
Quiz - 1 
Semester Genap Tahun Ajaran 2015/2016 
Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik UNS 

 
Mata Kuliah  : Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah 
Dosen  : Dr. Eko Pujiyanto, S.Si., M.T. 
Hari/Tanggal : Selasa, 27 Oktober 2015 
Waktu  : 07.30 – 09.00 ( Selama waktu kuliah ) 
 
Petunjuk : 
 Jawaban ditulis pada kertas A4 ( silakan minta ke TU Teknik Industri ) 
 Kerjakan dengan tulisan tangan 
 Kerjakan dengan berdiskusi selama waktu kuliah yaitu Selasa, 21 Oktober 2015 dari jam 07.30 –

09.30 
 Jawaban setiap mahasiswa HARUS UNIK ( tidak boleh sama persis kata-katanya ) 
 Kumpulkan tugas ke TU Teknik Industri 
 Selamat mengerjakan 
 
 
SOAL 

1. Apa perbedaan antara metoda riset dan metodologi riset ? Berikan ilsutrasinya ? 
2. Apa perbedaan utama riset yang menggunakan eksperimen dan survey ? Berikan ilsutrasinya ? 
3. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang masalah riset ? Berikan tiga contoh masalah riset di bidang 

teknik industri ? 
4. Bagaimana cara merumuskan masalah riset yang baik ? Berikan ilustrasinya ? 
5. Jelaskan mengapa kajian kritis literatur diperlukan dan apa fungsinya ? 
6. Jelaskan pendekatan kajian literature yang anda ketahui ? 
7. Mengapa tidak semua riset membutuhkan hipotesis ? untuk tipe riset seperti hipotesis harus ada ? 

berikan contohnya ? 
8. Sebutkan karakteristik hipotesis yang baik ? berikan contoh hipotesis yang kurang baik dan yang 

baik ? 
9. Jelaskan apa yang anda ketahui tentang desain riset dan desain metodologi ? Berikan ilustrasinya ? 
10. Jelaskan konsep randomisasi ? Sebutkan metode randomisasi yang anda ketahui ? 
11. Seorang direktur bank berpikir bahwa banyaknya antrian nasabah berhubungan dengan ketrampilan 

pegawai bank tersebut. Ia ingin membuktikan hal tersebut sebuah studi penelitian. 
a. Apakah studi tersebut kausal atau korelasional? mengapa? 

b. Apakah studi tersebut eksploratif, deskriptif, atau menguji hipotesis? Mengapa? 

c. Termasuk jenis apakah studi tersebut: studi lapangan, eksperimen lab, atau eksperimen 

lapangan? Mengapa? 
12. Seorang manajer produksi berpikir bahwa rendahnya efisiensi kerja dari para operator peralatan 

mesin berhubungan dengan tingkat kebisingan yang tinggi dari mesin yang digunakan. Ia ingin 
membuktikan hal tersebut melalui sebuah studi penelitian. 
a. Apakah studi tersebut kausal atau korelasional? mengapa? 

b. Apakah studi tersebut eksploratif, deskriptif, atau menguji hipotesis? Mengapa? 

c. Termasuk jenis apakah studi tersebut: studi lapangan, eksperimen lab, atau eksperimen 

lapangan? Mengapa? 

 


