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Deskripsi Umum Mata Kuliah

■ Kelas SMI adalah kelas untuk melakukan pembimbingan awal secara general 
(dalam bentuk kelas-bukan personal) kepada mahasiswa untuk mempersiapkan 
desain riset mahasiswa yang akan diupayakan untuk dilanjutkan sebagai proposal 
skripsi

■ Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini ditekankan pada beberapa hal-;

1. Implementasi teori HI dalam desain riset penelitian HI

2. Implementasi aturan penulisan ilmiah 



Tujuan Pembelajaran

■ Tujuan Umum; Mahasiswa mampu menyelesaikan desain riset  secara ideal untuk 
mempersiapkan skripsi

■ Tujuan Khusus ; 

1. Mahasiswa mempersiapkan diri dalam hal penguasaan konsep, teori dan 
metodologi skripsi HI

2. Mahasiswa mampu menyelesaikan desain riset sesuai dengan standar 
umum skripsi HI

3. Mahasiswa memahami etika penulisan ilmiah 



Minggu Pertama

■ Peraturan dan Organisasi kelas

■ Pengumpulan draft/proposal seminar masalah internasional

■ Deskripsi materi :

1. Aturan diskusi dan pembimbingan seminar

2. Aturan presentasi seminar

3. Aturan penilaian dan kelulusan kelas seminar



Minggu Kedua

■ Pengesahan topik individual I : proses ini adalah pengesahan otomatis terhadap 

topik-topik yang diajukan oleh mahasiswa dan dianggap reliable untuk dilanjutkan 

atau dikerjakan-salah satu standar penting bagi pengesahan adalah-orientasinya 

terhadap kemungkinan mengarah langsung pada skripsi

■ Revisi I : revisi di berikan pada proposal yang dianggap belum memenuhi syarat baik 

dari segi kekuatan topik, teori yang dipergunakan maupun hal-hal lain yang 

dianggap akan menghalangi mereka menuju skripsi

■ Materi I : review THI dan MHI



Minggu Ketiga

■ Pengesahan topik individual II: adalah pengesahan topik yang telah direvisi pada 

pertemuan kedua dan dianggap layak untuk dilanjutkan untuk kelas SMI

■ Revisi II : perbaikan terakhir pada topik yang masih mungkin  mengalami 

kemungkinan perubahan

■ Materi II : aturan & standar penulisan ilmiah 



Minggu Keempat

■ Kelas konsultasi : kelas ini merupakan kelas bebas yang didasarkan pada 

kebutuhan mahasiswa untuk mengkonsultasikan kesulitan-kesulitan yang dialami 

oleh mahasiswa dalam proses pengerjaan proposal seminar



Minggu Kedelapan

■ Kelas presentasi-kelas diselenggarakan berdasarkan kluster yang dibuat menurut 

kelompok-kelompok topik yang diajukan oleh mahasiswa



Proposal Topik Seminar Masalah
Internasional

■ Proposal topik merupakan draft awal yang diajukan sebagai prasyarat partisipasi 

kelas SMI

■ Proposal ditulis dalam selembar 1 halaman dengan ketentuansebagai berikut:

1. Memuat identitas penulis

2. Memuat judul atau topik yang diajukan

3. Memuat uraian singkat yang menjelaskan judul-topik yang diajukan. Uraian 

tersebut berisi;signifikansi topik, dan pendekatan yang akan digunakan 



Makalah SMI: Profil Konten& Organisasi 
Penulisan

■ Merupakan bentuk makalah “mini-skripsi” yang terdiri dari:

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

1.2 Rumusan Masalah

1.3 Kerangka Teori-pendekatan

1.4 Metode Penelitian



Makalah SMI: Profil Konten & Organisasi 
Penulisan

II. Isi makalah 

memuat data, deskripsi serta argumen yang menjelaskan topik yang diangkat oleh 
penulis.

III. Kesimpulan dan diskusi

memuat ringkasan temuan hasil penelitian dan kemungkinan diskusi lebih lanjut 
nerkaitan dengan topik yang diambil



Profil Teknis

■ Diketik pada program office ms word, dengan font Times New Roman, spasi double, 

dan margin standar 

■ Aturan penulisan dan kutipan sesuai dengan ketentuan standar penulisan ilmiah 

yang telah diperkenalkan di kelas sebelumnya.(akan dijelaskan ulang pada materi 2)

■ Tulisan akhiryang siap dipresentasikan tidak boleh lebih dari 20.000 kata

■ Tulisan akhir di jilid rapi dan dikumpulkan pada waktu ujian Mid-semester 



Kelas Presentasi

■ Kelas Presentasi akan diselenggarakan pada pertemuan pertama pasca 

midsemester dengan ketentuan sbb;

■ Kelas presentasi diadakan sesuai jadwal yang akan diumumkan kemudian pasca 

pengumpulan materi/makalah

■ Setiap kelas terdiri dari beberapa kelompok presentasi

■ Kelompok presentasi terdiri dari tiga peserta dengan topik yang dianggap saling 

berkaitan, dan tiga peserta tersebut secara bergantian akan berfungsi sebagai 

penyaji, moderator dan pembanding dalam presentasi



Penilaian Kelas

■ Komponen nilai terdiri dari 

1. Makalah

2. Presentasi

3. Partisipasi konstruktif dalam diskusi kelas presentasi



Catatan…

■ Peserta Kelas SMI akan dianggap gagal/tidak lulus bila:

1. Tidak dapat mengumpulkan proposal pengajuan topik sesuai jadwal

2. Tidak dapat mengumpulkan makalah sesuai jadwal 

3. Tidak dapat melakukan presentasi sesuai jadwal




