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Perkuliahan

Presensi minimal 75%

Kehadiran paling lambat 15 menit setelah kuliah dimulai

Tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong dan sandal

Selama perkuliahan berlangsung, dilarang 

menggunakan ponsel

Pelaksanaan dan Tata tertib

Selama perkuliahan berlangsung, dilarang makan dan

minum di dalam kelas



Penilaian

Tugas

UTS

UAS

30%

35%

35%

Total 100%

Mahasiswa yang presensinya 

kurang dari 75%,

tidak bisa mengikuti UAS

Presentasi Kategori



1. Pengantar Riset

2. Journal Review

3. Aktifitas Berbasis Kasus

4. Merumuskan Masalah, Tujuan dan 

Manfaat Penelitian

5. Mengenal Bentuk Sumber Informasi

6. Teknik Pengumpulan Data, 

Penentuan Populasi dan Sampel

7. Teknik Analisis Data

8. Kesimpulan dan Abstrak

9. Menyusun Proposal Penelitian

10. Evaluasi Proposal Penelitian

11. Presentasi Proposal Penelitian

Materi Kuliah



http://jurnal.mti.cs.ui.ac.id/index.php/jsi

http://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik

http://stei.itb.ac.id/jurnal/

http://jurnal.ugm.ac.id/index.php/ijccs
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Menurut KBBI, Riset adalah penyelidikan (penelitian) suatu masalah secara bersistem, 

kritis, dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan

fakta yg baru, atau melakukan penafsiran yg lebih baik



Pada umumnya riset bertujuan untuk menemukan, 

mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan

Menemukan

• Berusaha mendapatkan sesuatu untuk mengisi 
kekosongan atau kekurangan

Mengembangkan

• Memperluas dan menggali lebih dalam apa yang 
sudah ada

Menguji Kebenaran

• Dilakukan jika apa yang sudah ada masih diragukan 
kebenarannya



FORMAL RESEARCH yaitu riset yang ditujukan untuk

menambah pemahaman kita terhadap suatu

fenomena dan untuk dikomunikasikan kepada

komunitas (dipublikasikan)



Riset berasal dari satu pertanyaan atau masalah

Dengan menanyakan pertanyaan kita sedang berupaya
untuk stimulasi dimulainya proses penelitian



Riset membutuhkan tujuan yang jelas

Masalah apa yang akan diselesaikan/dipecahkan?



Riset membutuhkan rencana spesifik

Dimana mendapatkan data?
Bagaimana mengumpulkan data tersebut? 
Apakah data yang ada berelasi dengan

permasalahan yang ditetapkan dalam riset?



Masalah : Kompresi data dengan algoritma xxx
Sub-masalah: 

 bagaimana melakukan kompresi data 
pada file teks hingga hasil kompresi 30% 
dari file asli?

 bagaimana melakukan dekompresi pada
file teks tanpa mengubah isi?

Riset biasanya membagi masalah

prinsip menjadi beberapa submasalah



Riset dilakukan berdasarkan masalah, 

pertanyaan atau hipotesis riset yang spesifik

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan yang logis yang memberikan
jawaban sementara tentang permasalahan riset berdasarkan

penyelidikan awal



Riset mengakui

 Asumsi adalah kondisi yang ditetapkan sehingga jangkauan riset jelas batasnya. 
 Asumsi juga bisa merupakan batasan sistem di mana kita melakukan riset.



Di dalam riset data yang tidak 
diintepretasikan/diterjemahkan tidak berarti apapun

Riset membutuhkan data dan intepretasi data



Riset bersifat siklus



Untuk memulai suatu penelitian, permasalahan

yang akan dipecahkan perlu ditemukan lebih

dahulu. 

Beberapa hal yang membantu penemuan

tersebut adalah: MEMBACA artikel jurnal-

jurnal ilmiah pada bidang yang diminati


