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I. PENDAHULUAN 

Mata kuliah Penelitian Mandiri merupakan mata kuliah wajib yang ditempuh pada 

semester 7 dengan beban 3 sks. Tujuan diadakannya mata kuliah ini yaitu untuk melatih 

kemampuan menulis mahasiswa sebagai calon sarjana. Menulis merupakan suatu proses 

berfikir secara sistematis, sehingga diharapkan tulisan yang dihasilkan dapat dipahami oleh 

pembaca. Sedangkan kemampuan menulis merupakan kemampuan untuk menuangkan ide, 

gagasan, buah fikiran dengan rangkaian tata kalimat yang baik dan benar. Oleh karena itu 

mahasiswa yang akan menyandang gelar sarjana harus memiliki kemampuan menulis yang 

baik dan benar.  

Program studi Arsitektur yang mana mata kuliah didalamnya mayoritas mengasah 

kemampuan desain, merupakan suatu tantangan tersendiri bagi mahasiswa maupun dosen 

pembimbing dalam menjalankan Mata Kuliah Penelitian Mandiri. Banyak ditemui mahasiswa 

yang telah terbiasa mendesain mengalami kesulitan saat menulis laporan, sehingga ditemui 

laporan yang kurang baik kualitasnya. Proses mendesain menuntut mahasiswa berfikir bebas 

dan kreatif, serta tidak selalu dibutuhkan pemikiran secara runtut dan sistematis. Hal ini yang 

menyebabkan mahasiswa memerlukan adaptasi ketika akan mengerjakan proyek Mata Kuliah 

Penelitian Mandiri. Peran dari dosen pembimbing sangat penting dalam proses ini. 

Kegiatan Mata Kuliah Penelitian Mandiri merupakan langkah awal dari kegiatan Mata 

Kuliah Tugas Akhir. Sehingga diharapkan kedua mata kuliah tersebut saling berhubungan serta 

Mata Kuliah Penelitan Mandiri dapat mendukung Mata Kuliah Tugas Akhir. Adapun tujuan 

disusunnya pedoman ini yaitu merupakan penyempurnaan dari kerangka acuan kerja Mata 

Kuliah Penelitian Mandiri yang pernah disusun pada tahun 2006, dikarenakan beberapa hal 

sudah tidak relevan dan perlu adanya pembaharuan seiring dengan beberapa masalah baru yang 

muncul. Semoga dengan adanya pedoman ini baik mahasiswa maupun dosen pembimbing 

dapat menjalankan Mata Kuliah Penelitian Mandiri dengan lebih baik dan terstruktur.  

 

II. POSISI DAN SYARAT MATA KULIAH PENELITIAN MANDIRI DALAM 

KURIKULUM 

Mata Kuliah Penelitian Mandiri terletak pada semester tujuh dengan total delapan 

semester. Meskipun mata kuliah ini terletak pada semester ganjil, namun dalam pelaksanaanya 

mata kuliah ini diselenggarakan setiap semester. Hal ini bertujuan untuk menunjang Mata 

Kuliah Tugas Akhir yang juga diselenggarakan setiap semester. Adapun beban sks mata kuliah 

ini adalah 3 sks. Prasyarat sebelum menempuh Mata Kuliah Penelitian Mandiri yaitu telah 

menempuh Mata Kuliah Metoda Penelitian pada semester lima. 



III. KEWAJIBAN PESERTA 

Adapun kewajiban peserta Mata Kuliah Penelitian Mandiri yaitu: 

1. Mengisi KRS 

2. Mematuhi peraturan dalam Pedoman Mata Kuliah Penelitian Mandiri 

3. Menjalankan mata kuliah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 

4. Membuat dan mengumpulkan proposal sebanyak 1 eksemplar untuk satu judul (proposal 

yang diajukan boleh lebih dari satu judul) 

5. Menghubungi dosen pembimbing yang telah ditentukan, dan mengisi kartu asistensi setiap 

pertemuan bimbingan 

6. Melakukan pertemuan bimbingan dengan dosen pembimbing minimal enam kali dengan 

tahapan kurang lebih sbb: (a) pengarahan; (b) permasalahan, data, fakta, metode; (c) studi 

kasus/ objek penelitian; (d) analisis; (e) pembahasan; (f)  kesimpulan dan daftar pustaka 

7. Menyusun laporan penelitian sesuai dengan format yang sudah ditentukan 

8. Membuat form persetujuan dosen pembimbing sebelum mengikuti Seminar Penelitian 

Mandiri 

9. Mengumpulkan draft laporan sebanyak tiga eksemplar tanpa dijilid (hanya di klip), 

dengan melampirkan form persetujuan dosen pembimbing, serta scan/ fotokopi kartu 

asistensi sebagai syarat mengikuti Seminar Penelitian Mandiri 

10. Mengikuti Seminar Penelitian Mandiri sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

11. Memperbaiki laporan penelitian sesuai dengan arahan dan masukan dari dosen penguji 

maupun dosen pembimbing saat seminar 

12. Mengumpulkan laporan akhir sebanyak tiga eksemplar dengan spesifikasi jilid sampul 

lunak (softcover) warna kuning kunyit sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

 

Adapun format form persetujuan dosen pembimbing dan kartu asistensi tersedia pada 

lampiran. 

 

IV. KEWAJIBAN DOSEN PEMBIMBING 

1. Mematuhi peraturan dalam Pedoman Mata Kuliah Penelitian Mandiri 

2. Menjalankan mata kuliah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan 

3. Melakukan pertemuan bimbingan dengan mahasiswa minimal enam kali dan 

menandatangani kartu asistensi 

4. Menandatangani form pesetujuan pembimbing apabila mahasiswa dirasa layak untuk 

mengikuti seminar. Kelayakan yang dimaksud yaitu dari segi pemenuhan jumlah minimal 



asistensi, serta progres penelitian telah mencapai hasil temuan dan menjawab 

permasalahan 

5. Mendampingi peserta bimbingan dalam Seminar Penelitian Mandiri sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. Apabila berhalangan hadir disebabkan oleh sesuatu hal yang 

mendesak, peran dosen pembimbing dapat digantikan oleh Kepala Program Studi 

6. Memberikan nilai Mata Kuliah Penelitian Mandiri setelah pengumpulan laporan akhir 

pada form nilai yang telah disediakan 

7. Menandatangani dan membubuhkan nilai pada laporan akhir Penelitian Mandiri sebanyak 

tiga eksemplar. 

 

V. KEWAJIBAN DOSEN PENGUJI 

1. Mempelajari draft laporan peserta yang akan diuji 

2. Menghadiri dan menguji peserta mata kuliah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menguji 

peserta dalam hal ini berupa memberikan pertanyaan maupun arahan/ masukan terhadap 

penelitian yang dikerjakan. 

3. Memberikan nilai sesuai dengan komponen penilaian pada form nilai. 

 

VI. KEWAJIBAN DOSEN PENGAMPU 

1. Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan Mata Kuliah Penelitian Mandiri 

2. Memberikan pengantar kepada peserta  

3. Menentukan dosen pembimbing bagi setiap peserta dengan pertimbangan: (a). Judul 

penelitian disesuaikan dengan kelompok keahlian dosen; (b). Beban kerja dosen 

4. Membuat jadwal Seminar Penelitian Mandiri dan menentukan dosen penguji 

5. Memonitoring jalannya kegiatan Mata Kuliah Penelitian Mandiri. 

 

VII. KOMPONEN PENILAIAN 

Komponen penilaian bagi dosen penguji yaitu sbb: (a). Orisinilitas ide/ gagasan serta 

pengembangan pemikiran kreatifitas atas hasil studi; (b). Kapasitas penulisan, kelengkapan 

penyajian karya/ laporan. Sedangkan penilaian bagi dosen pembimbing adalah mencakup 

proses pengerjaan, presentasi saat seminar, laporan akhir, serta penilaian dari penguji. 

 

VIII. LAIN-LAIN 

Adapun beberapa hal yang belum diatur dalam penjelasan diatas akan diatur pada bab 

ini.  



1. Judul penelitian yang diambil harus berhubungan/ mendukung Mata Kuliah Tugas Akhir. 

Dalam penulisan proposal akan diungkapkan alternatif judul proyek Tugas Akhir yang 

akan dikerjakan, serta alasan pemilihan judul penelitian dilihat dari urgensi pada proyek 

Tugas Akhir. 

2. Penggantian judul penelitian dapat dilakukan dengan syarat: (a) Maksimal dua minggu 

setelah dilakukan pengumpulan proposal; (b) Mengumpulkan proposal dengan judul baru 

kepada dosen pembimbing; (c) Dosen pembimbing memiliki hak untuk menyetujui/ 

menolak penggantian judul penelitian. 

3. Penggantian pembimbing dapat dilakukan apabila: (a). Terjadi penggantian judul 

penelitian dan mahasiswa telah menempuh Mata Kuliah Penelitian Mandiri minimal satu 

semester, serta berubahnya kelompok keahlian dosen pada judul yang baru; (b). Peserta 

telah menempuh dua semester Mata Kuliah Penelitian Mandiri; (c) Kondisi dosen 

pembimbing yang tidak dapat melanjutkan bimbingan. 

 

IX. KERANGKA PROPOSAL 

Kerangka dari proposal terdiri atas: 

1. Cover 

2. Halaman Judul 

3. Ringkasan: Judul Penelitian Mandiri, Alternatif judul Proyek Tugas Akhir, Urgensi judul 

Penelitian Mandiri 

4. Bab 1: Judul, Pengertian Judul, Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, Sistematikan Penulisan Laporan, Kerangka Berfikir 

5. Daftar Pustaka 

Format penulisan disesuaikan dengan Pedoman Teknis Penulisan Penelitian Mandiri. 

 

X. KERANGKA LAPORAN 

Kerangka Laporan Penelitian Mandiri mengacu kepada Pedoman Teknis Penulisan 

Penelitian Mandiri. 

 

XI. LAMPIRAN 

Form persetujuan pembimbing dan kartu asistensi: 
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   Judul Penelitian      :  
   Pembimbing :  
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