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S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious 

S9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri 

P1 Menguasai konsep dasar kependidikan yang mencakup perkembangan peserta didik, teori-teori belajar, 

hakikat sains dan pola pikir ilmiah 

CP-MK  

M1 Menguasai metode penelitian pendidikan fisika 

M2 Menyelesaikan tugas secaca mandiri dan bertanggung jawab (S1)(S9) 

 SUB-CPMK (Kemampuan Akhir yang direncanakan) 

L1 menjelaskan hakekat penelitian pendidikan Fisika 

L2 menjelaskan konsep dasar PTK, R & D, penelitian eksperimen kuasi, dan penelitian kualittatif 

L3 menganalisis rancangan PTK, R & D, penelitian eksperimen kuasi, dan penelitian kualitatif 

L4 menjelaskan karakteristik komponen proposal penelitian yang meliputi latar belakang, kajian pustaka, 

rancangan penelitian, dan perencanaan analisis data hasil penelitian. 

L5 membuat proposal penelitian pendidikan fisika 
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bertujuan  memfasilitasi mahasiswa agar mampu memiliki pemahaman mendalam tentang metodologi penelitian, 

memiliki kemampuan menyusun proposal penelitian skripsi, dan memiliki kemampuan menyusun laporan penelitian 

skripsi. 
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a. Hakikat Penelitian 
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Instruction.Maryland: Rowman & Littlefield Education. 
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Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 
Referensi 

Bentuk & Kriteria 
Indikator 

Penilaian 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1  Ada Kesepakatan 
dalam PBM  

 Terbentuk 

Kelompok-Diskusi 

 Mampu 

memahami konsep 

materi metodologi 

penelitian 

Menjelaskan materi 

matakuliah 
metodologi 

penelitian 

 Kontrak 
Belajar,  

 Pembentuk

an 
Kelompok 

Diskusi,  

 Pendahulua
n materi 

metodologi 
penelitian 

 Ceramah,  

 Diskusi, dan  

 Tanya Jawab 

Mahasiswa 

memahami dan 
mejelaskan materi 

matakuliah 

metodologi 
penelitian 

3 x 50 Menit -  Diskusi 

-Tanya jawab 

- 2 RPS dan 

Kontrak 
Kuliah  

2  Menghargai 

keanekaragaman 
budaya, 

pandangan, dan 

pendapat atau 
temuan orisinal 

orang lain 

 menerapkan 
pemikiran logis, 

kritis, sistematis, 
dan inovatif dalam 

konteks penelitian 

pendidikan Fisika 

 melakukan kinerja 

mandiri, bermutu 
dan terukur dalam 

merancang 

proposal penelitian 
pendidikan Fisika 

 menjelaskan 

hakekat penelitian 
pendidikan Fisika 

 Menggunakan 

pemikiran logis, 
kritis dan sistematis 

dalam menjelaskan 

hakekat penelitian 

 Menjelaskan cara-

cara memperoleh 
pengetahuan 

 Menjelaskan 

metode penelitian 

pendidikan Fisika 

 Menyusun asumsi 
penelitian 

 Menjelaskan tujuan 
dan fungsi 

penelitian 

 Menjelaskan 
karakteristik jenis-

jenis penelitian 
pendidikan 

 Hakikat 

Penelitian 

 Cara-cara 

memperole
h 

pengetahua

n, Metode 
penelitian, 

Asumsí 

dasar 
penelitian, 

Tujuan 

penelitian, 
Fungsí 

penelitian 

dan Jenis-
jenis 

penelitian 

- • Enam 

kelompok 
berdiskusi 

tentang hakekat 

penelitian 
pendidikan Fisika 

(satu kelompok 

satu sub) 
• Masing-masing 

kelompok 

mempresentasika
n hasil diskusi 

• Dosen 

mengkonfirmasi 
hasil diskusi 

masing-masing 

kelompok 
• Dosen 

mempresentasika

n pokok-pokok 
tentang hakikat 

penelitian 

pendidikan fisika 

 Pembelajaran 

kolaboratif 
tentang Hakikat 

Penelitian 

 Cara-cara 
memperoleh 

pengetahuan, 
Metode 

penelitian, 

Asumsí dasar 
penelitian, 

Tujuan 

penelitian, 
Fungsí penelitian 

dan Jenis-jenis 

penelitian 

 Mahasiswa 

menyelesaikan 
tugas secara 

mandiri dan 

bertanggung 
jawab 

3 x 50 Menit - Tes tulis Ketepatan 

menjelaskan materi 
 

Ketepatan 

menyelesaikan tugas  

4 [1], 

3  Berkontribusi 

dalam 

peningkatan 
mutu sumber 

daya manusia 

dan kehidupan 
masyarakat 

pendidikan 

• Menggunakan 

pemikiran logis, 

kritis dan sistematis 
dalam 

menggunakan 

konsep dasar PTK 
dan R & D  

• Menyebutkan 

Konsep Dasar 

Ragam 

Penelitian: PTK 
dan R & D 

 Kelompok-

kelompok 

berdiskusi untuk 
menganalisis kasus 

penelitian 

pendidikan dan 
menemukan jenis 

penelitian PTK dan 

 Pembelajaran 

kolaboratif 

tentang Konsep 
Dasar Ragam 

Penelitian: 

PTK dan R & 
D 

 Mahasiswa 

3 x 50 Menit - Tes tulis - Ketepatan 

menjelaskan materi  

 
- Ketepatan 

menyelesaikan tugas 

4 [1], [2], [3] 



Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 
Referensi 

Bentuk & Kriteria 
Indikator 

Penilaian 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

sekolah 

 Menghargai 
keanekaragama

n budaya, 
pandangan, dan 

pendapat atau 

temuan orisinal 
orang lain 

 menerapkan 

pemikiran 
logis, kritis, 

sistematis, dan 

inovatif dalam 
konteks 

penelitian 

pendidikan 
Fisika 

 mengkaji hasil-
hasil penelitian 

pendidikan 

Fisika 
berdasarkan 

kaidah, tata 

cara dan etika 
ilmiah dalam 

rangka 

menghasilkan 
solusi, 

gagasan, dan 

desain 

 Mendokumenta

sikan, 
menyimpan, 

dan 

mengamankan 
data untuk 

mencegah 

plagiasi 

 menjelaskan 

konsep dasar 
PTK, R & D, 

karakteristik PTK 

dan R & D 
•Membedakan PTK 

dan R & D 

R & D. 

• Kelompok-
kelompok 

berdiskusi 

menemukan 
karakteristik PTK 

dan R &D 

• Dosen 
mengkonfirmasi 

temuan-temuan 

kelompok 

menyelesaikan 

tugas secara 
mandiri dan 

bertanggung 

jawab 



Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 
Referensi 

Bentuk & Kriteria 
Indikator 

Penilaian 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

penelitian 

eksperimen 
kuasi, dan 

penelitian 

kualittatif 

4  Berkontribusi 

dalam 

peningkatan 
mutu sumber 

daya manusia 

dan kehidupan 
masyarakat 

pendidikan 

sekolah 

 Menghargai 

keanekaragama
n budaya, 

pandangan, dan 

pendapat atau 
temuan orisinal 

orang lain 

 menerapkan 
pemikiran 

logis, kritis, 
sistematis, dan 

inovatif dalam 

konteks 
penelitian 

pendidikan 

Fisika 

 mengkaji hasil-

hasil penelitian 
pendidikan 

Fisika 

berdasarkan 
kaidah, tata 

cara dan etika 

ilmiah dalam 
rangka 

menghasilkan 

solusi, 

 Menyebutkan 

karakteristik 

Eksperimen 
Kuasi dan 

Penelitian 

Kualitatif 

 Membedakan 

Eksperimen 
Kuasi dan 

Penelitian 

Kualitatif 

Ragam 

Penelitian: 

Eksperimen 
Kuasi dan 

Kualitatif 

 Kelompok-

kelompok 

berdiskusi untuk 
menganalisis kasus 

penelitian 

pendidikan dan 
menemukan jenis 

penelitian 

eksperimen kuasi 
dan kualitatif. 

 Kelompok-
kelompok 

berdiskusi 

menemukan 
karakteristik 

eksperimen kuasi 

dan kualitatif 

 Dosen 

mengkonfirmasi 
temuan-temuan 

kelompok 

 

 Pembelajaran 

kolaboratif 

tentang Ragam 
Penelitian: 

Eksperimen 

Kuasi dan 
Kualitatif 

 Mahasiswa 
menyelesaikan 

tugas secara 

mandiri dan 
bertanggung 

jawab 

3 x 50 Menit - Tes tulis 

 

- Ketepatan 

menjelaskan materi  

 
- Ketepatan 

menyelesaikan tugas 

10 [1], [2] 



Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 
Referensi 

Bentuk & Kriteria 
Indikator 

Penilaian 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

gagasan, dan 

desain 

 Mendokumenta

sikan, 
menyimpan, 

dan 

mengamankan 
data untuk 

mencegah 

plagiasi 

 menjelaskan 

konsep dasar 

PTK, R & D, 
penelitian 

eksperimen 

kuasi, dan 
penelitian 

kualittatif 

5  Menghargai 
keanekaragama

n budaya, 
pandangan, dan 

pendapat atau 

temuan orisinal 
orang lain 

 Menginternalis

asi nilai, 
norma, dan 

etika penelitian 

 mengkaji hasil-

hasil penelitian 

pendidikan 
Fisika 

berdasarkan 

kaidah, tata 
cara dan etika 

ilmiah dalam 

rangka 
menghasilkan 

solusi, 

gagasan, dan 

• Menjelaskan 
rancangan PTK 

• Menguraikan 

prosedur PTK 

Rancangan PTK  Kelompok 
membaca 

rancangan PTK 

 Kelompok-

kelompok 

mendiskusikanny 

 Dosen 

mengkonfirmasi 
rancangan PTK 

tersebut 

 Pembelajaran 
kolaboratif 

tentangRancanga
n PTK 

 Mahasiswa 

menyelesaikan 
tugas secara 

mandiri dan 

bertanggung 
jawab 

3 x 50 menit - Tes tulis 
 

- Ketepatan 
menjelaskan materi  

 

- Ketepatan 
menyelesaikan tugas 

10 [3] 



Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 
Referensi 

Bentuk & Kriteria 
Indikator 

Penilaian 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

desain 

 Menentukan 
rancangan 

penelitian 
pendidikan 

Fisika untuk 

PTK, 
penelitian dan 

pengembangan

, penelitian 
eksperimen 

kuasi, dan 

penelitian 
kualitatif 

 menganalisis 

rancangan 
PTK, R & D, 

penelitian 
eksperimen 

kuasi, dan 

penelitian 
kualitatif 

6  Menghargai 

keanekaragama
n budaya, 

pandangan, dan 

pendapat atau 
temuan orisinal 

orang lain 

 Menginternalis
asi nilai, 

norma, dan 
etika penelitian 

 mengkaji hasil-

hasil penelitian 
pendidikan 

Fisika 

berdasarkan 
kaidah, tata 

cara dan etika 

ilmiah dalam 

 Menjelaskan 

rancangan R & 
D 

 Menguraikan 

prosedur R & D 

Rancangan R & 

D 
 Kelompok 

membaca 
rancangan R & D 

 Kelompok-

kelompok 
mendiskusikanny 

 Dosen 
mengkonfirmasi 

rancangan tersebut 

 Pembelajaran 

kolaboratif 
tentang 

Rancangan R & 

D 

 Mahasiswa 

menyelesaikan 
tugas secara 

mandiri dan 

bertanggung 
jawab 

3 x 50 menit - Tes tulis 

 

 

- Ketepatan 

menjelaskan materi  

 
- Ketepatan 

menyelesaikan tugas 

10 [2]. 



Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 
Referensi 

Bentuk & Kriteria 
Indikator 

Penilaian 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

rangka 

menghasilkan 
solusi, 

gagasan, dan 

desain 

 Menentukan 

rancangan 
penelitian 

pendidikan 

Fisika untuk 
PTK, 

penelitian dan 

pengembangan
, penelitian 

eksperimen 

kuasi, dan 
penelitian 

kualitatif 

 menganalisis 
rancangan 

PTK, R & D, 
penelitian 

eksperimen 

kuasi, dan 
penelitian 

kualitatif 

7  Menghargai 
keanekaragama

n budaya, 

pandangan, dan 
pendapat atau 

temuan orisinal 

orang lain 

 Menginternalis

asi nilai, 
norma, dan 

etika penelitian 

 mengkaji hasil-
hasil penelitian 

pendidikan 

Fisika 

 Menjelaskan 
rancangan 

Eksperimen 

Kuasi 

 Menguraikan 

prosedur 
Eksperimen 

Kuasi 

Rancangan 

Eksperimen 
Kuasi 

 Kelompok 
membaca 

rancangan 

Eksperimen Kuasi 

 Kelompok-

kelompok 
mendiskusikannya 

 Dosen 

mengkonfirmasi 
rancangan tersebut 

 Pembelajaran 
kolaboratif 

tentang 

Rancangan 
Eksperimen 

Kuasi 

 Mahasiswa 
menyelesaikan 

tugas secara 
mandiri dan 

bertanggung 

jawab 

3 x 50 Menit - Tes tulis 

 

Ketepatan 

menjelaskan materi 
 

Ketepatan 

menyelesaikan tugas 

 [1], dan [2] 



Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 
Referensi 

Bentuk & Kriteria 
Indikator 

Penilaian 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

berdasarkan 

kaidah, tata 
cara dan etika 

ilmiah dalam 

rangka 
menghasilkan 

solusi, 

gagasan, dan 
desain 

 Menentukan 
rancangan 

penelitian 

pendidikan 
Fisika untuk 

PTK, 

penelitian dan 
pengembangan

, penelitian 

eksperimen 
kuasi, dan 

penelitian 

kualitatif 

 menganalisis 

rancangan 
PTK, R & D, 

penelitian 

eksperimen 
kuasi, dan 

penelitian 

kualitatif 

8 UTS (bobot uts merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan) 

9  menjelaskan 
karakteristik 

komponen 

proposal 
penelitian yang 

meliputi latar 

belakang, 
kajian pustaka, 

rancangan 

penelitian, dan 

 Merancang 
proposal PTK 

 Mengkritisi 
proposal PTK 

Penyusunan 
proposal 

penelitian: 

Proposal PTK 

 Kelompok 
membaca 

kerangka proposal 

PTK 

 Kelompok-

kelompok 
mendiskusikanny

a 

 Dosen 
mengkonfirmasi 

 Pembelajaran 
kolaboratif 

tentang 

Penyusunan 
proposal 

penelitian: 

Proposal PTK 

 Mahasiswa 

menyelesaikan 
tugas secara 

3 x 50 menit - Tes Tulis 

- Penilaian 
Produk 

- Ketepatan 
menjelaskan materi 

 

- Ketepatan 
menyelesaikan tugas 

10  (3) 

(4) 

 



Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 
Referensi 

Bentuk & Kriteria 
Indikator 

Penilaian 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

perencanaan 

analisis data 
hasil 

penelitian. 

 membuat 
proposal 

penelitian 
pendidikan 

fisika 

kerangka proposal 

tersebut 

mandiri dan 

bertanggung 
jawab 

10  menjelaskan 
karakteristik 

komponen 

proposal 
penelitian yang 

meliputi latar 

belakang, 
kajian pustaka, 

rancangan 

penelitian, dan 
perencanaan 

analisis data 

hasil 
penelitian. 

 membuat 
proposal 

penelitian 

pendidikan 
fisika 

 Merancang 
proposal PTK 

 Mengkritisi 
proposal PTK 

Penyusunan 

proposal 
penelitian: 

Praktik 

penyusunan 
proposal PTK 

 Kelompok 
mempresentasika

n proposal PTK 

 Kelompok-
kelompok 

mendiskusikanny
a 

 Dosen 

mengkonfirmasi 
proposal tersebut 

 Pembelajaran 
kolaboratif 

tentang 

Penyusunan 
proposal 

penelitian: 

Praktik 
penyusunan 

proposal PTK 

 Mahasiswa 
menyelesaikan 

tugas secara 
mandiri dan 

bertanggung 

jawab 

3 x 50 Menit - Tes Tulis 

- Penilaian Produk 

- Ketepatan 

menjelaskan materi  
 

- Ketepatan 

menyelesaikan tugas 

10 (3) 

(4) 

 

11  menjelaskan 

karakteristik 
komponen 

proposal 

penelitian yang 
meliputi latar 

belakang, 

kajian pustaka, 
rancangan 

penelitian, dan 

perencanaan 
analisis data 

hasil 

 Merancang 

proposal R & D 

 Mengkritisi 

proposal R & D 

Penyusunan 

proposal 

penelitian: 
Proposal R & D 

 Kelompok 

membaca 
kerangka proposal 

R & D 

 Kelompok-

kelompok 

mendiskusikanny
a 

 Dosen 

mengkonfirmasi 
proposal tersebut 

 Pembelajaran 

kolaboratif 
tentang 

Penyusunan 

proposal 
penelitian: 

Proposal R & 

D 

 Mahasiswa 

menyelesaikan 
tugas secara 

mandiri dan 

bertanggung 

3 x 50 Menit - Tes Tulis 

- Penilaian Produk 

- Ketepatan 

menjelaskan materi  

 
- Ketepatan 

menyelesaikan tugas 

10 (1) 

(2) 

(4) 

 



Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 
Referensi 

Bentuk & Kriteria 
Indikator 

Penilaian 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

penelitian. 

 membuat 
proposal 

penelitian 
pendidikan 

fisika 

jawab 

12  menjelaskan 
karakteristik 

komponen 

proposal 
penelitian yang 

meliputi latar 

belakang, 
kajian pustaka, 

rancangan 

penelitian, dan 
perencanaan 

analisis data 

hasil 
penelitian. 

 membuat 
proposal 

penelitian 

pendidikan 
fisika 

 Merancang 
proposal R & D 

 Mengkritisi 

proposal R & D 

Penyusunan 

proposal 
penelitian: 

Praktik 

penyusunan 
proposal R & D 

 Kelompok 
mempresentasika

n proposal R & D 

 Kelompok-
kelompok 

mendiskusikanny
a 

 Dosen 

mengkonfirmasi 
proposal tersebut 

 Pembelajaran 
kolaboratif 

tentang 

Penyusunan 
proposal 

penelitian: 

Praktik 
penyusunan 

proposal R & 

D 

 Mahasiswa 

menyelesaikan 
tugas secara 

mandiri dan 

bertanggung 
jawab 

3 x 50 Menit -Tes Tulis 

-Penilaian Produk 

- Ketepatan 

menjelaskan materi  
 

- Ketepatan 

menyelesaikan tugas 

10 (1) 

(2) 

(4) 

 

13  menjelaskan 

karakteristik 
komponen 

proposal 

penelitian yang 
meliputi latar 

belakang, 

kajian pustaka, 
rancangan 

penelitian, dan 

perencanaan 
analisis data 

hasil 

penelitian. 

 membuat 

proposal 

 Merancang 

proposal 
Eksperimen Kuasi 

 Mengkritisi 
proposal 

Eksperimen Kuasi 

Penyusunan 

proposal 

penelitian: 
Proposal 

Eksperimen 

Kuasi 

 Kelompok 

membaca 
kerangka proposal 

Eksperimen Kuasi 

 Kelompok-
kelompok 

mendiskusikanny
a 

 Dosen 

mengkonfirmasi 
proposal tersebut 

 Pembelajaran 

kolaboratif 
tentang 

Penyusunan 

proposal 
penelitian: 

Proposal 

Eksperimen 
Kuasi 

Mahasiswa 

menyelesaikan 
tugas secara 

mandiri dan 

bertanggung 
jawab 

3 x 50 Menit -Tes Tulis 

-Penilaian Produk 

- Ketepatan 

menjelaskan materi  

 
- Ketepatan 

menyelesaikan tugas 

10 (1) 

(2) 

(4) 

 



Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 
Referensi 

Bentuk & Kriteria 
Indikator 

Penilaian 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

penelitian 

pendidikan 
fisika 

14  menjelaskan 

karakteristik 
komponen 

proposal 

penelitian yang 
meliputi latar 

belakang, 

kajian pustaka, 
rancangan 

penelitian, dan 

perencanaan 
analisis data 

hasil 

penelitian. 

 membuat 

proposal 
penelitian 

pendidikan 

fisika 

 Merancang 

proposal 
Eksperimen Kuasi 

 Mengkritisi 
proposal 

Eksperimen Kuasi 

Penyusunan 

proposal 

penelitian: 

Praktik 

penyusunan 
proposal 

Eksperimen 

Kuasi 

 Kelompok 

mempresentasika
n proposal 

Eksperimen Kuasi 

 Kelompok-
kelompok 

mendiskusikanny
a 

 Dosen 
mengkonfirmasi 

proposal tersebut 

 Pembelajaran 

kolaboratif 
tentang 

Penyusunan 

proposal 
penelitian: 

Praktik 

penyusunan 
proposal 

Eksperimen 

Kuasi 

 Mahasiswa 

menyelesaikan 
tugas secara 

mandiri dan 

bertanggung 
jawab 

3 x 50 Menit -Tes Tulis 

-Penilaian Produk 

- Ketepatan 

menjelaskan materi  

 

- Ketepatan 

menyelesaikan tugas 

10 (1) 

(2) 

(4) 

 

15  menjelaskan 

karakteristik 

komponen 
proposal 

penelitian yang 

meliputi latar 
belakang, 

kajian pustaka, 

rancangan 
penelitian, dan 

perencanaan 

analisis data 

hasil 

penelitian. 

 membuat 

proposal 

penelitian 
pendidikan 

fisika 

 Merancang 

proposal Penelitian 

Kualitatif 

 Mengkritisi 

proposal Penelitian 
Kualitatif 

Penyusunan 

proposal 

penelitian 
kualitatif dan 

praktiknya 

 Kelompok 

mempresentasika

n proposal 
Penelitian 

Kualitatif 

 Kelompok-
kelompok 

mendiskusikanny
a 

 Dosen 
mengkonfirmasi 

proposal tersebut 

 Pembelajaran 

kolaboratif 

tentang 
Penyusunan 

proposal 

penelitian 
kualitatif dan 

praktiknya 

Mahasiswa 
menyelesaikan 

tugas secara 

mandiri dan 

bertanggung 

jawab 

3 x 50 Menit - Tes Tulis 

- Penilaian 

Produk 

- Ketepatan 

menjelaskan materi  

 
- Ketepatan 

menyelesaikan tugas 

10 (1) 

(3) 

(4) 

 



Pertemuan  

Ke 

Kemampuan 

Akhir yang 

direncanakan 

Indikator 
Materi 

Pokok 

Bentuk dan 

Metode 

Pembelajaran 

 

Pengalaman 

Belajar 

Mahasiswa 

 

Estimasi 

Waktu 

Penilaian 
Referensi 

Bentuk & Kriteria 
Indikator 

Penilaian 

Bobot 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

16 UAS (bobot uas merupakan akumulasi dari bobot tes yang dirancang di setiap kemampuan akhir yang direncanakan) 

 

 

 


