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KATA PENGANTAR 

 

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan program pemerintah yang bertujuan 

untuk membuat mahasiswa dapat bebas belajar di luar program studi yang ada di dalam dan di luar 

kampus. Namun, semua proses belajar harus tetap menjaga capaian pembelajaran lulusan agar 

dapat menciptakan lulusan yang kompeten di bidangnya. Salah satu kegiatan MBKM yang diakui 

oleh Program Studi S1 Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisni, Universitas Telkom, 

yakni Work Ready Program (WRAP). Program WRAP tersebut terbagi menjadi tiga jenis, yakni 

WRAP Researchship, WRAP Entrepreneurship, dan WRAP Researchship. Pada panduan ini, 

pembahasan akan terfokuskan khusus pada Panduan WRAP Researchship. Adapun informasi yang 

terdapat pada panduan ini meliputi gambaran umum mengenai kegiatan MBKM, profil lulusan, 

hingga format penulisan laporan akhir dari kegiatan WRAP Researchship. Dengan adanya 

panduan ini, diharapkan dapat memberikan arahan lebih jelas mengenai pelaksanaan kegiatan 

WRAP Researchship.  

 

 

Bandung, 14 Februari 2022 

 

 

 

Tim Penyusun Laporan WRAP Researchship  

Program Studi Administrasi Bisnis,  

Fakultas Komunikasi dan Administrasi Bisnis  

Universitas Telkom 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan MBKM di lingkungan FKB merupakan bentuk Pemetaan dan Transformasi Kegiatan 

Belajar Menuju “Prodi Merdeka Belajar” di Telkom University. Program ini memberikan 

kesempatan bagi mahasiswa/i (mulai semester 5) untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan 

minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karier masa depan. Tujuan MBKM: 

1. Mendorong proses pembelajaran di Perguruan Tinggi yang semakin otonom dan fleksibel.  

2. Menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan 

mahasiswa. 

Prodi S1 Administrasi Bisnis mendefinisikan kegiatan MBKM sebagai “seluruh kegiatan yang 

dilakukan atau diikuti oleh mahasiswa yang masih dalam ranah akademik dan mencerminkan 

kompetensi profil lulusan Prodi S1 Administrasi Bisnis”. Profil lulusan Prodi S1 Administrasi 

Bisnis secara detail diatur di buku kurikulum 2020. Secara singkat, profil lulusan Prodi S1 

Administrasi Bisnis dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Profil Lulusan Program Studi S1 Administrasi Bisnis 

No. Profil Lulusan  Deskripsi 

1. Entrepreneur 1. Mengkreasi dan mengelola inovasi, pendirian entitas bisnis baru 

   dengan potensi pertumbuhan yang berbasis teknologi ; 

  2. Mengidentifikasi,  mengevaluasi  beragam  risiko  dan  peluang 

   menjalankan bisnis , dan mengusulkan alternatif solusi; 

  3. Mengidentifikasi  dan  mengkomunikasikan  dampak  teknologi 

   terhadap  bisnis  konvensional  dan  bisnis  era  digital  (e- 

   commerce); 

2. Business 1. Memformulasikan  dan  mengimplementasikan  strategi  bisnis 

 Analyst  konvensional yang bersifat fungsional; 

  2. Menggunakan ketrampilan hubungan antar pribadi, dan teori 

   kelompok untuk penyelesaian konflik; 

  3. Bekerja dalam tim bisnis secara efisien dan efektif; 

  4. Mengidentifikasi,  menganalisis  permasalahan  dan  kebijakan 

   bisnis dengan menggunakan pendekatan analitis dan sistematis 

   serta merumuskan solusi ; 

3. Intrapreneur 1. Mengidentifikasi,  menganalisis  permasalahan  dan  kebijakan 

 (Profesional)  bisnis dengan menggunakan pendekatan analitis dan sistematis 
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   serta merumuskan solusi; 

  2. Bekerja  dalam tim bisnis secara efisien dan efektif 

 

Dengan mempertimbangkan profil lulusan tersebut, maka daftar kegiatan MBKM yang diakui 

oleh Prodi S1 Administrasi Bisnis adalah: 

1. Work Ready Program (WRAP) 

2. Kegiatan Pembelajaran di Luar Kampus 

3. Mata Kuliah Pilihan Mahasiswa (MKPM) 

Pada panduan ini, kami akan membahas mengenai Program MBKM Researchship di Program 

Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis (FKB), dimana kegiatan WRAP 

Researchship dimaksudkan untuk melatih kemampuan mahasiswa agar dalam membuat karya 

ilmiah yang dibuat berdasarkan penelitian yang sedang dilakukan oleh dosen pembimbingnya. 

Keseluruhan proses dalam kegiatan WRAP  Researchship ini dapat dimungkinkan untuk ditransfer 

ke mata kuliah karena aktivitas yang dilakukan memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah.  

 

1.2 Dasar Peraturan  

Dasar peraturan yang digunakan sebagai panduan program Kurikulum Merdeka Belajar - 

Kampus Merdeka ini yakni berasal dari Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI.  
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BAB II   

PANDUAN PROGRAM WRAP RESEARCHSHIP 

 

 

2.1.    Deskripsi Program WRAP Researchship  

Program ini dibuka pada awal semester ganjil setiap tahun ajaran oleh Prodi S1 Administrasi 

Bisnis. Pada program ini mahasiswa akan ditempatkan bersama tim peneliti ilmiah yang terdiri 

dari beberapa dosen di lingkungan Prodi S1 Administrasi Bisnis, Fakultas Komunikasi dan Bisnis 

yang terkait dengan kegiatan WRAP Researchship. Kerjasama ini bisa di inisiasi oleh pihak 

kampus, dosen, mahasiswa ataupun dari pihak industri. Mahasiswa yang ikut program ini wajib 

mengambil mengambil MK WRAP Researchship. Adapun alur pelaksanaan program WRAP 

Researchship secara garis besar, yakni sebagai berikut: 

1. Mahasiswa mendaftar di Prodi saat dibuka lowongan. 

2. Setelah terdaftar, mahasiswa WAJIB mengikuti program Researchship terkait. 

3. Pada awal semester, SKS WRAP akan didaftarkan SKS-nya oleh Prodi. 

4. Nilai akan dimasukkan pada akhir periode kegiatan Researchship  (Form nilai dan 

rubrikasi penilaian akan disediakan oleh Prodi) 

 

2.2 Ciri Program WRAP Researchship 

a. Sebelum kegiatan dimulai, dilakukan pembahasan secara konsep dan teknis dengan 

dosen pembimbing kegiatan WRAP Researchship agar kegiatan mahasiswa saat 

magang dapat memenuhi capaian pembelajaran mata kuliah di Fakultas Komunikasi dan 

Administrasi Bisnis. 

b. Selama proses program, fokus mahasiswa adalah belajar terkait penulisan ilmiah dan 

materi yang dijadikan bahan penelitian dengan bantuan dosen pembimbing yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

c. Saat melaksanakan kegiatan, mahasiswa tetap mengambil mata kuliah yang tidak terkait 

dengan magang untuk memenuhi jumlah sks per semesternya. Adapun proses 

pembelajarannya dilaksanakan secara asinkronus. 
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2.3 Tujuan Program Wrap Researchship 

Program Wrap Researchship ini ditujukan untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa dalam 

rangka menulis karya ilmiah yang berkualitas sekaligus sebagai percepatan proses studi dengan 

pengakuan kegiatan Proposal Tugas Akhir dan Tugas Akhir tersebut menjadi sks dari mata kuliah 

yang sesuai. 

 

2.4 Persyaratan Peserta Program Wrap Researchship 

1. Mahasiswa yang mengikuti program WRAP Researchship bisa diambil oleh 

mahasiswa yang minimal sudah menempuh semester 5 dan telah lulus mata kuliah 

minimal sejumlah 100 sks dengan IPK minimal 3,00.  

2. Sebelum mengikuti program WRAP Researchship mahasiswa harus terlebih dahulu 

berkonsultasi dan mendapatkan persetujuan dari dosen wali dan kaprodi 

3. Konversi mata kuliah dilakukan dengan mempertimbangkan Capaian Pembelajaran 

Prodi atau Program Learning Outcome. Jika dikonversi ke dalam SKS, beban kegiatan 

WRAP Researchship setara dengan 2 mata kuliah X 6 SKS.  

4. Mahasiswa wajib lulus mata kuliah: 

• Pemasaran, Operasi Bisnis, Keuangan dan Sumber Daya Manusia dengan nilai 

minimal AB. 

• Riset Operasi Bisnis dengan nilai minimal AB. 

• Bahasa Inggris dengan nilai minimal AB. 

 

Tabel 2. Mekanisme Pengakuan SKS WRAP Researchship 

Skema WRAP Researchship pada semester 6 terdiri dari tiga (3) bagian yang ekuivalen 

dengan 3 mata kuliah. Adapun ‘mata kuliah WRAP Researchship’ yang ditawarkan bisa dilihat 

di tabel berikut ini: 

 

Tabel 2. Susunan 9 SKS WRAP Researchship di Semester 6 

KODE MK NAMA MK JUMLAH SKS 

KBI4M3 WRAP RESEARCHSHIP – TINJAUAN LITERATUR 3 SKS 

KBI4N3 WRAP RESEARCHSHIP – DESAIN RISET 3 SKS 

KBI4O3 
WRAP RESEARCHSHIP – PUBLIKASI JURNAL 

NASIONAL TERINDEKS 
3 SKS 
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9 SKS WRAP Researchship di semester 6 ini dapat menggantikan MK yang ditawarkan 

di semester 7, antara lain:  

 

Tabel 3. Daftar Mata Kuliah Semester 6 yang  

Bisa Digantikan dengan 9 SKS WRAP Researchship  

KODE MK NAMA MK JUMLAH SKS 

KBI3J3 LEMBAGA DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 3 SKS 

KBI3I3 PERSONAL BRANDING 3 SKS 

KBI3G3 PROSES BISNIS 3 SKS 

 

Setelahnya, skema WRAP Researchship pada semester 7 terdiri dari tiga (3) bagian 

lain yang juga ekuivalen dengan 3 mata kuliah. Adapun ‘mata kuliah WRAP Researchship’ 

yang ditawarkan di semester 7 bisa dilihat di tabel berikut ini: 

 

Tabel 4. Susunan 9 SKS WRAP Researchship di Semester 7 

KODE MK NAMA MK JUMLAH SKS 

KBI4Y3 WRAP RESEARCHSHIP – METODOLOGI EVALUASI 3 SKS 

KBI4Z3 
WRAP RESEARCHSHIP – PENGUKURAN DAN 

PENGUJIAN RISET 
3 SKS 

KBI4I3 
WRAP RESEARCHSHIP – PUBLIKASI JURNAL 

INTERNASIONAL 
3 SKS 

 

 Adapun pada semester 7 ini, 9 SKS dari WRAP Researchship dapat menggantikan 

9 SKS MK pilihan. Beberapa petunjuk lain yang berkaitan dengan pelaksanaan WRAP 

Researchship: 
 

1. Program WRAP Researchship dapat diikuti oleh mahasiswa dalam 2 semester (semester 6 

dan semester 7), maupun 1 semester (hanya di semester 7). 

2. Mahasiswa hanya dapat mengikuti kegiatan MBKM sebanyak satu program. 

3. Pengambilan jumlah SKS yang dapat diambil tetap mengacu pada semester sebelumnya. 

4. Apabila ada program mensyaratkan tetap harus mengambil MK pada semester berjalan, 

mahasiswa dapat melakukannya melalui LMS dengan terlebih dahulu berkonsultasi 

dengan dosen MK dan Prodi. 

5. Ketentuan lain yang tidak tertulis di aturan ini akan mengikuti peraturan akademik 

Universitas Telkom versi terbaru. 

6. Mahasiswa  telah menyerahkan proposal/essay terkait minat penelitian  dan dinyatakan 

telah lolos seleksi. 
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2.5 Tahapan Pelaksanaan Program WRAP Researchship  

Tiga Tahapan Utama proses pelaksanaan program WRAP Researchship adalah: 

a. Tahap Pra Pelaksanaan: 

• Mahasiswa mendaftar WRAP Researchship 

• Mahasiswa submit proposal/essay WRAP Researchship 

• Mahasiswa mengikuti seleksi 

• Pengumuman penetapan mahasiswa yang diterima untuk mengikuti WRAP 

Researchship 

 

b. Tahap Pelaksanaan: 

• Mahasiswa belajar dan bekerja sesuai dengan waktu kerja yang telah ditetapkan 

• Mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing dari Program Studi Administrasi Bisnis, 

Fakultas Komunikasi dan Bisnis dengan memberikan pengarahan untuk penyusunan 

laporan ilmiah 

• Mahasiswa dapat memanfaatkan waktu di luar waktu kerja untuk mempelajari materi 

asinkronus. 

• Mahasiswa wajib menyusun laporan berupa proposal penelitian (di akhir periode I 

kegiatan WRAP Researchship) dan laporan akhir penelitian periode II (di akhir periode 

II researchship).  

• Mahasiswa wajib membuat laporan untuk dikumpulkan pada saat pengumpulan 

laporan I (di akhir periode I kegiatan WRAP Researchship) dan laporan akhir penelitian 

II (di akhir periode II kegiatan WRAP Researchship).  

 

c. Tahap Evaluasi: 

• Evaluasi pelaksanaan kegiatan program diberikan oleh dosen pembimbing internal, 

untuk kemudian diberi masukan oleh dosen eksternal (fakultas lain di lingkungan 

Universitas Telkom yang memiliki kesamaan dengan ranah penelitian) melalui 

kegiatan research.  
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• Evaluasi dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada saat pelaksanaan proposal 

penelitian (pada akhir bulan ke-6 / akhir semester 1) dan pada saat akhir kegiatan 

penelitian.  

• Evaluasi pertama akan mencakup evaluasi terhadap proposal penelitian (2 sks). 

Evaluasi pertama akan dilakukan di bulan ke 6 (enam) / akhir semester pertama pada 

pelaksanaan kegiatan WRAP Researchship.  

• Sedangkan pada evaluasi kedua di tahap akhir akan terpusat pada evaluasi hasil 

penelitian secara keseluruhan. Evaluasi kedua akan dilakukan di bulan ke 12 (dua 

belas)  / akhir semester kedua pada pelaksanaan kegiatan WRAP Researchship.  

• Pada Evaluasi Pertama dan Evaluasi Kedua, pihak Pembimbing dan akan memberikan 

penilaian terhadap performa dari mahasiswa praktikan, dengan detail penilaian sebagai 

berikut:  

 

Tabel 5. Tahapan Evaluasi WRAP Researchship 

Tahapan 

Evaluasi 
Sub-Tahapan Evaluasi Koordinator Pelaksana 

Jumlah 

SKS 

1 

Evaluasi terhadap 

proposal penelitian 

(terkait latar belakang 

penelitian, tinjauan 

Pustaka, dan metode 

penelitian) 

Pembimbing Internal 3 sks 

2 

Evaluasi terhadap 

pemahaman dan 

penggunaan literatur 

terkait, hipotesis, dan 

kerangka pemikiran 

Pembimbing Internal 3 sks 
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3 

Evaluasi terhadap 

pemahaman dinamika 

publikasi jurnal nasional 

dan usaha mahasiswa 

dalam menerbikan hasil 

tulisan di jurnal nasional 

(Sinta 1 – 4) atau 

melakukan diseminasi 

penelitian di 

international conference 

yang diselenggarakan 

oleh institusi pendidikan. 

Pembimbing Internal dan 

eksternal 
3 sks 

4 

Evaluasi terhadap 

pemahaman dan 

penggunaan metode 

penelitian, alat ukur, dan 

alat bantu (software, 

kuesioner, dll) 

Pembimbing Internal 3 sks 

5 

Evaluasi terhadap hasil 

akhir penelitian 

(keseluruhan penelitian, 

hasil dan pembahasan, 

terutama poin 

pembahasan dan 

kesimpulan-saran) 

Pembimbing Internal 3 sks 
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6 

Evaluasi terhadap 

pemahaman dinamika 

publikasi jurnal 

internasional dan usaha 

mahasiswa dalam 

mengumpulkan hasil 

tulisan di jurnal 

internasional 

(diutamakan jurnal 

internasional terindeks 

Scopus). 

Pembimbing Internal dan 

eksternal 
3 sks 

 

2.6 Aktivitas Saat Pelaksanaan Program Researchship 

Aktivitas yang dapat dilakukan oleh mahasiswa saat melaksanakan program ini adalah 

kegiatan penelitian dilakukan saat jam kerja; kegiatannya menggunakan metode asinkronus 

dimana mahasiswa akan mengerjakan tugas yang diberikan dengan pengarahan dari 

pembimbing interrnal. 

 

2.7 Sistematika Penulisan Proposal Penelitian untuk Kegiatan WRAP Researchship  

 

2.7.1 Bagian Awal 

2.7.1.1 Cover Depan 

a. Judul Laporan Kegiatan WRAP Researchship 

Memuat informasi mengenai judul penelitian yang dipilih oleh mahasiswa 

berdasarkan kesepakatan dengan dosen pembimbing 

b. Maksud/Tujuan Penulisan 

Memuat informasi singkat tentang tujuan mahasiswa dalam menulis laporan kegiatan 

WRAP Researchship tersebut 

c. Nama dan NIM Mahasiswa  

Nama dan NIM digunakan sebagai identitas penulis dan harus ditulis secara lengkap. 

d. Logo Telkom University 

Mencantumkan logo Telkom University 

e. Jurusan, Fakultas, dan Universitas 
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Berisi nama jurusan, fakultas, dan universitas 

f. Tahun Pembuatan  

Menunjukkan tahun dibuatnya laporan kegiatan WRAP Researchship tersebut. 

 

2.7.1.2 Halaman Pengesahan Laporan Proposal Penelitian 

Berisikan ’Lembar Pengesahan Proposal Penelitian’ yang Disertai Dengan Tanda Tangan 

Pembimbing Penelitian. Adapun dalam lembar tersebut  Memuat Informasi Judul, Lokasi, 

Dan Rentang Masa Penelitian.  

 

2.7.1.3 Halaman Lembar Pernyataan 

Berisikan Pernyataan Bahwa Laporan Tersebut Murni Ditulis Oleh Penulis Sendiri 

Berdasarkan Pengalaman Selama Penelitian (Tidak Melakukan Tindak Plagiat). 

 

2.7.1.4 Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih 

Pada halam ini, mahasiswa menuliskan pengantar singkat atas laporan WRAP 

Researchship yang dibuat. Adapun di dalamnya berisikan pula ucapan terima kasih 

kepada pihak-pihak yang membantu selama penyusunan laporan yang diperjelas dengan 

jenis bantuan yang diberikan pihak-pihak tersebut, contohnya memberikan masukan, 

sumber informasi, data, dan lain sebagainya. Bahasa yang digunakan harus formal, 

singkat, dan jelas.  

2.7.1.5 Daftar Isi 

Memuat informasi mengenai nomor halaman pengesahan hingga lampiran.  

 

2.7.1.6 Daftar Lampiran 

Memuat informasi data – data atau informasi yang dirasa perlu untuk dilampirkan terkait 

denga proposal penelitian.  
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2.7.2 Bagian Isi 

2.7.2.1 BAB I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Penelitian 

 Bagian ini memuat latar belakang mengapa mahasiswa tertarik dengan topik penelitian 

yang akan dibahas. Lebih lanjut bagian ini juga harus mampu menjelaskan fenomena dan 

masalah yang muncul pada objek penelitian sehingga layak untuk diangkat menjadi 

penelitian ilmiah. Mahasiswa harus dapat menjelaskan secara singkat dan jelas mengapa 

topik permasalahan dianggap penting dan menarik untuk diangkat. Topik permasalahan 

harus sesuai dengan bidang keilmuan penelitian yang dipilih mahasiswa selama program 

ini.  

 

b. Tujuan Penelitian 

 Bagian ini menguraikan tujuan penelitian secara umum maupun secara khusus. Tujuan 

penelitian harus menunjukkan arah pencapaian dari kegiatan penelitian yang realistis dan 

dapat diukur. Tujuan penelitian dapat terdiri dari beberapa butir yang harus dituliskan 

dalam kalimat pernyataan yang singkat dan jelas.  

 

c. Manfaat Penelitian 

Bagian ini menguraikan dampak atau konsekuensi positif dari pelaksanaan kegiatan 

penelitian bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat di dalamnya. 

Manfaat penelitian dapat terdiri dari beberapa butir yang harus dituliskan dalam kalimat 

pernyataan yang singkat dan jelas.  

 

2.7.2.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

 

a. Landasan Teori  

Bagian ini menguraikan dengan singkat, jelas, dan logis mengenai argumen atau alasan 

pemilihan teori yang digunakan oleh peneliti. Argumen atau alasan tersebut dapat 

didukung dengan data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. 

 

b. Kerangka Pemikiran 
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Bagian ini menguraikan dengan singkat, jelas, dan logis mengenai argumen atau alasan 

pemilihan kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti. Argumen atau alasan 

tersebut dapat didukung dengan data atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan 

sumbernya. Selain itu, pada bagian ini peneliti wajib mencantumkan hipotesis penelitian 

yang akan dijadikan landasan pelaksanaan penelitian untuk diuji dan 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 

2.7.2.3 BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini mengidentifikasi dan menguraikan tentang metode penelitian yang dipilih 

sebagai dasar pelaksanaan penelitian, meliputi jenis penelitiannya, operasionalisasi 

variabel, serta penggunaan populasi dan sampel yang dipilih. Pada bab ini juga peneliti 

perlu untuk menjelaskan kepada pembaca terkait sumber data yang digunakan selama 

penelitian, apakah menggunakan data primer, sekunder, atau keduanya. Selain itu juga 

peneliti wajib memaparkan secara jelas terkait alat ukur yang akan digunakan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan. Khusus untuk laporan akhir, penting untuk dilampirkan 

terkait hasil validitas dan reliabilitas dari masing – masing variabel yang digunakan. 

 

2.7.2.4 BAB IV PEMBAHASAN  

Peneliti menguraikan hasil pengolahan data sesuai dengan alat ukur yang dipilih. Pada 

bagian ini juga peneliti perlu menguraikan dengan detil terkait hasil penelitian, tidak 

hanya berdasarkan hasil perhitungan dari alat ukur, namun wajib dikaitkan dengan uraian 

dan pemaparan pada fenomena, teori yang digunakan dan hasil penelitian terdahulu untuk 

dilihat apakah hasil penelitian tersebut sudah sesuai dengan hasil penelitian sejenisnya 

atau tidak. 

a. Gambaran Umum Demografi Responden 

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum terkait dengan responden yang dipilih 

peneliti ketika mengumpulkan data secara primer. Adapun data yang ditampilkan adalah 

informasi dari para responden yang secara umum memiliki keterkaitan dengan topik 

penelitian maupun variabel – variabel yang digunakan. 

 

 



 16 

b. Hasil Uji Deskriptif 

Bagian ini menjabarkan hasil uji deskriptif dari masing – masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Adapun tujuan dari hasil uji deskriptif ini adalah untuk 

mendapatkan gambaran secara umum, baik dari variabel, dimensi maupun indikatornya. 

 

c. Hasil Uji Hipotesis 

Bagian ini menguraikan secara detil hasil perhitungan data terkait penelitian. Peneliti 

menampilkan hasil uji statistik yang diperoleh, kemudian menjelaskan dengan detil 

terkait hasil uji hipotesis tersebut.  

 

d. Pembahasan 

Bagian ini merupakan porsi bagi peneliti untuk menguraikan alasannya terkait dengan 

hasil penelitian yang sudah diperoleh melalui alat ukur yang digunakan. Pada bagian ini 

peneliti harus dapat mengelaborasi dengan baik terkait hal tersebut, dengan 

mengkaitkan hasil pemaparan dari bab – bab sebelumnya.  

 

2.7.2.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bagian ini menyimpulkan hasil penelitian, sesuai dengan rumusan masalah yang diajukan 

pada bab pendahuluan. Pada bagian ini juga peneliti wajib menuangkan saran yang 

relevan bagi peneliti selanjutnya, serta dapat diimplementasikan oleh objek penelitian. 

 

2.7.3 Bagian Akhir 

2.7.3.1 DAFTAR PUSTAKA 

Memuat daftar referensi yang digunakan selama penulisan. Disusun berdasarkan APA 

style.  

2.7.3.2 LAMPIRAN 

Berisikan beberapa informasi, seperti: 

a. Copy surat kuesioner beserta isi kuesioner  

b. Hasil uji statistik  

c. Lampiran lainnya (jika perlu).  
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2.8 Sistematika Penulisan Laporan Akhir Kegiatan WRAP Researchship  

 

2.8.1 Bagian Awal 

2.8.1.1 COVER DEPAN 

a. Judul Laporan Kegiatan WRAP Researchship 

Memuat informasi mengenai judul dan objek penelitian tempat mahasiswa melakukan 

kegiatan penelitian 

b. Maksud/Tujuan Penulisan 

Memuat informasi singkat tentang tujuan mahasiswa dalam menulis laporan kegiatan 

WRAP researchship tersebut 

c. Nama dan NIM Mahasiswa  

Nama dan NIM digunakan sebagai identitas penulis dan harus ditulis secara lengkap. 

d. Logo Telkom University 

Mencantumkan logo Telkom University 

e. Jurusan, Fakultas, dan Universitas 

Berisi nama jurusan, fakultas, dan universitas 

f. Tahun Pembuatan  

Menunjukkan tahun dibuatnya laporan kegiatan WRAP Researchship tersebut. 

 

2.8.1.2 Halaman Pengesahan Laporan Proposal Penelitian 

Berisikan ’Lembar Pengesahan Proposal Penelitian’ yang Disertai Dengan Tanda Tangan 

Pembimbing Penelitian. Adapun dalam lembar tersebut Memuat Informasi Judul, Lokasi, 

Dan Rentang Masa Penelitian.  

 

2.8.1.3 Halaman Lembar Pernyataan 

Berisikan Pernyataan Bahwa Laporan Tersebut Murni Ditulis Oleh Penulis Sendiri 

Berdasarkan Pengalaman Selama Magang (Tidak Melakukan Tindak Plagiat). 
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2.8.1.4 Kata Pengantar/Ucapan Terima Kasih 

Pada halaman ini, mahasiswa menuliskan pengantar singkat atas laporan WRAP 

Researchship yang dibuat. Adapun di dalamnya berisikan pula ucapan terima kasih 

kepada pihak-pihak yang membantu selama penyusunan laporan yang diperjelas dengan 

jenis bantuan yang diberikan pihak-pihak tersebut, contohnya memberikan masukan, 

sumber informasi, data, dan lain sebagainya. Bahasa yang digunakan harus formal, 

singkat, dan jelas.  

 

2.8.1.5 ABSTRAK 

 

2.8.1.6 ABSTRACT 

 

2.8.1.7 Daftar Isi 

Memuat informasi mengenai nomor halaman pengesahan hingga lampiran.  

 

2.8.1.8 DAFTAR TABEL 

Memuat informasi berupa tabel selama pelaksanaan penelitian, seperti tabulasi harga 

bahan baku, tabulasi hasil perhitungan, daftar pertanyaan kuesioner, dan lain sebagainya.  

 

2.8.1.9 DAFTAR GAMBAR 

Memuat gambar-gambar yang berkaitan dengan penelitian, seperti lokasi usaha, foto 

produk, proporsi hasil kuesioner, dan lain-lain.  

 

2.8.1.10 DAFTAR LAMPIRAN 

Memuat informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian, seperti kuesioner, 

perhitungan harga pokok, biaya investasi awal, biaya operasional, atau rincian biaya 

material, peralatan atau biaya lainnya yang disesuaikan dengan pilihan aspek yang 

dibahas pada studi kelayakan.  

 

2.8.2 Bagian Awal 

2.8.2.1 BAB I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Penelitian 
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Menjelaskan fenomena dan masalah yang muncul, alasan mengapa topik ini menjadi 

penting dan menarik untuk diteliti. 

 

b. Rumusan Masalah Penelitian 

Menjelaskan dengan detil masalah yang muncul dari pemaparan pada bagian latar 

belakang penelitian.  

 

c. Tujuan Penelitian 

Menjelaskan dengan detil tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang 

diajukan.  

 

d. Sistematika Penulisan 

Menjelaskan rincian bab atau bagian apa saja yang akan ditulis dalam laporan ilmiah.  

 

 

2.8.2.2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

a. Landasan Teori 

Memuat teori – teori yang mendukung penelitian, dibuat secara rinci untuk setiap 

variabel yang digunakan dalam penelitian. Teori yang dipilih diambil dari text 

book/hasil penelitian yang sudah pernah dipublikasikan dengan rentang waktu 

maksimal lima tahun kebelakang. 

 

b. Hubungan antara Variabel 

Memuat pemaparan dari hasil penelitian terdahulu terkait hubungan antar variabel 

yang dipilih dalam penelitian.  

 

c. Hasil Penelitian Terdahulu 

Memuat informasi antara lain:  

• Hasil penelitian terdahulu dari publikasi ilmiah (skripsi, thesis, desertasi) baik 

nasional maupun internasional sebanyak minimal lima penelitian dari rentang 

waktu maksimal lima tahun kebelakang. 
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• Hasil penelitian terdahulu dari jurnal nasional sebanyak minimal lima penelitian 

dari rentang waktu maksimal lima tahun kebelakang. 

• Hasil penelitian terdahulu dari jurnal internasional sebanyak minimal lima 

penelitian dari rentang waktu maksimal lima tahun kebelakang. 

 

2.8.2.3 BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan metode penelitian yang dipilih sebagai dasar 

pelaksanaan penelitian, meliputi jenis penelitiannya, operasionalisasi variabel, serta 

penggunaan populasi dan sampel yang dipilih. Pada bab ini juga peneliti perlu untuk 

menjelaskan kepada pembaca terkait sumber data yang digunakan selama penelitian, 

apakah menggunakan data primer, sekunder, atau keduanya. Selain itu juga peneliti wajib 

memaparkan secara jelas terkait alat ukur yang akan digunakan untuk menguji hipotesis 

yang diajukan. 

 

2.8.2.4 BAB IV PEMBAHASAN 

a. Gambaran Umum Demografi Responden 

Bagian ini menjelaskan tentang gambaran umum terkait dengan responden yang dipilih 

peneliti ketika mengumpulkan data secara primer. Adapun data yang ditampilkan adalah 

informasi dari para responden yang secara umum memiliki keterkaitan dengan topik 

penelitian maupun variabel – variabel yang digunakan. 

 

b. Hasil Uji Deskriptif 

Bagian ini menjabarkan hasil uji deskriptif dari masing – masing variabel yang 

digunakan dalam penelitian. Adapun tujuan dari hasil uji deskriptif ini adalah untuk 

mendapatkan gambaran secara umum, baik dari variabel, dimensi maupun indikatornya. 

 

c. Hasil Uji Hipotesis 

Bagian ini menguraikan secara detil hasil perhitungan data terkait penelitian. Peneliti 

menampilkan hasil uji statistik yang diperoleh, kemudian menjelaskan dengan detil 

terkait hasil uji hipotesis tersebut.  
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d. Pembahasan 

Bagian ini merupakan porsi bagi peneliti untuk menguraikan alasannya terkait dengan 

hasil penelitian yang sudah diperoleh melalui alat ukur yang digunakan. Pada bagian ini 

peneliti harus dapat mengelaborasi dengan baik terkait hal tersebut, dengan 

mengkaitkan hasil pemaparan dari bab – bab sebelumnya.  

 

2.8.2.5 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

a. Kesimpulan 

Memuat kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan.  

 

b. Saran  

Memuat saran yang dibagi menjadi dua, yaitu: 

1) Saran bagi peneliti selanjutnya 

2) Saran bagi industri 

 

2.8.3 Bagian akhir 

2.8.3.1 DAFTAR PUSTAKA 

Memuat daftar referensi yang digunakan selama penulisan. Disusun berdasarkan APA 

style.  

2.8.3.2 LAMPIRAN 

Berisikan beberapa informasi, seperti: 

a. Copy surat kuesioner beserta isi kuesioner  

b. Hasil uji statistik  

c. Lampiran lainnya (jika perlu).  
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2.9 Contoh Rubrik Penilaian Pelaksanaan Kegiatan WRAP Researchship dengan 

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah  

 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya di sub bagian Evaluasi, pada kegiatan WRAP 

Researchship ini, akan dilakukan 2 (dua) kali evaluasi. Evaluasi pertama (Laporan I) akan 

mencakup evaluasi terhadap laporan akhir periode I kegiatan penelitian, dan laporan akhir 

periode II penelitian. Sebagai referensi, berikut ini kami lampirkan beberapa rubrik penilaian 

yang dapat digunakan pada Evaluasi Pertama (laporan I) dan Evaluasi Kedua (Laporan II), 

dengan perincian sebagai berikut :  

a. Evaluasi pertama dilakukan untuk menguji hasil desain riset, tinjauan literatur, dan 

publikasi jurnal nasional terindeks.  

b. Evaluasi kedua dilakukan untuk menguji metodologi, pengujian & pengukuran riset, dan 

publikasi jurnal internasional terindeks.  


