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Format Rancangan Tugas
MATA KULIAH : ………………………………………………………
SEMESTER : …………………….. …………

sks : ……………………………………

MINGGU KE : …………………………………

Tugas ke : ……………………………

1. TUJUAN TUGAS : …………………………………………………………………
2. URAIAN TUGAS
a. Obyek garapan
b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan
c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan
d. Deskripsi luaran tugas yang dikerjakan : ………………………………………………
3. KRITERIA PENILAIAN
a. ……………………………………………….. : ……… %
b. ……………………………………………….. : ………. %
c. ………………………………………………… : .……… %

Penjelasan Pengisian Rencana Tugas Mahasiswa
NO.

JUDUL

PENJELASAN ISIAN

1

Tujuan Tugas

Adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dapat
dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil mengejakan tugas
ini (hard skill dan soft skill).

2

Obyek garapan

Berisi deskripsi obyek material yang akan dipelajari dalam
tugas ini (misal tentang penyakit kulit / manejemen RS /
narkoba / bayi /perawatan darurat /dll).

3

Yang harus
dikerjakan dan
batasan-batasan

Uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah
dari obyek material yang harus distudi, tingkat ketajaman
dan kedalaman studi yang distandarkan. (misal tentang
perawatan bayi prematur, distudi tentang hal yang perlu
diperhatikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi kecermatan, kecepatan, kebenaran prosedur, dll)
Bisa juga ditetapkan hasilnya harus dipresentasi di forum
diskusi/ seminar.

Penjelasan Pengisian Rencana Tugas Mahasiswa
NO.

JUDUL

PENJELASAN ISIAN

4

Metode/ cara
pengerjaan tugas

Berupa petunjuk tentang teori/teknik/alat yang sebaiknya
digunakan, alternatif langkah-langkah yang bisa
ditempuh, data dan buku acuan yang wajib dan yang
disarankan untuk digunakan, ketentuan dikerjakan
secara kelompok/individual.

5

Deskripsi luaran tugas Adalah uraian tentang bentuk hasil studi/ kinerja yang
harus ditunjukkan/disajikan (misal hasil studi tersaji
yang dihasilkan

dalam paper minimum 20 halaman termasuk skema,
tabel dan gambar, dengan ukuran kertas kuarto, diketik
dengan type dan besaran huruf yang tertentu, dan
mungkin dilengkapi sajian dalam bentuk CD dengan
format powerpoint).

6

Kriteria Penilaian

Berisi butir-butir indikator yang dapat menunjukan tingkat
keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai
kemampuan yang telah dirumuskan.

Contoh Rencana Tugas Mahasiswa
LOGO PT

NAMA PERGURUAN TINGGI
NAMA FAKULTAS
NAMA JURUSAN / PRODI
RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH

Metodologi Penelitian

KODE

TF141361

sks

2

SEMESTER

DOSEN
PENGAMPU

Dr. Ir. Syamsul Arifin, MT., Dr. Ridho Hantoro, ST.,MT.,
Dr-Ing Dotty Dewi Risanti, ST.,MT.

6

BENTUK TUGAS
Final Project
JUDUL TUGAS
Tugas-10: Final Project: Menyusun proposal penelitian dan mempresentasikan secara
mandiri.
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH

Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian &
mempresentasikannya. [C6,A2,P2]

Contoh Rencana Tugas Mahasiswa
LOGO PT

NAMA PERGURUAN TINGGI
NAMA FAKULTAS
NAMA JURUSAN / PRODI
RENCANA TUGAS MAHASISWA
Metodologi Penelitian

MATA KULIAH

KODE

TF141361

sks

DOSEN
PENGAMPU

Dr. Ir. Syamsul Arifin, MT., Dr. Ridho Hantoro, ST.,MT.,
Dr-Ing Dotty Dewi Risanti, ST.,MT.

2

SEMESTER

DESKRIPSI TUGAS
Tuliskan obyek garapan tugas, dan batas-batasan nya, relevansi dan manfaat tugas
METODE PENGERJAAN TUGAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Memilih dan mengkaji minimal 10 journal nasional & internasional sesuai bidang yang diminati;
Membuat ringkasan dari minimal 10 journal yang telah dipilih;
Menentukan judul proposal penelitian;
Merumuskan masalah dan hipotesis peneleitian
Memilih dan merancang metodologi penelitian;
Menyusun proposal penelitian;
Menyusun buku proposal penelitian;
Menyusun bahan & slide presentasi proposal penelitian;
Presentasi proposal penelitian di klas.

6

LOGO PT

NAMA PERGURUAN TINGGI
NAMA FAKULTAS
NAMA JURUSAN / PRODI
RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH

Metodologi Penelitian

KODE

TF141361

sks

DOSEN
PENGAMPU

Dr. Ir. Syamsul Arifin, MT., Dr. Ridho Hantoro, ST.,MT.,
Dr-Ing Dotty Dewi Risanti, ST.,MT.

2

SEMESTER

6

BENTUK DAN FORMAT LUARAN

a. Obyek Garapan: Penyusunan Proposal Penelitian
b. Bentuk Luaran:
1. Kumpulan ringkasan journal ditulis dengan MS Word dengan sistimatika penulisan ringkasan journal,
dikumpulkan dengan format ekstensi (*.rtf), dengan sistimatikan nama file: (Tugas-10-Ringkasan-no nrp mhsnama depan mhs.rtf);
2. Proposal ditulis dengan MS Word dengan sistematika dan format sesuai dengan standar panduan penulisan
proposal, dikumpulkan dengan format ekstensi (*.rtf), dengan sistimatikan nama file: (Tugas-10-Proposal-no
nrp mhs-nama depan mhs.rtf);
3. Slide Presentasi PowerPoint, terdiri dari : Text, grafik, tabel, gambar, animasi ataupun video clips, minimun
10 slide. Dikumpulkan dlm bentuk softcopy format ekstensi (*.ppt), dengan sistimatikan nama file: (Tugas-10Slide-no nrp mhs-nama depan mhs.ppt);

LOGO PT

NAMA PERGURUAN TINGGI
NAMA FAKULTAS
NAMA JURUSAN / PRODI
RENCANA TUGAS MAHASISWA

MATA KULIAH

Metodologi Penelitian

KODE

TF141361

sks

DOSEN
PENGAMPU

Dr. Ir. Syamsul Arifin, MT., Dr. Ridho Hantoro, ST.,MT.,
Dr-Ing Dotty Dewi Risanti, ST.,MT.

2

SEMESTER

6

INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN
a. Ringkasan hasil kajian journal (bobot 20%) Ringkasan journal dengan sistematika dan format yang telah ditetapkan,
kemutakhiran journal (5 tahun terakhir), kejelasan dan ketajaman meringkas, konsistensi dan kerapian dalam sajian
tulisan.
b. Proposal Penelitian (30%)
1. Ketepatan sistematika penyusunan proposal sesuai dengan standar panduan penulisan proposal;
2. Ketapatan tata tulis proposal sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar dan sesuai dengan standar APA
dalam penyajian tabel, gambar, penulisan rujukan dan penulisan sitasi;
3. Konsistensi dalam penggunaan istilah, warna (jika ada) simbul dan lambang;
4. Kerapian sajian buku proposal yang dikumpulkan;
5. Kelengkapan penggunaan fitur-fitur yang ada dalam MS Word dalam penulisan dan sajian proposal penelitian.
c. Penyusunan Slide Presentasi (bobot 20%)
Jelas dan konsisten, Sedehana & inovative, menampilkan gambar & blok sistem,tulisan menggunakan font yang
mudah dibaca, jika diperlukan didukung dengan gambar dan vedio clip yang relevant.
d. Presentasi (bobot 30%)
Bahasa komunikatif, penguasaan materi, penguasaan audiensi, pengendalian waktu (15 menit presentasi + 5 menit
diskusi), kejelasan & ketajaman paparan, penguasaan media presentasi.

LATIHAN
MEMBUAT RANCANGAN TUGAS

TERIMA KASIH

