
SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) 

 

 

Judul Mata Kuliah  : METODOLOGI PENELITIAN DAN RANCANGAN  

                                               PERCOBAAN 

 

Kode Mata Kuliah  : TPH 4111 

 

Tujuan Instruksional Umum  :  

 

Setelah menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian, diharapkan mahasiswa akan dapat 

menulis proposal dan menulis skripsi dengan benar, baik, sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan sehingga waktu penyelesaikan studi menjadi lebih pendek. 

 

 

Referensi:  

 

1. Ranjit Kumar. 1996. Research Methodology. A step by step guide for beginners. 

Longman. 

2. Muhamad Zainuddin. 1988. Metodologi Penelitian. Diktat Kuliah. UNAIR.  

3. Anonimous, 2006. Pedoman penulisan skripsi Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya, Malang 

 

Pertemuan ke  : 1 

Waktu Pertemuan : 2 X 50 menit 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus: 

 

Setelah mengikuti mata kuliah dengan pokok bahasan ruang lingkup metodologi 

penelitian mahasiswa dapat mengetahui bagaimana penelitian tsb bisa dihasilkan. Bisa 

berfikir secara ilmiah untuk melakukan penelitian, mengetahui definisi berkaitan dengan 

metodologi penelitian. Mahasiswa mengetahui tahapan penelitian dan mengetahui peran 

format penulisan skripsi dan mengetahui peran rancangan percobaan dalam penelitian  

 

B.  Pokok bahasan : Ruang lingkup Metodologi Penelitian 

 

 C. Sub Pokok Bahasan :  

1 Bagaimana penelitian tsb bisa muncul 

2 Proses penelitian ilmiah 

3 Sarana berfikir ilmiah 

4 Definisi pengetahuan, ilmu, metode keilmuan, filsafat ilmu & penelitian 

5 Tahapan proses penelitian 

6 Peranan format menulis skripsi  

7 Peranan rancangan percobaan 

 

 



 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

 

Tahap Kegiatan pengajar Kegiatan Mahasiswa Media 

Pengajaran 

Pendahulu

an 

1. Menjelaskan cakupan materi 

ruang lingkup metodologi 

penelitian 

2. Menjelaskan pentingnya peran 

format penulisan skripsi dan 

peran rancangan percobaan 

dalam penelitian laboratorium 

dan lapang. 

Memperhatikan 

 

 

Memperhatikan 

Laptop, LCD 

 

Laptop, LCD 

Penyajian 3. Menjelaskan phenomena 

muncul kegiatan meneliti 

Memberikan contoh-contoh 

hasil kegiatan penelitian 

 

4. Menjelaskan bagaimana suatu 

kegiatan tsb bisa disebut : 

Penelitian 

Memberikan contoh sehari-hari 

5. Menjelaskan sarana berfikir 

kaitannya dengan kegiatan 

penelitian 

6. Menjelaskan definisi 

sehubungan pengetahun, ilmu 

dan filsafat ilmu 

7. Menjelaskan tahapan proses 

penelitian 

8. Menjelaskan peran format 

menulis skripsi 

9. Menjelaskan peran rancangan 

percobaan dalam penelitian 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

 

Memperhatikan dan 

mencatat informasi 

yang tidak dalam 

handouts 

 

 

Mencatat informasi 

yang tidak ada dalam 

handouts 

 

Laptop, LCD 

Penutup  Menerangkan garis besar 

cakupan materi dan 

kesimpulan materi kuliah 

 Menjelaskan materi kuliah 

yang akan datang. 

 Materi kuliah dijelaskan bisa 

didownload di Blog Dosen 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

 

 E. Evaluasi : Menganalisis cakupan pendapat mahasiswa 



   Memberikan latihan pada mahasiswa pada blog/weblog pribadi dosen. 

 F. Referensi : 1. 

 

Pertemuan ke  : 2 

Waktu Pertemuan : 2 X 50 menit 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus: 

 

Setelah mengikuti mata kuliah dengan pokok bahasan ciri-2 penelitian, bentuk bentuk 

penelitian di jurusan THP, proses penelitian sejak memilih judul, tahapan menentukan 

masalah penelitian, mahasiswa dapat memilih bentuk penelitian, memilih judul 

penelitian, memilih topic masalah penelitian yang layak untuk diteliti. Mahasiswa dapat 

menulis Bab Pendahuluan. 

 

 B. Pokok bahasan : Ciri-2 penelitian, bentuk/model penelitian di Jurusan THP, memilih 

judul, tahapan menentukan dan memformulasikan masalah penelitian. Menulis bab Pendahuluan 

 

 C. Sub Pokok Bahasan :  

1 Ciri ciri penelitian  

2 Model-model penelitian di THP 

3 Masalah peneliti pemula 

4 Bentuk dan model penelitian di THP 

5 Memilih judul 

6 Tahapan menentukan masalah penelitian 

7 Cara menulis bab Pendahuluan 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

 

Tahap Kegiatan pengajar Kegiatan Mahasiswa Media 

Pengajaran 

Pendahulu

an 

1 Menjelaskan cakupan materi 

ciri-ciri suatu penelitian 

2 Menjelaskan bentuk dan model 

penelitian, tahapan kegiatan 

penelitian secara ringkas . 

Memperhatikan 

 

 

Memperhatikan 

Laptop, LCD 

 

Laptop, LCD 

Penyajian 3 Menjelaskan kesulitan peneliti 

pemula 

4 Menjelaskan penting 

perumusan masalah 

5 Menjelaskan sumber masalah 

penelitian 

6 Memberikan contoh sehari-hari 

7 Menjelaskan tahapan untuk 

memformulasikan masalah 

8 Menjelaskan contoh cara 

memformulasikan masalah 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Laptop, LCD 



9 Menjelaskan tehnik menulis 

bab Pendahuluan 

 

Penutup  Menerangkan garis besar 

cakupan materi dan 

kesimpulan materi kuliah 

 Menjelaskan materi kuliah 

yang akan datang. 

 Materi kuliah dijelaskan bisa 

didownload di Blog Dosen 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

 

 E. Evaluasi : Menganalisis cakupan pendapat mahasiswa 

 F. Referensi : 1 dan 2 

 

 

 

Pertemuan ke  : 3 

Waktu Pertemuan : 2 X 50 menit 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus: 

 

Setelah mengikuti mata kuliah dengan pokok bahasan menentukan masalah penelitian, 

tahapan untuk memilih dan memformulasikan masalah penelitian secara tepat. Fungsi 

tinjauan pustaka, cara melakukan tinjauan pustaka, sumber pustaka dan membuat 

kesimpulan dalam tulisan bab tinjauan pustaka. Mahasiswa dapat memilih masalah, 

memformulasikan masalah dan menulis tinjauan pustaka.  

 

 B. Pokok bahasan : Menentukan masalah dan formulasi penelitian, fungsi, sumber, 

tahapan menulis dan tehnik menulis tinjauan pustaka 

 

 C. Sub Pokok Bahasan :  

1 Menentukan masalah dan memformulasi masalah penelitian  

2 Fungsi dan sumber tinjauan pustaka 

3 Tahapan menulis tinjauan pustaka 

4 Tehnik menulis tinjauan pustaka 

 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

 

Tahap Kegiatan pengajar Kegiatan Mahasiswa Media 

Pengajaran 

Pendahulu

an 

1 Menentukan dan 

memformulasikan masalah 

penelitian 

2 Menjelaskan fungsi, sumber, 

Memperhatikan 

 

 

Memperhatikan 

Laptop, LCD 

 

Laptop, LCD 



tahapan dan tehnik menulis 

tinjauan pustakan . 

Penyajian 3 Menjelaskan fungsi dan 

sumber tinjauan pustaka 

4 Menjelaskan tahapan tinjauan 

pustaka 

5 Menjelaskan tehnik menulis 

tinjauan pustaka 

6 Menjelaskan tahapan sebelum 

melakukan kegiatan penelitian 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Laptop, LCD 

Penutup  Menerangkan garis besar 

cakupan materi dan 

kesimpulan materi kuliah 

 Menjelaskan materi kuliah 

yang akan datang. 

 Materi kuliah dijelaskan bisa 

didownload di Blog Dosen 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

 

 E. Evaluasi : Menganalisis cakupan pendapat mahasiswa 

 Memberikan latihan pada mahasiswa pada blog/weblog pribadi dosen, 

untuk pertemuan kuliah ke 2 dan ke 3. 

 F. Referensi : 1 dan 2 

 

 

Pertemuan ke  : 4 

Waktu Pertemuan : 2 X 50 menit 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus: 

 

Setelah mengikuti mata kuliah dengan pokok bahasan variable dan hipotesis, mahasiswa 

dapat menentukan variable penelitian, memilih parameter pengamatan penelitian dan 

membuat hipotesis. .  

 

 B. Pokok bahasan : Definisi variable, variable bebas, variable tergantung, hubungan 

variable bebas dan variable tergantung, hipotesis 

 

 C. Sub Pokok Bahasan :  

1 Menentukan variable bebas  

2 Menentukan variable tergantung 

3 Hubungan variable bebas dan variable tergantung 

4 Membuat hipotesis 

 



 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

 

Tahap Kegiatan pengajar Kegiatan Mahasiswa Media 

Pengajaran 

Pendahulu

an 

1 Menentukan variable 

penelitian 

 

 

2 Membuat hipotesis penelitian 

Memperhatikan 

 

 

Memperhatikan 

Laptop, LCD 

 

Laptop, LCD 

Penyajian 3 Menjelaskan definisi variabel 

4 Menjelaskan variable bebas 

dan tergantung 

5 Menjelaskan contoh-2 variabel 

dalam model penelitian 

laboratorium 

6 Menjelaskan fungsi hipotesis 

dan tehnik membuat hipotesis 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Laptop, LCD 

Penutup  Menerangkan garis besar 

cakupan materi dan 

kesimpulan materi kuliah 

 Menjelaskan materi kuliah 

yang akan datang. 

 Materi kuliah dijelaskan bisa 

didownload di Blog Dosen 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

 

 E. Evaluasi : Menganalisis cakupan pendapat mahasiswa 

 Memberikan latihan pada mahasiswa pada blog/weblog pribadi dosen, 

untuk pertemuan kuliah ke 4. 

 F. Referensi : 1 dan 2 

 

 

 

Pertemuan ke  : 5 

Waktu Pertemuan : 2 X 50 menit 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus: 

 

Setelah mengikuti mata kuliah dengan pokok bahasan bab BAHAN dan METODOLOGI, 

mahasiswa dapat menulis format BAB III, BAHAN DAN METODOLOGI  

 



 B. Pokok bahasan : Format menulis lokasi, tempat penelitian, bahan, alat, rancangan 

percobaan/prosedur penelitian, pelaksanaan penelitian, pengamatan, analisa data. 

 

 C. Sub Pokok Bahasan :  

1 Tehnik menulis lokasi dan tempat penelitian, bahan dan alat penelitian 

2 Tehnik menulis metode/rancangan penelitian atau prosedur penelitian 

3 Tehnik menulis pelaksanaan penelitian dan diagram alir 

4 Tehnik menulis pengamatan dan analisa data. 

 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

 

Tahap Kegiatan pengajar Kegiatan Mahasiswa Media 

Pengajaran 

Pendahulu

an 

1 Tehnik menulis bab III  

 

 

 

Memperhatikan 

 

 

 

Laptop, LCD 

 

 

Penyajian 2 Menjelaskan tehnik menulis 

lokasi, tempat, bahan dan alat 

penelitian 

3 Menjelaskan tehnik menulis 

metode/rancangan percobaan 

untuk penelitian laboratorium 

4 Menjelaskan tehnik menulis 

prosedur penelitian untuk tipe 

penelitian non-laboratorium 

5 Menjelaskan tehnik menulis 

pelaksanaan penelitian, 

pengamatan dan analisa data 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Laptop, LCD 

Penutup  Menerangkan garis besar 

cakupan materi dan 

kesimpulan materi kuliah 

 Menjelaskan materi kuliah 

yang akan datang. 

 Materi kuliah dijelaskan bisa 

didownload di Blog Dosen 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

 

 E. Evaluasi : Menganalisis cakupan pendapat mahasiswa 

  

 F. Referensi : 1, 2 dan 3 

  



Pertemuan ke  : 6 

Waktu Pertemuan : 2 X 50 menit 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus: 

 

Setelah mengikuti mata kuliah dengan pokok bahasan tehnik mengumpulkan data dan 

sampling, mahasiswa dapat melakukan tehnik pengumpulan data dan tehnik sampling 

baik di lapang maupun di laboratorium 

 

 B. Pokok bahasan : Tehnik mengumpulkan data di lapang dan di laboratorium, tehnik 

sampling di lapang dan laboratorium 

 C. Sub Pokok Bahasan :  

1 Tehnik mengumpulkan data di lapang 

2 Tehnik mengumpulkan data di laboratorium 

3 Tehnik  sampling di lapang 

4 Tehnik sampling di laboratorium. 

 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

 

Tahap Kegiatan pengajar Kegiatan Mahasiswa Media 

Pengajaran 

Pendahulu

an 

1 Tehnik mengumpulkan data 

dan tehnik sampling  

 

 

 

Memperhatikan 

 

 

 

Laptop, LCD 

 

 

Penyajian 2 Menjelaskan tehnik 

mengumpulkan data di lapang 

dan di laboratorium.  

3 Menjelaskan tehnik sampling 

di lapang 

4 Menjelaskan tehnik sampling 

di laboratorium 

5 Menjelaskan tehnik sampling 

untuk tipe penelitian komoditi 

segar dan olahan 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Laptop, LCD 

Penutup  Menerangkan garis besar 

cakupan materi dan 

kesimpulan materi kuliah 

 Menjelaskan materi kuliah 

yang akan datang. 

 Materi kuliah dijelaskan bisa 

didownload di Blog Dosen 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 



 

 E. Evaluasi : Menganalisis cakupan pendapat mahasiswa 

 Memberikan tugas terstruktur di blog dosen untuk pertemuan ke 5 & 6. 

 F. Referensi : 1 dan 2 

 

 

 

Pertemuan ke  : 7 

Waktu Pertemuan : 2 X 50 menit 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mengikuti pokok bahasan tentang bab HASIL 

DAN PEMBAHASAN, tentang cara presentasi table dan gambar dan tehnik membahas, 

mahasiswa dapat menulis cara menyajikan data dalam bentuk table atau gambar, serta 

secara teoritis cara membahas data. 

 

 B. Pokok bahasan : Tehnik presentasi data dalam bentuk table atau gambar, foto. 

Tehnik membahas data 

 C. Sub Pokok Bahasan :  

1 Tehnik menulis data table, gambar dan foto. 

2 Tehnik membahas table dan/atau gambar 

3 Tehnik  membahas data dalam bentuk foto 

 

 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

 

Tahap Kegiatan pengajar Kegiatan Mahasiswa Media 

Pengajaran 

Pendahulu

an 

1 Tehnik menulis data dan tehnik 

membahas data 

 

 

 

Memperhatikan 

 

 

 

Laptop, LCD 

 

 

Penyajian 2 Menjelaskan tehnik menulis 

data table, gambar dan foto.  

3 Menjelaskan tehnik membahas 

data table dan atau gambar 

4 Menjelaskan tehnik membahas 

data foto 

5 Menjelaskan tehnik 

menonjolkan pembahasan data 

yang akan diambil sebagai 

kesimpulan 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

 

Laptop, LCD 

Penutup  Menerangkan garis besar Memperhatikan dan  



cakupan materi dan 

kesimpulan materi kuliah 

 Menjelaskan materi kuliah 

tentang membuat proposal 

penelitian (dikerjakan 2 

minggu) 

 Materi kuliah dijelaskan bisa 

didownload di Blog Dosen 

 

mencatat 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

 E. Evaluasi : Menganalisis cakupan pendapat mahasiswa 

  

 F. Referensi : 1, 2 dan 3 

 

 

Pertemuan ke  : 8 

Waktu Pertemuan : 2 X 50 menit 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus: Setelah mengikuti pokok bahasan tentang bab 

KESIMPULAN DAN SARAN, dan tehnik menulis model penelitian tanpa Rancangan 

Percobaan, mahasiswa dapat menulis bab kesimpulan dan saran, serta mengetahui cara-

cara membuat model penelitian tanpa memakai rancangan percobaan. 

 

 B. Pokok bahasan : Tehnik menulis KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 C. Sub Pokok Bahasan :  

1 Tehnik menulis Kesimpulan. 

2 Tehnik menulis saran 

3 Tehnik merancang model penelitian tanpa rancangan percobaan. 

 

 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

 

Tahap Kegiatan pengajar Kegiatan Mahasiswa Media 

Pengajaran 

Pendahulu

an 

1 Tehnik menulis kesimpulan 

dan saran 

2 Tehnik merancang model 

penelitian tanpa rancangan 

percobaan 

Memperhatikan 

 

Memperhatikan 

 

Laptop, LCD 

 

 

Penyajian 3 Menjelaskan tehnik menulis 

kesimpulan.  

4 Menjelaskan tehnik mesaran 

5 Menjelaskan tehnik merancang 

suatu penelitian tanpa 

Memperhatikan dan 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

Laptop, LCD 



rancangan percobaan 

 

 

 

Penutup  Menerangkan garis besar 

cakupan materi dan 

kesimpulan materi kuliah 

 Menjelaskan materi kuliah 

yang akan dating,  

 Materi kuliah dijelaskan bisa 

didownload di Blog Dosen 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

 

 E. Evaluasi : Menganalisis cakupan pendapat mahasiswa 

 Membuat tugas terstruktur di blog dosen dengan topic kuliah ke 9. 

  

 F. Referensi : 1, 2 dan 3 

 

 

Pertemuan ke -9  : UTS 

 

Pertemuan ke  : 10 

Waktu Pertemuan : 2 X 50 menit 

 

A. Tujuan Instruksional Khusus: Membahas tugas terstruktur mahasiswa dalam menulis 

proposal penelitian secara kelompok, mahasiswa dapat menulis dan memahami cara 

menulis proposal penelitian secara benar sesuai kaidah metodologi penelitian. 

 

 B. Pokok bahasan : Diskusi dan presentasi mahasiswa secara berkelompok dengan 

materi PROPOSAL PANELITIAN.  

 

 C. Sub Pokok Bahasan :  

1 Presentasi proposal penelitian oleh mahasiswa secara berkelompok. 

2 Tehnik seminar proposal penelitian 

3 Tehnik menulis proposal penelitian. 

 

 

 

D. Kegiatan Belajar Mengajar 

 

Tahap Kegiatan pengajar Kegiatan Mahasiswa Media 

Pengajaran 

Pendahulu

an 

1 Memperhatikan presentasi 

proposal penelitian 

2 Tehnik membawakan seminar 

proposal 

Memperhatikan 

 

Memperhatikan dan 

diskusi 

 

Laptop, LCD 

 

 

Penyajian 3 Menilai presentasi mahasiswa.  Memperhatikan dan Laptop, LCD 



4 Menjelaskan tehnik seminar 

proposal yang benar dan 

menulis proposal penelitian 

yang benar 

mencatat. 

Diskusi dan 

mengajukan 

pertanyaan 

 

 

Penutup  Menerangkan garis besar 

cakupan materi dan 

kesimpulan materi kuliah 

 Menjelaskan Materi kuliah 

dijelaskan bisa didownload di 

Blog Dosen 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

Memperhatikan dan 

mencatat 

 

 

 E. Evaluasi : Menganalisis cakupan pendapat mahasiswa 

  

 F. Referensi : 1, 2 dan 3 

  


