / unsur yang dibahas)

- Kolom Nilai disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau 
mengejakan tugas, atau tingkat pentingnya bahasan, atau kompetensi yang utama/ 
pendukung/ lainnya.

  


