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KONTRAK KONTRAK KONTRAK KONTRAK PEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARANPEMBELAJARAN 

Nama Mata Kuliah 

Kode Mata Kuliah 

Nama Pengajar 

Beban Studi 

Semester 

Kelas 

Tahun Akademik 

Hari Pertemuan / Jam 

Ruang Pertemuan 

: Manajemen Sains 

: 08620207 

: Eko Prasetyo, S.Kom, M.Kom 

: 3 SKS 

: IV (empat) 

: Pagi A 

: 2010 / 2011 

: Senin / 08.50 - 11.20 

: Ruang Kuliah F3.14 

 

1. Manfaat Mata1. Manfaat Mata1. Manfaat Mata1. Manfaat Mata    KuliahKuliahKuliahKuliah 

 

Proses pembuatan keputusan dimulai dengan mengumpulkan data kemudian 

mengolah dan melakukan analisis pada data tersebut, hal ini dikenal dengan istilah riset 

operasi. Riset operasi (Penyelidikan Operasional) sangat diperlukan bagi mahasiswa 

sebagai salah satu orang yang melakukan penelitian yang bersifat kuantitatif, bekal 

metode penelitian kuantitatif melalui mata kuliah riset operasi ini nantinya dapat menjadi 

bekal dan bahan untuk pengembangan sistem perangkat lunak. 

Mata kuliah ini berisi teknik – teknik dalam melakukan penelitian secara teknik 

dengan metode – metode yang biasanya digunakan. 

Maka dari itu, mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa Teknik 

Informatika karena memberikan teknik – teknik riset operasi sehingga diharapkan 

nantinya dapat menjadi bekal ketika naik ke jenjang yang lebih tinggi dalam menempuh 

kuliah. 

 

 

2222. . . . Deskripsi PerkuliahanDeskripsi PerkuliahanDeskripsi PerkuliahanDeskripsi Perkuliahan 

 

 Mata kuliah ini membahas langkah – langkah dalam melakukan penelitian kuantitatif 

dengan metode – metode tertentu pada beberapa jenis analisis data. 

 

 

3. Tujuan Instruksional Umum3. Tujuan Instruksional Umum3. Tujuan Instruksional Umum3. Tujuan Instruksional Umum 

 

Pada akhir mata kuliah ini mahasiswa semester IV Teknik Informatika dapat meneliti 

data kuantitatif dengan metode – metode yang disediakan secara tepat dan akurat. 
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4. 4. 4. 4. Organisasi MateriOrganisasi MateriOrganisasi MateriOrganisasi Materi 

 

Bagan di bawah ini menggambarkan proses pembahasan materi selama satu semester 

perkuliahan. 

 

 

 

5. 5. 5. 5. Strategi PembelajaranStrategi PembelajaranStrategi PembelajaranStrategi Pembelajaran 

 

Pada umumnya mahasiswa yang menempuh mata kuliah ini sudah pada tingkat 

semester IV sehingga mereka telah mempunyai bekal yang cukup khususnya ilmu aljabar 

untuk mengikuti perkuliahan tapi tetap dengan bimbingan dari dosen mengingat metode 

penelitian kuantitatif memerlukan ketelitian dan konsentrasi yang tinggi, maka metode 

pembelajaran yang cocok selama masa kuliah adalah dengan kombinasi metode diskusi,  

tugas dan evaluasi tugas. 

Metode diskusi pada sebuah kasus sangat diperlukan mengingat metode – metode 

riset yang diberikan perlu penjelasan dan pendalaman yang tinggi. Setelah diskusi pada 

Program Linear 

Analisis Sensitivitas 

Model Arus Jaringan 

Analisis CPM dan PERT 

Model Penugasan Model Transportasi 

Algoritma Genetika dalam kasus 
Manajemen Sains 
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sebuah studi kasus maka perlu diberikan tugas pada mahasiswa agar mereka dapat 

memperdalam metode riset yang sudah dipelajari. 

Evaluasi tugas yang dikerjakan juga penting dilakukan untuk mengukur tingkat 

kemampuan mahasiswa pada penyerapan materi dan kedalaman penguasaan materi. 

  

 

 

6. Materi / Bahan Bacaan Pembelajaran6. Materi / Bahan Bacaan Pembelajaran6. Materi / Bahan Bacaan Pembelajaran6. Materi / Bahan Bacaan Pembelajaran 

 

Buku / bacaan wajib dalam perkuliahan ini adalah : 

1. [TAH07] Taha, Handy A, Operation Research an introduction 8Operation Research an introduction 8Operation Research an introduction 8Operation Research an introduction 8thththth    EdEdEdEd, Pearson 

Education, Upper Saddle River, 2007 

2. [SIT06] Sitinjak, Tumpal JR, RISET OPERASI Untuk Pengambilan Keputusan RISET OPERASI Untuk Pengambilan Keputusan RISET OPERASI Untuk Pengambilan Keputusan RISET OPERASI Untuk Pengambilan Keputusan 

Manajerial dengan Aplikasi ExcelManajerial dengan Aplikasi ExcelManajerial dengan Aplikasi ExcelManajerial dengan Aplikasi Excel, Yogyakarta:Graha Ilmu, 2006 

3. [SUB99] Subagyo, Pangestu, DRS. M.B.A., Dasar Dasar Dasar Dasar ––––    dasar operations researchdasar operations researchdasar operations researchdasar operations research, 

Yogyakarta:BFE-YOGYA, 1993 

 

Bacaan tambahan 

- 

 

7. Tugas7. Tugas7. Tugas7. Tugas----tugastugastugastugas 

 

1. Sebelum pembahasan sebuah materi pada mahasiswa tersebut disarankan sudah 

mempelajari bahan untuk perkuliahan tersebut disamping mencari referensi lain 

untuk menunjang materi kuliah. 

2. Pada setiap materi yang menjadi pokok bahasan, didiskusikan bersama dikelas. 

3. Pada setiap akhir pembahasan, ada tugas yang harus diselesaikan. 

 

8. Kriteria Penilaian8. Kriteria Penilaian8. Kriteria Penilaian8. Kriteria Penilaian 

 

Penilaian akan dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah dengan menggunakan 

kriteria sebagai berikut : 

 

NilaiNilaiNilaiNilai    PointPointPointPoint    RangeRangeRangeRange    

A 4 ≥ 80 

AB 3,5 71 – 79 

B 3 66 – 70 

BC 2,5 61 – 65 

C 2 55 – 60 

D 1 41 – 54 

E 0 ≤ 40 
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Dalam menentukan nilai akhir akan digunakan pembobotan sebagai berikut : 

 

Ujian Tengah Semester 30% 

Tugas 35% 

Ujian Akhir Semester 30% 

Kehadiran 5% 

 

9. Kehadiran Mah9. Kehadiran Mah9. Kehadiran Mah9. Kehadiran Mahasiswaasiswaasiswaasiswa 

 

 Untuk bisa mengikuti UTS dan UAS ada syarat minimal kehadiran yang harus dipenuhi 

oleh mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Jumlah pertemuan kuliah sebelum UTS adalah 7 kali, sedangkan setelah UTS 

adalah 7 kali. 

2. Untuk mengikuti UTS mahasiswa harus menhadiri perkuliahan minimal 5 kali 

(tidak termasuk izin dan sakit). 

3. Untuk mengikuti UAS mahasiswa harus menhadiri perkuliahan minimal 9 kali 

(tidak termasuk izin dan sakit). 

4. Jika jumlah perkuliahan tidak mencapai target maka jumlah minimal kehadiran 

yang menjadi syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti ujian akan diturunkan 

sebanyak sesuai dengan selisih antara jumlah target yang diharapkan dengan 

jumlah kehadiran yang dicapai. 

 

10. Ketentuan Lain10. Ketentuan Lain10. Ketentuan Lain10. Ketentuan Lain 

 

 Agar kontrak perkuliahan ini dijalankan dengan baik agar mencapai target yang 

diharapkan maka diberikan ketentuan – ketentuan lain sebagai berikut : 

1. Jika salah satu dari mahasiswa atau dosen tidak dapat masuk pada sebuah jadwal 

perkuliahan maka harus diberikan pemberitahuan terlebih. 

2. Penggantian kuliah untuk jadwal yang kosong baik karena kebetulan bersamaan 

dengan hari libur besar ataupun ketidak hadiran dosen. 

3. Mahasiswa yang tidak bisa mengikuti perkuliahan tidak diperkenankan titip absen 

kepada temannya. 

4. Bagi dosen dan mahasiswa diharapkan untuk mematikan handphone (atau silent) 

selama perkuliahan berlangsung. 

5. Bagi mahasiswa laki – laki diwajibkan untuk memakai pakaian rapi (tidak 

menggunakan kaos oblong dan harus bersepatu/kecuali hujan), sedangkan 

mahasiswa perempuan disarankan berpakaian sopan, menggunakan jilbab dan 

bersepatu. 

6. Bagi mahasiswa, selama dikelas tidak diperkenankan untuk membicarakan hal – 

hal selain pokok bahasan dalam kuliah. 

7. Tidak diperbolehkan foto kopi buku. Bisa pinjam di perpustakaan atau beli buku 

sendiri (Hargailah HAKI). 
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8. Masuk kuliah mulai jam 09.00 WIB toleransi 15 menit dan berakhir paling lambat 

pada jam 11.30. 

9. Bagi mahasiswa yang datang terlambat dipersilahkan langsung duduk dan 

mengikuti kulia, tidak perlu permisi. 

10. Remidi (perbaikan) nilai UTS dan atau UAS diadakan secara tentative 

memperhatikan kondisi hasil ujian saat itu. 

11. Tidak ada perbaikan nilai akhir (final) jika sudah melewati batas akhir masa 

koreksi nilai. Informasi batas koreksi nilai akan di informasikan saat masa UAS. 

 

 

 Sanksi yang dapat diberikan jika terjadi pelanggaran pada kontrak perkuliahan ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS jika tingkat kehadirannya kurang 

dari 75% dari total perkuliahan (tidak termasuk sakit dan izin). 

 

Demikian kontrak pembelajaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

 

Gresik, ... Maret 2011 

 

Dosen Pengampu, Mahasiswa I Mahasiswa II 

   

(Eko Prasetyo, S.Kom, M.Kom.) ( I Ketut Catur Mahendra  ) ( Muhammad Tohar ) 

 

11111111. . . . SanksiSanksiSanksiSanksi 


