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Setelah Anda mempelajari Metodologi Penelitian baik sewaktu strata 1 (S1)
maupun pada Strata 2 (S2), tentu saja pengetahuan Anda sudah banyak yang
diperoleh. Sehubungan dengan itu Anda diminta untuk menjawab pertanyaan di
bawah ini.
A. Tes Tulis
1. Penelitian dimulai dari rasa ingin tahu. Anda telah diberi bekal bagaimana rasa
ingin tahu Anda itu muncul, sehingga ada rasa ingin menuangkan dalam suatu
tulisan ilmiah. Ungkapkan pendapat Anda tentang rasa ingin tahu tersebut,
agar daya nalar Anda mucul untuk menuangkan suatu ide pada karyatulis
ilmiah.
2. Tuliskan (rumuskan) satu ide (yang mungkin anda pilih diantara beberapa ide)
yang anda identifikasi sesuai dengan objek, topik dan judul penelitian yang
akan anda usulkan sebagai tugas akhir. Berikan alasan kenapa ide tersebut
Anda jadikan sebagai sumber masalah dalam penelitian yang akan dilakukan
tersebut?
3. Hasil
penelitian yang
akan anda laksanakan
tersebut memberikan
sumbangan pada ilmu nomotetik, jelaskan apa yang dimaksud Ilmu nomotetik.
4. Pada suatu penelitian yang menggunakan data numerik (kuantitatif) atau
kualitatif (dikuantitatifkan) dilakukan analisis data itu secara statistika, jelaskan
mengapa dilakukan demikian.
5. Coba Anda jelaskan apa perbedaan antara komponen ilmu, metode ilmiah,
dan teknik penelitian? Berikan penjelasan sederhana dari setiap komponen
tersebut?
Hasil kerja Anda dikumpul paling lambat tanggal 14 Mei 2017 jam 24:00 melalui
email: almasdi.syahza@lecturer.unri.ac.id, dengan ketentuan:
Nama file

: Nama Anda_UTS_Program_MM2017

Topik/Judul File : Nama Anda_UTS_Program_MM2017
Bagi yang tidak mematuhi ketentuan tersebut akan mengurangi skor nilai atau nilai
dianggap tidak lengkap (TL).
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TUGAS MANDIRI
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS RIAU

Diberitahukan kepada mahasiswa yang mengambil mata kuliah: METODOLOGI
PENELITIAN.
1. Setiap mahasiswa membuat tugas berupa Proposal Penelitian, yang formatnya
disesuaikan dengan format yang telah dipelajari pada kuliah Metodologi
Penelitian.
2. Judul proposal bebas, diharapkan sesuai dengan rencana penelitian yang
akan diajukan sebagai tugas akhir (Tesis).
3. Sistimatika penulisan mengacu kepada Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir
PPs (boleh mengacu kepada materi kuliah)
4. Penilaisan didasarkan kepada:
A. Cara membuat judul penelitian yang baik
B. Ketajaman masalah yang akan diteliti
C. Tujuan yang akan dicapai
D. Tinjauan pustaka (kemutakhiran literatur)
E. Metode untuk mencapai tujuan
F. Daftar Pustaka
5. Tugas dikumpulkan pada tanggal 20 Mei 2017, jam 24:00 WIB melalui:
almasdi.syahza@lecturer.unri.ac.id, dengan ketentuan:
Nama file dan topik: <nama anda>_ TUGAS_Program_MM2017
Perlu diketahui, keterlambatan dari batas waktu yang ditentukan akan berakibat
kepada pengurangan skor nilai Anda.
Pekanbaru, 13 Mei 2017
Dosen Pengampu Metodologi Penelitian

Prof. Dr. H. Almasdi Syahza, SE., MP
NIP. 19600822 199002 1002
Pembina Utama
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