
SILABUS 

 

1. Identitas Mata Kuliah 

Nama Mata Kuliah  : Metode Penelitian PKK 

Nomor Kode   : KB. 504  

Jumlah SKS   : 3 (Tiga) 

Semester    : Ganjil  

Kelompok mata kuliah  : Mata Kuliah Keahlian Profesi 

Program Studi / Program   : PKK / S-1 

Status Mata Kuliah                       : Mata   Kuliah   Keahlian  Profesi dari program S-1 PKK 

Prasyarat    : Evaluasi Pembelajaran PKK 

Dosen Pengampu   : Dra. Hj. Neni Rohaeni, M.Pd 

 

 

2. Tujuan 

      Selesai mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan mampu menemukenali dan 

menganalisis permasalahan dalam pendidikan kesejahteraan keluarga dengan menerapkan 

prosedur, metode penelitian PKK, sehingga mahasiswa mampu membaca / memahami / 

menyusun proposal dan laporan penelitian bidang PKK.  

 

3. Deskripsi Mata Kuliah : 

    Dalam perkuliahan ini dibahas tentang konsep dasar metode penelitian,  komponen dan 

langkah – langkah metode penelitian, masalah penelitian, variabel penelitian, penyusunan   

kajian   teori   dan   kerangka   berfikir   dalam  masalah penelitian, hipotesis dan pertanyaan 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, penyusunan instrumen penelitian, penelitian 

kuantitatif dan penyusunan proposal penelitian bidang PKK. 

 

4.Pendekatan Pembelajaran : 

a. Pendekatan : Ekspositori dan inkuiri (Klasikal, Kelompok, Individual) 

b. Metode  : Ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas 

c. Tugas         : Pembuatan  proposal  atau rancangan penelitian dan presentasi proposal 

penelitian bidang PKK 

d. Media              : - Media tiga dimensi   : Skripsi dan laporan penelitian bidang PKK 

                               - Media Audio Visual  : OHP dan Transparansi 

 

5. Evaluasi : 

a. Kehadiran dalam perkuliahan 

b. Partisipasi di dalam kelas 

b. Pembuatan proposal dan presentasi proposal penelitian bidang PKK 

c. UTS dan UAS 

 

 

6. Rincian Materi Perkuliahan : 

 

Pertemuan 1 :  Membahas silabus perkuliahan dan mengakomodasi berbagai masukan dari 

mahasiswa untuk memberi kemungkinan revisi terhadap pokok bahasan yang 



dianggap tidak penting dan memasukkan pokok bahasan yang dianggap 

penting. Sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam silabus, pada pertemuan 

ini dikemukakan pula tujuan, ruang lingkup perkuliahan, prosedur 

perkuliahan, penjelasan tentang tugas yang harus dilakukan mahasiswa dan 

ujian yang harus diikuti termasuk jenis soal dan cara menyelesaikan / 

menjawab pertanyaan, dan sumber – sumber. 

 

Pertemuan 2 :  Dasar – dasar metode penelitian PKK : 

        a. Pengertian  dan kegunaan penelitian dalam bidang PKK 

      b. Ruang lingkup penelitian bidang PKK 

      c. Jenis – jenis penelitian dalam bidang PKK 

 

Pertemuan 3 :  Komponen dan langkah –langkah metode penelitian PKK 

a. Langkah Persiapan :   

-     Identifikasi masalah 

- Pembatasan dan perumusan masalah 

- Mengadakan studi kepustakaan 

- Merumuskan tujuan dan manfaat penelitian 

- Merumuskan asumsi dan hipotesis atau pertanyaan penelitian 

- Merumuskan metode penelitian 

- Merumuskan populasi dan sampel 

- Menyusun lay out (kisi-kisi) instrumen 

- Merumuskan butir-butir pertanyaan 

- Menyusun persiapan teknis 

b. Langkah Pelaksanaan : 

- Mengumpulkan data 

- Mengolah dan menafsirkan data 

- Menyusun draft laporan 

c. Langkah Pelaporan : 

- Seminar hasil penelitian 

- Menyempurnakan laporan / hasil penelitian 

- Mendistribusikan dan menggunakan hasil penelitian 

 

Pertemuan 4 :  Masalah penelitian bidang PKK 

 

Pertemuan 5 :  Variabel penelitian  

 

Pertemuan 6 :  Penyusunan   kajian   teori   dan   kerangka   berfikir   dalam  masalah penelitian 

bidang PKK : 

      a. Pengertian dan fungsi teori bidang PKK 

      b. Mengkaji teori dalam bidang PKK 

      c. Memilih sumber pustaka yang cocok dengan permasalahan bidang PKK 

      d. Membuat kerangka berfikir sesuai dengan permasalahan penelitian bidang 

PKK 

 

Pertemuan 7 :  Hipotesis dan pertanyaan penelitian : 



         a. Pengertian, fungsi dan jenis hipotesis penelitian 

         b. Syarat merumuskan hipotesis   

       c. Merumuskan hipotesis penelitian 

       d. Merumuskan pertanyaan penelitian  

 

Pertemuan 8 :  Populasi dan sampel penelitian bidang tata busana : 

        a.  Pengertian populasi dan sampel penelitian  

        b.  Jenis-jenis sampel penelitian  

                        c.  Cara   menentukan   populasi   dan   sampel   penelitian  

 

Pertemuan 9 :  UJIAN TENGAH SEMESTER 

 

Pertemuan 10 :  Penyusunan instrumen penelitian : 

      a.  Jenis-jenis instrumen penelitian  

            b. Menyusun  lay out  dan  instrumen  penelitian   

            c. Pengembangan instrumen penelitian  

 

Pertemuan 11 - 12 :  Praktek   penyusunan   proposal    penelitian  PKK  dengan kegiatan 

pelatihan dan pemeriksaan pembuatan latar belakang masalah penelitian, 

perumusan identifikasi masalah penelitian, perumusan pembatasan 

masalah dan masalah penelitian, perumusan tujuan penelitian, perumusan 

manfaat penelitian, perumusan anggapan dasar, perumusan pertanyaan 

penelitian atau hipotesis penelitian, perumusan definisi operasional, 

penentuan wilayah penelitian : daerah / tempat penelitian, ruang lingkup 

penelitian, populasi sampel penelitian, penentuan pendekatan dan metode 

penelitian, penyusunan instrumen pengumpulan data, penentuan model 

statistik yang akan digunakan dalam pengolahan data dan penyusunan 

daftar pustaka yang mendukung masalah. 

 

Pertemuan 13 - 16 :  Presentasikan proposal penelitian bidang PKK 

 

Pertemuan 17 :  UJIAN AKHIR SEMESTER 
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