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Pendahuluan 
 
TIU:  
Mahasiswa dapat memahami tujuan, 
peran , proses , dan kriteria penelitian 
ilmiah 

� Motivasi dan tujuan penelitian.  Mahasiswa dapat 
memahami definisi dan tujuan penelitian 

� Peran riset bagi manajemen.  Mahasiswa memahami 
peran riset  dalam manajemen. 

� Konsep riset bisnis.  Mahasiswa dapat memahami konsep 
riset bisnis . 

� Proses penelitian   Mahasiswa dapat menjelaskan garis 
besar tahap-tahap dalam proses penelitian. 

� Kriteria Penelitian Ilmiah.  Mahasiswa dapat menjelaskan 
kriteria penelitian ilmiah 

Tatap muka 
diskusi. 

Papan tulis 
transpa- 
ransi 

Mahasiswa  
diminta 
menentukan  
topik peneli- 
tian   

1 
2 
3 
4 
 5 
6 
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Masalah Riset 
 
TIU : 
Mahasiswa dapat menentukan  
perumusan masalah penelitian dan 
variabel yang akan digunakan dalam 
penelitian   

� Jenis-jenis desain riset.  Mahasiswa dapat menjelaskan 
       jenis-jenis desain riset pemasaran. 
� Desain riset deskriptif.  Mahasiswa dapat menjelaskan 

penggunaan riset deskriptif dalam riset pemasaran. 
� Desain riset kausal.  Mahasiswa dapat menjelaskan 

penggunaan desain riset kausal dalam riset pemasaran. 

Tatap muka, 
diskusi 
kasus. 

Papan tulis, 
transpa- 
ransi 

Mahasiswa 
diminta 
menentukan 
desain dan 
metode riset 
proposalnya.  

1 
2 
3 
4 
 5 
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3 Desain Riset Bisnis 
 
TIU: 
Mahasiswa dilatih menentukan desain 
dan metode riset untuk setiap kasus riset 
bisnis. 

� Pentingnya desain riset.  Mahasiswa dapat memahami 
pentingnya desain riset. 

� Arti desain riset.  Mahasiswa dapat menjelaskan arti 
desain riset. 

� Jenis-jenis desain riset.  Mahasiswa dapat menjelaskan 
jenis-jenis desain riset. 

 

Tatap muka, 
diskusi 
kasus. 

Papan tulis, 
Transpa-
ransi 

- 5 
6 

4 Pemilihan Data (Sampel) Penelitian 
 
TIU : 
Mahasiswa  dilatih menentukan data atau  
sampel apa yang akan digunakan dalam 
setiap penelitian bisnis 
 

� Populasi dan Sampel.  Mahasiswa dapat mendefinisikan 
populasi, sampel dan unit sampel. 

� Prosedur pemilihan sampel.  Mahasiswa dapat 
menjelaskan tahap-tahap pemilihan sampel. 

� Metode pemilihan sampel probabilitasdan non 
probabolitas.  Mahasiswa dapat  memahami metode 
pemilihan sampel probabilitas dan non probabilitas. 

� Penentuan ukuran sampel.  Mahasiswa dapat menentukan 
ukuran sampel 

 

Tatap muka, 
diskusi 
kasus. 

Papan tulis, 
transparansi 

- 4 
5 
6 
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Sumber data 
 
TIU : 
Mahasiswa dilatih menentukan sumber 
data yang akan digunakan dalam 
pengumpulan data 

� Jenis dan sumber data.  Mahasiswa dapat menjelaskan 
jenis dan sumber data riset 

� Penelitian data primer.  Mahasiswa dapat memahami 
tujuan, tipe dan pencarian data primer 

� Penelitian data sekunder.  Mahasiswa dapat memahami 
tujuan, tipe dan penelusuran data sekunder 

 

Tatap muka, 
diskusi 
kasus. 

Papan tulis, 
transparansi 

- 1 
2 
3 
4 
5 

6 Metode Pengumpulan Data 
 
TIU : 
Mahasiswa dapat menentukan metode  
pengumpulan data yang akan digunakan  
 

� Metode Survei.  Mahasiswa dapat memahami metode 
survei sebagai metode pengumpulan data primer 

� Metode observasi.  Mahasiswa dapat memahami metode 
observasi sebagai metode pengumpulan data primer   

Tatap muka, 
diskusi 
kasus. 

Papan tulis, 
transparansi 

Mahasiswa 
diminta 
menentukan  
metode 
pengumpulan 
data   
 

1 
2 
3 
5 

7 Skala Pengukuran dan Teknik 
Penskalaan. 
 
TIU: 
Mahasiswa memahami dasar-dasar 
pengukuran. 

� Skala pengukuran.  Mahasiswa dapat menjelaskan 
berbagai skala pengukuran dalam riset  . 

� Likert Summated Rating.  Mahasiswa mampu 
menggunakan teknik analisis deskriptif Likert Summated 
Rating dalam riset . 

� Semantic Differential.  Mahasiswa mampu menggunakan 
teknik analisis deskriptif semantic differential dalam riset 
.  

Tatap muka, 
diskusi 
kasus. 

Papan tulis, 
Transparansi 

Mahasiswa 
menentukan 
skala pengu-
kuran yang 
diguna-kan 

1 
2 
3 
4 
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8 Pengolahan dan Analisis data 
 
TIU: 
Mahasiswa dapat menentukan teknik 
analisis data yang tepat untuk setiap 
kasus riset pemasaran. 

� Editing.  Mahasiswa dapat memahami pentingnya editing 
dalam riset   dan dapat melakukannya. 

� Pengkodean.  Mahasiswa dapat memahami pentingnya 
pengkodean dalam riset  dan dapat melakukannya. 

� Tabulasi.  Mahasiswa dapat memahami pentingnya 
tabulasi dalam riset   dan dapat melakukannya. 

� Pemilihan Teknik Analisis.  Mahasiswa dapat menentukan 
teknik analisis yang tepat untuk setiap kasus riset bisnis 

Tatap  muka, 
diskusi 
kasus. 

Papan tulis, 
Trans-
paransi 

Mahasiswa 
menentukan 
alat analisis 
yang tepat 
dalam 
roposal. 

1 
2 
3 
4 

9 Analisis Data Deskriptif 
 
TIU : 
Mahasiswa mampu menganalisis data 
dengan metode Deskriptif 

� Penggunaan Statistika.  Mabasiswa dapat memahami 
penggunaan statistika untuk analisis data riset. 

� Tahap Persiapan.  Mahasiswa dapat memahami tahap 
persiapan yang dilakukan sebelum menganalisis data riset 

� Statistika Deskriptif . Mahasiswa dapat memahami 
statistika deskriptif mencapkup pembuatan ukuran 
pemusatan, penyebaran data, pembentukan tabel dan 
gambar. 

Tatap muka, 
diskusi 
kasus. 

Papan tulis, 
Transparansi 

Mahasiswa 
diminta 
untuk 
menganalisis 
data 
deskriptif 

1 
2 
4 

10 Analisis Data Inferensia 
 
TIU : 
Mahasiswa mampu menganalisis data 
dengan metode Inferensia 

� Pengujian hipotesis.  Mahasiswa dapat memahami 
pengujian hipotesis untuk analisis data riset. 

� Pemilihan metode statistik.  Mahasiswa dapat memahami 
pemilihan metode statistik yang tepat. 

� Analisis variabel-variabel riset.  Mahasiswa dapat 
memahami pengujian variabel riset yang digunakan. 

Tatap muka, 
diskusi 
kasus. 

Papan tulis, 
Transparansi 

Mahasiswa 
diminta 
untuk 
menganalisis 
data 
inferensia 

1 
2 
4 

11 Riset Kualitatif 
 
TIU: 
Mahasiswa dapat menentukan kapan 
menggunakan riset kualitatif dalam riset 
pemasaran. 

� Ciri-ciri  dan Strategi Riset Kualitatif.  Mahasiswa dapat 
menjelaskan ciri-ciri dan strategi riset kualitatif. 

� Perumusan Kategori.  Mahasiswa dapat menjelaskan 
penggunaan perumusan kategori dalam riset bisnis. 

� Model Riset Kualitatif.  Mahasiswa memahami Model 
riset kualitatif ( pendekatan langsung dan penekatan tidak 
langsung) 

� Riset observasi.  Mahasiswa dapat menjelaskan riset 
observasi dan penggunaannya dalam riset bisnis kualitatif. 

 

Tatap muka, 
diskusi 
kasus. 

Papan tulis, 
Transparansi 

 4 
6 
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12 Penyusunan Laporan Hasil Riset 
TIU : 
Mahasiswa dapat membuat laporan riset 
yang sistematis 

� Kegunaan laporan hasil riset.  Mahasiswa dapat 
memahami kegunaan laporan hasil riset. 

� Proses penyusunan laporan riset.  Mahasiswa dapat 
memahami proses penyusunan laporan riset. 

� Format laporan riset.  Mahasiswa dapat memahami format 
laporan riset. 

 

Tatap muka, 
diskusi 
kasus. 

Papan tulis, 
Transparansi 

Mahasiswa 
diminta 
untuk 
menyusun 
laporan riset. 

2 
3 
4 
5 
 

13  Teknik Penyajian Ilmiah, Review dan 
Tugas 
 
TIU :  
Mahasiswa mampu membuat 
transparansi yang menarik dan 
menyajikannya dengan baik 
 

� Teknik pembuatan transparansi 
� Teknik presentasi 
� Presentasi tugas oleh mahasiswa 

Tatap muka, 
diskusi 
kasus. 

Papan tulis, 
Transparansi 

Mahasiswa 
diminta 
menampilkan 
laporan riset 
yang menjadi 
tugas akhir 
mereka 

3 

 
** Tugas satu semester, dikerjakan sejak minggu pertama pertemuan.  Setiap mahasiswa harus dapat membuat proposal penelitian ilmiah yang 
dikumpulkan pada akhir perkuliahan.  Tugas dibuat tahap demi tahap sesuai dengan materi yang dibahas minggu demi minggu 


