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PRAKATA
Sejalan dengan kebijakan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IAIN Ambon merivisi buku panduan
pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Buku panduan ini merupakan
perbaikan, dan penyempurnaan dari panduan yang telah ada juga adanya tambahan program
penelitian yang ditawarkan. Buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat tahun
2013 menjelaskan tentang mekanisme pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat. Buku panduan ini memuat penjelasan rinci setian skim penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, tata cara pengajuan dan seleksi proposal penelitian serta pengabdian kepada
masyarakat, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian juga pengabdian kepada
masyarakat, serta pelaporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
Buku panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti dan pengabdi dalam
melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, juga dalam melaksanakan
pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat memperlancar
pertanggungjawaban administrasi dan keuangan terhadap pihak terkait.
Atas tersusunnya buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini kami
menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak
yang telah merintis, menyusun, sampai terbitnya buku panduan ini.

Ambon,
Ketua,

2013

Ttd
M. Zein Nuhuyanan, M.Si
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PANDUAN PENELITIAN MAHASISWA
A. LATAR BELAKANG
Pengembangan Kemahasiswaan sebagai subsistem pendidikan di Perguruan Tinggi
merupakan tanggung jawab seluruh civitas akademika agar dapat mewujudkan kehidupan
kampus yang dinamis, berkualitas, dan harmonis.
Terkait dengan penelitian, di Institut Agama Islam Negeri Ambon, minat mahasiswa
untuk melakukan penelitian sebenarnya cukup tinggi, mengingat penyelesaian studi strata
satu (S1) dan dua (S2) diharuskan kepada mahasiswa untuk menulis Skripsi dan Tesis.
keduanya adalah karya tulis mahasiswa dari hasil penelitian yang mereka lakukan. Berdasar
hal tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN AMBON merasa
perlu untuk mengadakan pelatihan penelitian dan memfasilitasi penelitian-penelitian
mahasiswa agar mahasiswa berkembang penalarannya dan mampu melakukan penelitian
dengan baik dan berdaya guna.
B. LINGKUP PENELITIAN
Penelitian mahasiswa diperuntukkan bagi pembinaan mahasiswa jenjang S1dalam
latihan meneliti sesuai dengan bidang masing-masing dengan bimbingan dosen. Program ini
diutamakan untuk mahasiswa semester IV (empat) dan mahasiswa S2 semester semester II
(dua) guna mempersiapkan diri untuk menulis skripsinya kelak. Ruang Lingkup penelitian
mahasiswa mencakup semua fakultas dengan metode penelitian bebas, yang terdiri dari:
1. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK)
2. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah (FUSWAH)
3. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI)
4. Program Pasca Sarjana Pendidikan Agama Islam (PPS – PAI)
Luaran Program :
Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi pengembangan bidang studi /
jurusan, artikel ilmiah dalam jurnal dan peningkatan kualitas penelitian mahasiswa yang
kompetitif.
C. KETENTUAN PROGRAM
1. Tahap Kegiatan Penelitian
1. Memajukan proposal penelitian
2. Review proposal dan instrumen penelitian
3. Pelaksanaan penelitian
4. Pelaporan penelitian + artikel
5. Review laporan penelitian
2. Persyaratan
1. Peserta adalah mahasiswa IAIN AMBON dari semua program jurusan dan fakultas
yang ada dan berada di Semester IV (empat) untuk S1 dan semester 2 untuk S3 pada
saat mengusulkan proposal.
2. Jumlah anggota tim peneliti sebanyak 3 orang mahasiswa (termasuk ketua)
3. Mahasiswa dapat mengusulkan maksimal sebagai 1 (satu) ketua dan 2 (dua) anggota
3. Proses Seleksi
Proses seleksi proposal penelitian mahasiswa sebagai berikut :
1. Tahap seleksi administrasi, menyangkut kelengkapan dan pemenuhan persyaratan
umum dan administratif (meliputi kelengkapan proposal, format proposal dan
keanggotaan ).
2. Tahap seleksi proposal penelitian yang dilakukan oleh tim penilai meliputi :
Perumusan masalah, manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka (diutamakan diambil
dari jurnal terbaru), metode penelitian, unsur penunjang (lampiran).

7

Keputusan final yang disepakati oleh tim penilai melalui keputusan Ketua
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri
Ambon, serta tidak dapat diganggu gugat.
4. Kriteria Penilaian Proposal Penelitian
Terdapat 5 (lima) kriteria sebagai dasar penilaian proposal program penelitian
bagi peneliti pemula :
Ketajaman Perumusan Masalah & Tujuan
Penelitian, originalitas dan aktualitas
permasalahan.
Pengembangan IPTEKS, Pembangunan Daerah
dan atau pengembangan Kelembagaan.

1

Perumusan Masalah

2

Kontribusi Hasil
Penelitian

3

Luaran

Artikel, Produk, TTG, Prototipe, Model, Paten,
Desain, Karya Seni, Rekayasa Sosial

4

Tinjauan Pustaka

Relevansi, Kemutakhiran & Kelengkapan
Daftar Pustaka.

5

Metode Penelitian

Ketepatan Metode yang digunakan.

6

Unsur Penunjang

Kesesuaian jadwal, kesesuaian keahlian,
personalia dan kewajaran biaya

5. Mekanisme Pendanaan
1. Proposal penelitian mahasiswa yang lolos seleksi akan dibiayai oleh Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon
maksimal Rp. 5.000.000,2. Pencairan dana dilakukan 2 tahap:
Tahap I sebesar 50% setelah Proposal dan instrumen diseminarkan.
Tahap II sebesar 50% setelah laporan akhir dikumpulkan sebanyak 5 eksemplar dan
sudah diseminarkan.
6. Monitoring Dan Evaluasi
1. Monitoring pelaksanaan penelitian dilakukan oleh tim monitoring yang dibentuk oleh
Ketua Lembaga Penelitan dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon.
2. Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan rencana dan tidak terdapat alasan yang secara
rasional dapat diterima, maka dapat diberikan sanksi dari Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon.
3. Semua peserta penelitian wajib mengikuti seminar hasil penelitian yang dilaksanakan
oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon.
D. PROPOSAL PENELITIAN BAGI MAHASISWA
1. Usulan Proposal
Proposal diusulkan oleh mahasiswa dengan persyaratan melalui Fakultas ke Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon. Dengan ketentuan sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

Proposal diketik ukuran spasi 1,5 dengan huruf Times New Roman 12
Ukuran kertas A4
Dijilid rapi dengan warna cover biru muda
Kanan atas cover ditulis “Program Penelitian Mahasiswa”
Proposal dikirim rangkap 3 (tiga) eksemplar
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2. Sistematika Usul Proposal Penelitian
Penulisan proposal penelitian bagi mahasiswa mengacu pada sistematika sebagai
berikut :
a. Judul Penelitian
Judul penelitian dibuat singkat dan spesifik, tetapi dengan mudah untuk
dideskripsikan mengenai penelitian yang diusulkan.
b. Ruang Lingkup
Menyesuaikan dengan lingkup penelitian
c. Latar Belakang Masalah
Memuat argumentasi atau pengungkapan faktor-faktor/ gejala/ konsep/ dugaan
yang menarik mengenai pentingnya penelitian dilakukan dengan didukung temuan
atau fakta yang mengidentifikasi masalah yang akan diteliti.
d. Perumusan Masalah
Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti, uraikan pendekatan dan
konsep untuk menjawab masalah yang akan diteliti, hipotesis yang akan diuji atau
dugaan yang akan dibuktikan (jika ada). Dalam perumusan masalah dapat
dijelaskan definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Uraian
perumusan masalah tidak harus dalam bentuk pertanyaan.
e. Tujuan Penelitian
Pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Tujuannya hendaknya spesifik,
relevan dengan masalahnya dan terukur.
f. Kontribusi Penelitian
Diuraikan secara eksplisit kontribusi penelitian terhadap pengembangan IPTEKS,
pengembangan Institutsi dan kebutuhan serta potensi masyarakat, juga artikel dan
produk penelitian.
g. Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan dan hasil-hasil penelitian yang
pernah dilakukan pada permasalahan yang sama atau relevan. Kajian pustaka
penting untuk mengetahui bagaimana hubungan antara penelitian yang akan
dilakukan dengan penelitian yang sudah ada dan dapat mengetahui perbedaan
untuk menghindari duplikasi. Lebih diutamakan jurnal ilmiah yang relevan dan
terbaru.
h. Metode Penelitian
Menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara sistematis dalam
rangka menjawab tujuan penelitian.
i. Jadwal Penelitian
Membuat jadwal kegiatan penelitian mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan
dan penyusunan laporan digambarkan menggunakan tabel.
j. Personalia Penelitian
Mencantumkan Ketua Peneliti dan anggotanya dengan identitas keilmuannya secara
jelas.
1. Ketua Peneliti
:
a. Nama Lengkap
:
b. NIM
:
c. Semester
:
d. Fakultas/Jurusan/Program Studi
:
e. Perguruan Tinggi
:
f. Bidang Keahlian
:
g. Waktu untuk penelitian ini
:
2. Anggota Peneliti
:
(Dilengkapi identitas seperti Ketua, dan maksimal 2 orang anggota)
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k. Anggaran Biaya Penelitian
Membuat rincian biaya penelitian yang terdiri dari tahap persiapan, tahap
operasional (bahan, peralatan, perjalanan), penyusunan laporan dan seminar hasil
penelitian, penyebarluasan laporan hasil penelitian. Rancang alokasi anggaran
penelitian maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan jumlah
komponen honorarium maksimal 15%.
l. Lampiran – Lampiran
1. Daftar Pustaka
Daftar Pustaka ini memuat semua bahan – bahan yang digunakan selama
penyusunan penelitian yang meliputi buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah,
artikel ilmiah. Penulisan daftar pustaka digunakan sistem nama dan tahun
dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan dan sumber
(penerbit).
2. Curriculum Vitae
Uraikan pengalaman di bidang penelitian Ketua dan anggota peneliti dan
cantumkan pengalaman penelitian yang relevan.
E. RINCIAN KEGIATAN, PERSONALIA DAN SATUAN BIAYA
Beberapa Patokan Biaya Satuan Penelitian
1. Bahan dan Peralatan penelitian
a. Bahan habis
b. Alat
c. Sewa alat
2. Perjalanan
a. Biaya perjalanan dengan kendaraan umum (PP) (Sesuai dengan ketentuan yang
berlaku)
b. Transportasi lokal (Sesuai dengan harga setempat)
c. Lumpsum termasuk konsumsi (Sesuai dengan ketentuan apabila menginap)
3. Laporan Penelitian
a. Penggandaan
b. Pengiriman
4. Seminar
a. Konsumsi (sesuai harga setempat)
b. Biaya penyelenggaraan (sesuai harga setempat)
5. Biaya lain-lain (agar dirinci untuk keperluan apa), tidak ada biaya yang tidak terduga.
F. LAPORAN PENELITIAN
Pada akhir kegiatan penelitian, tim peneliti harus membuat laporan berupa Buku Laporan dan
Artikel Ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Buku laporan dan Artikel Ilmiah diketik dengan ukuran spasi 1,5 menggunakan huruf
Times New Roman 12
2. Ukuran kertas A4
3. Dijilid rapi dengan warna cover Biru Muda
4. Kanan atas cover ditulis “Program Penelitian Mahasiswa”
5. Laporan dikirim rangkap 5 (lima) eksemplar beserta soft copy berisi Laporan dan artikel.
Sistematika laporan penelitian adalah sebagai berikut :
Bagian Awal
1. Halaman Judul
2. Halaman Lembar Identitas dan pengesahan (Lihat lampiran)
3. Abstrak
4. Prakata
5. Daftar Isi
6. Daftar Tabel
7. Daftar Gambar (kalau ada)
8. Daftar Lampiran
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Bagian Isi, meliputi
BAB I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang masalah, uraian identifikasi masalah penelitian,
membatasi masalah dan merumuskan masalah (tidak harus menggunakan kalimat
tanya), tujuan dan manfaat penelitian.
BAB II Tinjauan Pustaka
Uraikan teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang digunakan sebagai
basis melakukan penelitian.
BAB III Metode Penelitian
Berisi sama dengan yang ada dalam proposal penelitian (jika terjadi perubahan
harus dijelaskan secara rinci dan tidak boleh menyimpang permasalahan).
BAB IV Hasil Dan Pembahasan
Berisikan semua temuan-temuan yang terdapat dalam penelitian yang
diungkapkan secara jelas variabel-variabel yang diteliti, penggunaan tehnik
analisis data, mendeskripsikan hasil analisis data, memberikan penafsiran
terhadap kesimpulan analisis dat dengan mempertimbangkan kemanfaatan
kontribusi pada kemajuan/ penyempurnaan IPTEKS, Pengembangan
Kelembagaan dan Pembangunan Nasional. Diharapkan hasil yang dicapai
memenuhi kesesuaian dengan tujuan, kedalam bahasan, originalitas dan mutu
hasil penelitian.
BAB V Kesimpulan Dan Saran
Uraikan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan
berikan saran-saran berdasar kesimpulan tersebut.
Daftar
Pustaka
Lampiran
1. Daftar Riwayat Hidup
2. Ijin Penelitian, Data Laboratorium, Data Hasil Survey dll.
Sedangkan untuk penulisan Artikel Ilmiah menggunakan sistematika sebagai berikut :
1. Judul
2. Nama Penulis
3. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia)
4. Kata kunci
5. Pendahuluan
Uraian umum lingkup permasalahan, penjelasan istilah-istilah yang dipakai, uraian tujuan
dan manfaat penelitian, tinjauan teoritis program
6. Metode
Uraian metode penelitian yang digunakan
7. Hasil dan Pembahasan
Uraian tentang hasil penelitian yang diperoleh lengkap dengan narasi atau pembahasannya.
8. Kesimpulan dan Saran
9. Daftar Pustaka
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Lampiran 1
Cover Proposal Penelitian

Program Penelitian Mahasiswa

PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA

JUDUL

Oleh :
Nama, NIM Ketua
Nama, NIM Anggota
Nama, NIM Anggota

FAKULTAS……
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN, TAHUN
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Lampiran 2
Halaman Pengesahan
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA
1. Judul Penelitian
2. Bidang Penelitian
3. Ketua Peneliti
a. Nama
b. Jenis Kelamin
c. NIM
d. Semester
e. Fakultas/Jurusan/Program Studi
f. Pusat Penelitian
4. Alamat Ketua Peneliti
a. Alamat Jur/Prodi/Telp/Fax/E-mail
b. Alamat Rumah/Telp/Fax/E-mail
5. Jumlah Anggota Peneliti
a. Nama Anggota
6. Lokasi Penelitian
7. Kerjasama dengan Institutsi
Lain
a. Nama Istitusi
b. Alamat
c. Telepon/Fax/E-mail
8. Lama Penelitian
9. Biaya yang dipelukan
a. Sumber dari Lembaga Penelitian
IAIN Ambon
b. Sumber Lain, sebutkan……..
Jumlah

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

orang

bulan

: Rp.
: Rp.
: Rp.
(…………………………………………….)
…………………….
Ketua Peneliti

Menyetujui,
Dekan Fakultas

…………………..
NIDN. ………….

………………….
NIM. ………….

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
..........................................
NIDN...................................
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Lampiran 3
Format Penilaian Proposal
PENILAIAN USUL PENELITIAN MAHASISWA

Perguruan Tinggi
Fakultas/Jurusan/Program Studi
Judul Penelitian
Tim Peneliti
1. Nama Ketua Tim Peneliti
2. Anggota Peneliti
Ruang lingkup
Lokasi Penelitian
Biaya yang diusulkan
Biaya yang disetujui
No
1
2

3
4
5

KRITERIA
Perumusan
Masalah
Kontribusi
Hasil
Penelitian
Tinjauan
Pustaka
Metode
Penelitian
Unsur
Penunjang

:
:
:
:
:
:
orang
:
: Laboratorium / Studio / Lapangan *)
: Rp.
: Rp.

INDIKATOR PENILAIAN
Ketajaman Perumusan Masalah &
Tujuan Penelitian
Pengembangan IPTEKS,
Pembangunan, dan atau
Pengembangan Kelembagaan, Artikel,
Produk
Relevansi, Kemutakhiran &
Penyusunan Daftar Pustaka, Jurnal
Ilmiah
Ketepatan Metode yang digunakan
Kesesuaian jadwal, Kesesuaian
keahlian personalia & kewajaran
biaya
JUMLAH

BOBOT
(%)

SKOR

25

30

15
20
10
100

Keterangan:
Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7
(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat
baik); - Saran Perbaikan:
..............................................................................................

Ambon, .............................
Reviewer,

.................................................

NILAI
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Lampiran 4
BUTIR BUTIR SARAN PERBAIKAN USUL PENELITIAN MAHASISWA
No

Kriteria

Indikator Penilaian

Alasan

1.

Perumusan
masalah

Ketajaman perumusan masalah
& tujuan penelitian, originalitas
dan aktualitas permasalahan

Perumusan masalah kurang
mengarah, tujuan penelitian tidak
jelas, kurang originil dan kurang
aktual.

2.

Kontribusi
Hasil
Penelitian

3.

Tinjauan
Pustaka

Kontribusi hasil penelitian pada
pengembangan IPTEKs,
pembangunan, dan/atau
pengembangan kelembagaan,
artikel, produk
Relevansi, Kemutakhiran, dan
penyusunan daftar pustaka
Ketajaman kerangka piker
berdasarkan referensi dan jurnal
ilmiah yang digunakan.

Kontibusi hasil penelitian
pada pengembangan IPTEKS,
pembangunan, pengembangan
kelembagaan tidak jelas, artikel
tidak tampak, produk tidak jelas.
Bahan kepustakaan kurang
menunjang penelitian, pustaka
tidak relevan, kurang mutakhir,
umumnya bukan artikel jurnal
ilmiah, & penyusunan daftar
pustaka kurang baik,kerangka
pikir tidak mendukung kejelasan
masalah.

4.

Metode
Penelitian

Ketepatan penggunaan metode
Penelitian

Metode penelitian kurang tepat
dan kurang rinci sehingga
langkah penelitian yang
dilakukan tidak jelas.

5.

Kelayakan
Penelitian

Kesesuaian jadwal, kesuaian
keahlian personalia dan
kewajaran biaya

Kelayakan penelitian kurang
ditinjau dari kualifikasi
personalia dan kesesuaian jadwal.
Anggaran biaya yang diajukan
kurang rinci, atau dinilai terlalu
tinggi.

6.

Lain-lain

Format usulan, kesesuaian
sumber dana dsb.

Usulan belum mengikuti format
yang ditentukan atau
penyampaian terlambat.
Lain-lain (penelitian pemula,
masalah sudah banyak diteliti,
permasalahan kurang relevan
dengan bidang studi peneliti)
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Lampiran 5
Cover Laporan Penelitian
Program Penelitian Mahasiswa

LAPORAN PENELITIAN MAHASISWA

JUDUL

OLEH :
Nama, NIM Ketua
Nama, NIM Anggota
Nama, NIM Anggota

Dibiayai Oleh
......................................................................

FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN, TAHUN
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Lampiran 6
Halaman Pengesahan
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN MAHASISWA
A. Judul Penelitian
:
B. Bidang Penelitian
:
C. Ketua Peneliti
:
a) Nama Lengkap
:
b) Jenis Kelamin
:
c) NIM
:
d) Semester
:
e) Fakultas/Jurusan/Program Studi
:
f) Pusat Penelitian
:
D. Alamat Ketua Peneliti
:
a) Alamat Jur/Prodi/Telp/Fax/E-mail :
b) Alamat Rumah/Telp/Fax/E-mai
:
E. Jumlah Anggota Peneliti
:
Nama Anggota
:
orang
F. Lokasi Penelitian
:
G. Kerjasama dengan Institutsi
:
Lain
a) Nama Istitusi
:
b) Alamat
:
c) Telepon/Fax/E-mail
:
H. Lama Penelitian
:
bulan
I. Biaya yang dipelukan
:
a. Sumber dari LP2M
IAIN Ambon
: Rp.
b. Sumber Lain, sebutkan……..
: Rp.
: Rp.
Jumlah
(…………………………………………….)
…………………….
Menyetujui,
Dekan Fakultas

Ketua Peneliti

…………………..
NIDN. ………….

………………….
NIM. ………….

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
..........................................
NIDN...................................
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Lampiran 7
Penilaian Laporan Penelitian Mahasiswa
Nomor Kode :
KOMPONEN

BOBOT

PENDAHULUAN
1. Perumusan Masalah
2. Tujuan Penelitian
II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Relevansi
2. Pengacuan Daftar Pustaka
3. Kemutakhiran atau keaslian
sumber
III. METODE PENELITIAN
1. Kesesuaian dengan masalah
2. Ketepatan Rancangan
3. Ketepatan Instrumen
4. Ketepatan dan Ketajaman Analisis

SKOR

NILAI

I.

IV. HASIL PENELITIAN
1. Manfaat & Kontribusi : IPTEKS,
Pembangunan, Pengembangan
Kelembagaan, Artikel, Produk
2. Hasil yang dicapai :
a. Kesesuaian dengan tujuan
b. Kedalaman bahasan
c. Originilitas
d. Mutu Hasil
V. UMUM
1. Bahasa
2. Format
3. Ringkasan
JUMLAH

10

15

25

40

10
100

Keterangan:
Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7
(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat
baik) Kriteria=
601 – 700 = Sangat Baik
501 – 600 = Baik reviewer,
401 – 500 = Cukup
301 – 400 = Kurang
201 – 300 = Sangat Kurang
– 200 = Buruk ..............................................
Ambon, ........ 2013
Reviewer,
(......................................................)
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PANDUAN PENELITIAN PEMULA
A. LATAR BELAKANG
Salah satu unsur Tri Dharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh dosen
adalah melakukan penelitian. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan yang
ada di masyarakat dan mengembangkan INSTITUTsi serta pengembangan intelektual dosen
perguruan tinggi.
Untuk itu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI AMBON perlu secara khusus mengembangkan penelitian untuk
peneliti pemula, guna memberi kesempatan bagi para dosen yang memenuhi persyaratan
sebagai peneliti pemula untuk mengembangkan intelektualitas dan ide-ide melalui karya
penelitian.
Penelitian untuk peneliti pemula ini meliputi berbagai unsur dan berbagai bidang
ilmu secara khusus diharapkan mengacu kepada pusat–pusat penelitian yang ada di Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON. Dengan demikian, pusat–pusat penelitian akan menjadi semakin berkembang
dengan berbagai masukan dari berbagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti pemula.
Disamping itu, sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian di Perguruan
Tinggi, maka IAIN Ambon telah menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) sampai dengan
tahun 2014. Dengan demikian tema-tema penelitian dosen muda diarahkan dan
diprioritaskan untuk menyesuaikan dengan RIP tersebut sesuai dengan bidang masingmasing.
Harapan lebih lanjut, agar supaya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON mampu melahirkan penelitipeneliti handal yang mampu bersaing di pasar global sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga dalam rangka pembinaan peneliti menuju IAIN
Ambon konservasi bertaraf Internasional yang sehat, unggul dan sejahtera pada tahun 2020.
B. LINGKUP PENELITIAN
Penelitian dosen pemula mencakup bidang apa saja sesuai keahlian peneliti dengan
kebebasan memilih metode penelitian yang relevan dengan topik dan masalah penelitian.
Prioritas topik penelitian akan lebih baik jika mengacu pada topik penelitian Unggulan IAIN
Ambon seperti disampaikan pada tabel berikut:
Tabel 1. Topik Penelitian Unggulan Institut
Bidang penelitian
unggulan Institut
1. Inovasi
pendidikan
karakter
berkualitas

Topik penelitian unggulan Institut
a. Pengembangan pendidikan karakter melalui inovasi
model pembelajaran, kurikulum dan penilaian, serta
media pembelajaran berbasis TIK.
b. Studi kebijakan desentralisasi dan mutu pendidikan.
c. Peningkatan keprofesian guru berkelanjutan.
d. Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas
pendidikan.
e. Pengembangan pendidikan non formal dan anak usia
dini.
f. Pendidikan kebencanaan .
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Bidang penelitian
unggulan
Institut
2. Sains dan teknologi
Hijau

3. Seni budaya lokal dan
sosial humaniora

4. Sumberdaya dan
peningkatan kualitas
hidup

Topik penelitian unggulan Institut
a. Pengolahan dan transformasi kandungan bahan alam
hayati dan nonhayati dan limbah industri menjadi
material fungsional baru .
b. Pengembangan teknologi tepat guna dan otomotif.
c. Biodiversitas dan keanekaragaman hayati.
d. Konservasi energi dan energi terbarukan.
e. Pengembangan sistem informasi untuk pendidikan,
robotika dan bidang yang lain.
f. Kajian mitigasi bencana.
g. Pengembangan arsitektur dan transportasi hijau.
h. Katalisis dan proses industri.
i. Bioteknologi dan pengembangan kultur jaringan.
a. Kajian kesenian jawa.
b. Etnomusikologi.
c. Etnokoreografi.
d. Tradisi lisan.
e. Konservasi seni dan budaya lokal.
f. Industri kreatif dalam bidang seni dan budaya.
g. Masalah sosial dan hokum.
h. Kajian hukum dan HAM.
a. Model pemberdayaan masyarakat miskin.
b. Peningkatan kualitas gizi dan ketahanan pangan.
c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
d. Pemukiman dan lingkungan hidup.
e. Kajian gender dan kesejahteraan anak.
f. Kajian sumberdaya.
g. Ekonomi produktif.
h. Pengembangan manajemen kesehatan masyarakat.
i. Pengembangan Iptek keolahragaan untuk
peningkatan
j. prestasi olah raga nasional.

Topik-topik penelitian dikembangkan lebih rinci pada buku panduan penelitian sesuai
skim-skim penelitian unggulan Institut.
C. LUARAN PROGRAM
Hasil penelitian dosen pemula diharapkan dan diutamakan memberikan kontribusi
pada salah satu jenis luaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP) dan
minimal menjadi bahan ajar pada mata kuliah pokok dosen pengusul. Jenis luaran tersebut
adalah:
No

Jenis Luaran

1

Publikasi Ilmiah.

2

Sebagai pemakalah dalam
pertemuan ilmiah.

Internasional.
Nasional Terakreditasi.
Lokal.
Internasional.
Nasional.
Lokal.
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No
3

4
5

Jenis Luaran
Sebagai pembicara utama
Internasional.
(Keynote Speaker) dalam
Nasional.
pertemuan ilmiah.
Lokal.
Internasional.
Visiting Lecturer.
Hak Atas Kekayaan Intelektual Paten.
Paten sederhana.
(HKI).
Hak cipta.
Merek dagang.
Rahasia dagang.
Desain produk industri.
Indikasi geografis.
Perlindungan varietas
tanaman.
Perlindungan topografi
sirkuit terpadu.

6

Teknologi Tepat Guna.

7
8

Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial.
Buku.
Buku Ajar (ISBN).
Monograf.
Buku Referensi.

9

Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan.

D. KETENTUAN PROGRAM
1. Tahap Kegiatan Penelitian
a. Penawaran pengajuan proposal melalui surat dan web.
b. Pengajuan proposal penelitian.
c. Review proposal dan instrumen penelitian.
d. Pelaksanaan penelitian.
e. Monitoring dan evaluasi penelitian.
f. Pelaporan penelitian.
g. Review laporan penelitian.
2. Persyaratan
a. Peserta adalah dosen IAIN Ambon dengan jabatan fungsional maksimal Asisten Ahli
atau dosen kontrak diutamakan dosen yang belum pernah meneliti setelah menulis
Skripsi dan/atau Tesis.
b. Pendidikan maksimal S-2.
c. Jumlah tim peneliti sebanyak 3 orang staf pengajar (termasuk ketua) dan melibatkan
maksimal 2 mahasiswa dalam penelitian dosen.
d. Dosen dapat mengusulkan maksimal sebagai 1 (satu) ketua dan 1 (satu) anggota pada
skim penelitian di tahun yang sama.
3. Proses Seleksi
Proses seleksi proposal penelitian peneliti pemula sebagai berikut :
a. Tahap seleksi administrasi, menyangkut kelengkapan dan pemenuhan persyaratan
umum dan administratif (meliputi kelengkapan proposal, format proposal dan keanggotaan).
b. Tahap seleksi proposal penelitian yang dilakukan oleh tim penilai meliputi:
Perumusan masalah, manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian,
unsur penun-jang.
Keputusan final yang disepakati oleh tim penilai melalui keputusan Ketua Lembaga
Peneli-tian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON tidak dapat diganggu gugat.
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4. Kriteria Penilaian Proposal Penelitian
Terdapat 5 (lima) kriteria sebagai dasar penilaian proposal program penelitian
bagi peneliti pemula :
1.

Perumusan Masalah.

Ketajaman Perumusan Masalah & Tujuan
Penelitian, originalitas dan aktualitas
permasalahan.

2.

Manfaat Hasil
Penelitian dan
Luaran.

Pengembangan IPTEKS, Pembangunan, daerah
dan atau pengembangan Kelembagaan serta
luaran sesuai IKUP.

3.

Tinjauan Pustaka.

Relevansi, Kemutakhiran jurnal ilmiah &
Kelengkapan Daftar Pustaka.

4.

Metode Penelitian.

Ketepatan Metode yang digunakan.

5.

Unsur Penunjang.

Kesesuaian jadwal, Kesesuaian keahlian,
persoalia dan kewajaran biaya.

5. Monitoring dan Evaluasi
a. Monitoring pelaksanaan penelitian dilakukan oleh tim monitoring yang dibentuk oleh
Ketua Lembaga Penelitan dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon.
b. Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan rencana dan tidak terdapat alasan yang secara
rasional dapat diterima, maka dapat berakibat diberikan sanksi dari Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon.
Semua peserta penelitian wajib mengikuti seminar hasil penelitian yang dilaksanakan oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon.
E. PROPOSAL PENELITIAN BAGI PENELITI PEMULA
1. Usulan Proposal
Proposal diusulkan oleh Dosen dengan diketahui Dekan melalui Fakultas ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon. Dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Proposal diketik ukuran spasi 1,5, huruf Times New Roman 12.
b. Ukuran kertas A4.
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c. Dijilid rapi dengan warna cover hijau muda.
d. Kanan atas cover ditulis “Program Peneliti Pemula” (PPP).
e. Proposal dikirim rangkap 3 (tiga) eksemplar.
2. Sistematika Usul Proposal Penelitian
Penulisan proposal penelitian bagi peneliti pemula mengacu pada sistematika sebagai berikut :
a. Judul Penelitian
Judul penelitian dibuat singkat dan spesik, tetapi dengan mudah untuk dideskripkan
mengenai penelitian yang diusulkan dan maksimal 20 kata.
b. Ruang Lingkup
Menyesuaikan dengan lingkup topik penelitian Unggulan IAIN Ambon (diutamakan).
c. Latar Belakang Masalah
Memuat argumentasi atau pengungkapan faktor-faktor/gejala/konsep/dugaan yang
menarik pentingnya penelitian dilakukan dengan didukung temuan atau fakta yang
mengidentifikasi masalah ynag akan diteliti.
d. Perumusan Masalah
Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti, uraikan pendekatan dan
kon-sep untuk menjawab masalah yang akan diteliti berdasarkan kajian pustaka dan
atau hasil penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah, hipotesis yang akan
diuji atau dugaan yang akan dibuktikan (jika ada). Dalam perumusan masalah dapat
dijelaskan definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Uraian
perumusan ma-salah sebaiknya dalam bentuk pertanyaan.
e. Tujuan Penelitian
Pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Tujuannya hendaknya spesifik,
relevan dengan masalahnya dan terukur.
f. Kontribusi Penelitian
Diuraikan secara eksplisit kontribusi penelitian terhadap pengembangan IPTEKS,
peng-embangan INSTITUTsi dan kebutuhan serta potensi masyarakat serta luaran
yang ditarget-kan.
g. Tinjauan Pustaka
Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan dan hasil-hasil penelitian yang pernah
dilakukan pada permasalahan yang sama atau relevan dan atau telah dipublikasikan di
jurnal ilmiah. Kajian pustaka penting untuk mengetahui bagaimana hubungan antara
penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sudah ada dan dapat mengetahui perbedaan untuk menghindari duplikasi.
h. Metode Penelitian
Menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara sistematis dalam
rangka menjawab tujuan penelitian.
i. Jadwal Penelitian
Membuat jadwal kegiatan penelitian mulai dari kegiatan persiapan, pelaksanaan dan
penyusunan laporan digambarkan dengan tabel.
j. Personalia Penelitian
Mencantumkan Ketua Peneliti dan anggotanya dengan identitas keilmuannya secara
jelas.
1. Ketua Peneliti
:
a. Nama Lengkap & Gelar
:
b. Golongan, Pangkat & NIDN
:
c. Jabatan Fungsional
:
d. Jabatan Struktural
:
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e. Fakultas/Program Studi
:
:
f. Perguruan Tinggi
:
g. Bidang Keahlian
:
h. Waktu untuk penelitian ini
2. Anggota Peneliti
:
(Dilengkapi identitas seperti Ketua, dan max 2 orang anggota).
k. Anggaran Biaya Penelitian
Membuat rincian biaya penelitian yang terdiri dari tahap persiapan, tahap operasional (bahan, peralatan, perjalanan), penyusunan laporan dan seminar hasil penelitian,
penyebarluasan laporan hasil penelitian. Rancangan alokasi anggaran penelitian sampai dengan Rp. 8.000.000,-, dengan jumlah komponen honorarium maksimal 30%.
l. Lampiran – Lampiran
1. Daftar Pustaka.
Daftar Pustaka ini memuat semua bahan – bahan yang dirujuk pada usulan penelitian terutama adalah yang meliputi buku, laporan penelitian, jurna lilmiah (diutamakan bersumber dari jurnal), artikel ilmiah. Penulisan daftar pustaka digunakan
sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan
dan sumber (penerbit).
2. Curriculum Vitae.
Uraikan pengalaman di bidang penelitian Ketua dan anggota peneliti dan cantumkan pengalaman penelitian yang relevan. CV harus ditandatangani basah oleh
ketua dan semua anggota peneliti.
F. RINCIAN KEGIATAN, PERSONALIA DAN SATUAN BIAYA
Beberapa Patokan Biaya Satuan Penelitian:
1. Bahan dan Peralatan penelitian.
a. Bahan habis pakai.
b. Alat.
c. Sewa alat.
2. Perjalanan.
a. Biaya perjalanan dengan kendaraan umum (PP) (Sesuai dengan ketentuan yang berlaku).
b. Transportasi lokal (Sesuai dengan harga setempat).
c. Lumpsum termasuk konsumsi (Sesuai dengan ketentuan kalau menginap).
3. Laporan Penelitian.
a. Penggandaan.
b. Pengiriman.
4. Seminar.
a. Konsumsi (sesuai harga setempat).
b. Biaya penyelenggaraan (sesuai harga setempat).
5. Biaya lain-lain (agar dirinci untuk keperluan apa) tidak ada biaya yang tidak terduga.
G. LAPORAN PENELITIAN
Pada akhir kegiatan penelitian, tim peneliti harus membuat laporan berupa Buku Laporan dan
Artikel Ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Buku laporan dan Artikel Ilmiah diketik dengan ukuran spasi 2 huruf Times New Roman 12.
2. Ukuran kertas A4.
3. Dijilid rapi dengan warna cover hijau muda.
4. Kanan ataas cover ditulis “Program Penelitian Pemula”.
5. Buku laporan dikirim rangkap 5 (lima) eksemplar beserta softcopy (1 keping CD) berisi
La-poran dan artikel.
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Sistematika laporan penelitian adalah sebagai berikut:
Bagian Awal
1. Halaman Judul.
2. Halaman Lembar Identitas dan Pengesahan (Lihat lampiran).
3. Abstrak.
4. Prakata.
5. Daftar Isi.
6. Daftar Tabel.
7. Daftar Gambar (jika ada).
8. Daftar Lampiran.
Bagian Isi, meliputi
BAB I Pendahuluan
Bab ini berisi latar belakang masalah, uraian identifikasi masalah penelitian, membatasi masalah dan merumuskan masalah (tidak harus menggunakan kalimat
tanya), tujuan dan manfaat penelitian.
BAB II Tinjauan Pustaka
Uraikan teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan di
jurnal ilmiah yang akan digunakan sebagai basis melakukan penelitian.
BAB III Metode Penelitian
Berisi sama dengan yang ada dalam proposal penelitian (jika terjadi perubahan
harus dijelaskan secara rinci dan tidak boleh menyimpang permasalahan).
BAB IV Hasil Dan Pembahasan
Berisikan semua temuan-temuan yang terdapat dalam penelitian yang diungkapkan
secara jelas variabel-variabel yang diteliti, penggunaan teknik analisis data,
mendes-kripsikan hasil analisis data, memberikan penafsiran terhadap kesimpulan
analisis dat dengan mempertimbangkan kemanfaatan kontribusi pada
kemajuan/penyem-purnaan
IPTEKS, Pengembangan Kelembagaan dan
Pembangunan Nasional. Diha-rapkan hasil yang dicapai memenuhi kesesuaian
dengan tujuan, kedalam bahasan, originalitas dan mutu hasil penelitian.
BAB V Kesimpulan Dan Saran
Uraikan kesimpulan-kesimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan dan berikan
saran-saran berdasar kesimpulan tersebut.
Daftar
Pustaka
Lampiran
1. Daftar Riwayat Hidup.
2. Ijin Penelitian, Data Laboratorium, Data Hasil Survei/Observasi, dokumentasi, dll.
Sedangkan untuk penulisan Artikel Ilmiah menggunakan sistematika sebagai berikut:
1. Judul.
2. Nama Penulis.
3. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia).
4. Kata kunci.
5. Pendahuluan.
Uraian umum lingkup permasalahan, penjelasan istilah-istilah yang dipakai, uraian tujuan
dan manfaat penelitian, serta tinjauan teoritis program.
6. Metode.
Uraian metode penelitian yang digunakan.
7. Hasil dan Pembahasan.
Uraian tentang hasil penelitian yang diperoleh lengkap dengan narasi atau pembahasannya.
8. Kesimpulan dan Saran.
9. Daftar Pustaka.
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Lampiran 1
Cover Proposal Penelitian

PROPOSAL PENELITIAN PEMULA

JUDUL

Oleh :
………………………….
………………………….

FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN, TAHUN
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Lampiran 2
Halaman Pengesahan
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN
1. Judul Penelitian
:
2. Bidang Penelitian
:
3. Ketua Peneliti
:
a. Nama Lengkap dan Gelar
:
b. Jenis Kelamin
:
c. Golongan/Pangkat/NIDN
:
d. Jabatan Fungsional
:
e. Jabatan Struktural
:
f. Fakultas/Jurusan
:
g. Pusat Penelitian
:
4. Alamat Ketua Peneliti
:
a. Alamat Kantor/Telp/Fax/E-mail
:
b. Alamat Rumah/Telp/Fax/E-mail
:
5. Jumlah Anggota Peneliti
:
a. Nama Anggota
:
orang
6. Lokasi Penelitian
:
Kerjasama dengan INSTITUTsi
7. Lain
:
a. Nama Istitusi
:
b. Alamat
:
c. Telepon/Fax/E-mail
:
8. Lama Penelitian
:
bulan
9. Biaya yang dipelukan
:
a. Sumber dari Lembaga Penelitian
INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI AMBON
: Rp.
Sumber Lain,
b. sebutkan……..
: Rp.
Jumlah
: Rp.
(…………………………………….)
Mengetahui,
Dekan

…………………….
Ketua Peneliti

…………………..
NIDN. ………….

………………….
NIDN. ………….

Menyetujui
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
..........................................
NIDN...................................
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Lampiran 3
Format Penilaian Proposal
PENILAIAN USUL PENELITIAN PEMULA
Perguruan Tinggi
Fakultas/Program Studi
Judul Penelitian
Tim Peneliti
1. Nama Ketua Tim Peneliti
2. Anggota Peneliti
Ruang lingkup
Lokasi Penelitian
Biaya yang diusulkan
Biaya yang disetujui
No

KRITERIA

:
:
:
:
:
: orang
:
: Laboratorium/Studio/Lapangan*)
: Rp.
: Rp.

INDIKATOR PENILAIAN

1

Perumusan
Masalah

Ketajaman Perumusan Masalah &
Tujuan Penelitian

2

Manfaat Hasil
Penelitian dan
luaran

Pengembangan IPTEKS,
Pembangunan, dan atau
Pengembangan Kelembagaan serta
luaran penelitian sesuai IKUP
Relevansi, Kemutakhiran jurnal
ilmiah dan Penyusunan Daftar
Pustaka
Ketepatan Metode yang digunakan

3

Tinjauan
Pustaka

4

Metode
Penelitian

5

Unsur
Penunjang

Kesesuaian jadwal, Kesesuaian
keahlian personalia & kewajaran
biaya
JUMLAH

BOBOT
(%)

SKOR

25

20

15
30
10
100

Setiap kriteria diberi skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7.
(1= buruk; 2= sangat kurang; 3= kurang; 5=cukup; 6=baik; 7= sangat baik)
Catatan Penilai :

………………………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….

Nilai = Bobot X Skor.
Batas penerimaan (passing grade) = 500.
* ) Coret yang tidak perlu.
Penilai,

........................................

NILAI
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Lampiran 4
BUTIR BUTIR CATATAN PERBAIKAN USUL PENELITIAN
No
1

Kriteria
Perumusan
masalah.

2

Manfaat
Hasil
Penelitian
dan Luaran.

3

Tinjauan
Pustaka.

4

Metode
Penelitian.

5

Kelayakan
Penelitian.

6

Lain-lain.

Indikator Penilaian
Alasan
Ketajaman perumusan masalah o Perumusan masalah kurang
& tujuan penelitian, originalitas
mengarah, tujuan penelitian tidak
dan aktualitas permasalahan.
jelas, kurang originil dan kurang
aktual.
Kontribusi hasil penelitian pada o Kontibusi hasil penelitian pada
Pengembangan IPTEKs,
pengembangan IPTEKS,
pembangunan, dan/atau
pembangunan, pengembangan
pengembangan kelembagaan
kelembagaan tidak jelas, luaran
serta luaran penelitian
tidak mengacukup.
Relevansi, Kemutakhiran jurnal o Bahan kepustakaan kurang
ilmiah, dan penyusunan daftar
menunjang penelitian, pustaka tidak
pustaka.
relevan, kurang mutakhir, Umumnya
Ketajaman kerangka piker
bukan artikel jurnal ilmiah, &
berdasarkan referensi yang
penyusunan daftar pustaka kurang
digunakan.
baik,kerangka piker tidak
mendukung kejelasan masalah.
Ketepatan penggunaan metode
o Metode penelitian kurang tepat dan
penelitian.
kurang rinci sehingga langkah
penelitian yang dilakukan tidak
jelas.
Kesesuaian jadwal,
o Kelayakan penelitian kurang ditinjau
kesuaiankeahlian personalian dan
dari kualifikasi personalia dan
kewajaran biaya.
nkesesuaian jadwal.
o Anggaran biaya yang diajukan
kurang rinci, atau dinilai terlalu
tinggi.
Format usulan, kesesuaian
o Usulan belum mengikuti format
sumber dana dsb.
yang ditentukan atau penyampaian
terlambat.
o Lain-lain (penelitian pemula,
masalah sudah banyak diteliti,
permasalahan kurang relevan
dengan bidang studi peneliti).
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Lampiran 5
Cover Laporan Penelitian

Program Penelitian Pemula

LAPORAN PENELITIAN

JUDUL

OLEH :
…………………………….
…………………………….

Dibiayai Oleh

FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN, TAHUN
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Lampiran 6
Penilaian Laporan Penelitian
Nama Peneliti :
Judul
:
KOMPONEN

BOBOT

I. PENDAHULUAN
1. Perumusan Masalah.
2. Tujuan Penelitian.
II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Relevansi.
2. Pengacuan Daftar Pustaka.
Kemutakhiran atau keaslian sumber dan jurnal ilmiah.
III. METODE PENELITIAN
1. Kesesuaian dengan masalah.
2. Ketepatan Rancangan.
3. Ketepatan Instrumen.
4. Ketepatan dan Ketajaman Analisis.
IV. HASIL PENELITIAN
1. Manfaat & Kontribusi : IPTEKS, Pembangunan
Pengembangan Kelembagaan.
2. Hasil yang dicapai :
a. Kesesuaian dengan tujuan.
b. Kedalaman bahasan.
c. Originilitas.
d. Mutu Hasil.
V. UMUM
1. Bahasa.
2. Format.
3. Ringkasan.
JUMLAH

SKOR

10

20

25

40

10
100

Keterangan:
Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7
(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)
Kriteria
601 – 700 = Sangat Baik
501 – 600 = Baik
401 – 500 = Cukup
301 – 400 = Kurang
201 – 300 = Sangat Kurang
– 200 = Buruk .................................................
Ambon, ............................2013
Reviewer,
(.............................................)

NILAI
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PANDUAN PENELITIAN INOVASI PEMBELAJARAN
A. LATAR BELAKANG
Upaya perbaikan kualitas pendidikan secara substantif dapat dilakukan melalui
program perbaikan input dan proses. Perbaikan input di dalamnya mencakup program
perbaikan kualitas masukan peserta didik, perbaikan kurikulum, peningkatan kualifikasi
profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan, penyediaan fasilitas pendidikan dan
belajar, penyediaan lingkungan pendidikan yang kondusif, dan yang sejenis. Sedangkan
perbaikan proses di dalamnya mencakup program perbaikan manajemen penyelenggaraan
pendidikan, perbaikan proses pembelajaran di sekolah, Inovasi pembelajaran, perbaikan
sistem evaluasi keberhasilan program pendidikan, dan berbagai program lain yang sejenis.
Penelitian Inovasi Pembelajaran dikembangkan untuk memfasilitasi para pemerhati
dan praktisi pendidikan dari kalangan pengajar perguruan tinggi (dosen) dalam upayanya
melakukan perbaikan kualitas pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi maupun perbaikan
kualitas pembelajaran di tingkat kelas/sekolah dengan berkolaborasi dengan guru mata
pelajaran di sekolah. Melalui penelitian inovasi pembelajaran ini para dosen diharapkan
dapat mengembangkan berbagai gagasan konstruktif untuk peningkatan kualitas
pembelajaran pada mata kuliah yang berbasiskan riset dan membantu memcahkan masalahmasalah yang dihadapi guru di sekolah dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar.
B. TUJUAN
Program penelitian ini ditujukan untuk:
1. Menumbuhkembangkan kepekaan dan kepedulian dosen terhadap upaya perbaikan
kualitas pembelajaran di perguruan tinggi melalui kegiatan penelitian yang inovatif dan
aplikatif.
2. Menumbuhkembangkan kepekaan dan inovasi pembelajaran dalam membantu guru
menyelesaikan masalah-masalah dalam pembelajaran di sekolah melalui kolaborasi
Penelitian Tindakan Kelas(PTK).
3. Menumbuhkembangkan budaya akademik dan sikap profesionalisme dosen dan/atau guru
melalui kegiatan penelitian pragmatis yang hasilnya dapat segera diketahui dan
dipublikasikan secara bertanggung jawab.
C. MANFAAT
Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari program penelitian ini adalah:
1. Terakomodasinya dosen-dosen potensial dan inovatif dalam mengembangkan berbagai
gagasan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Perguruan Tinggi
melalui program penelitian khusus Inovasi pembelajaran.
2. Terakomadisanya dosen potensial dan kreatif dalam mengembangkan inovasi
pembelajaran dalam memecahkan masalah pembelajaran di sekolah melalui kolaborasi
Penelitian Tindakan Kelas(PTK) dengan guru di sekolah.
D. LUARAN
Luaran dari program penelitian Inovasi Pembelajaran ini adalah;
1. Perbaikan kinerja pembelajaran yang bermuara pada peningkatan pencapaian hasil
belajar mahasiswa.
2. Perbaikan kinerja pembelajaran di sekolah melalui kolaborasi PTK dengan guru mata
pelajaran di sekolah.
3. Solusi masalah pembelajaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, artinya
didasarkan pada konstruk teori yang ada dan didukung oleh fakta empiris lapangan.
4. Publikasi ilmiah yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.
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E. BIDANG KAJIAN/LINGKUP PENELITIAN
Bidang kajian penelitian Inovasi Pembelajaran merujuk pada bidang kajian Unggulan IAIN
Ambon seperti tertuang dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) IAIN Ambon dengan tema:
Inovasi Pendidikan Karakter Berkualitas, mencakup:
1. Pengembangan pendidikan karakter melalui inovasi model pembelajaran, kurikulum
dan penilaian, serta media pembelajaran berbasis TIK.
2. Studi kebijakan desentralisasi dan mutu pendidikan
3. Peningkatan keprofesian guru berkelanjutan
4. Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan
5. Pengembangan pendidikan non formal dan anak usia dini, dan
6. Pendidikan kebencanaan.
Tema-tema tersebut dalam penelitian inovasi pembelajaran dapat dikembangkan menjadi
topik-topik penelitian seperti:
1. Masalah belajar peserta didik, seperti; gaya belajar, motivasi, aktivitas belajar, kesalahan
belajar, dan kesalahan konsep.
2. Masalah desain dan strategi pembelajaran, seperti pengelolaan kelas, prosedur
pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode dan teknik pembelajaran, serta pola
komunikasi pembelajaran berbasis pendidikan karakter.
3. Masalah pengembangan pembelajaran, seperti pengembangan model pembelajaran,
pengembangan media, pengembangan model pengelolaan kelas, pengembangan model
dan sistem evaluasi berbasis pendidikan karakter.
4. Masalah pemanfaatan sumber belajar, seperti penggunaan perpustakaan, penggunaan
sumber belajar lingkungan, penggunaan media cetak dan elektronik, dan lainnya.
5. Masalah evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan karakter melalui mata pelajaran.
F. JENIS PENELITIAN
Penelitian inovasi pembelajaran ini diklasifikasi dalam tiga (tiga) kategori, yaitu penelitian
tindakan kelas (classroom actions research), penelitian dan pengembangan (Research and
Development) termasuk Kuasi Eksperimen dan Lesson Study.
1. Penelitian Tindakan Kelas (PTK)
PTK untuk perbaikan kualitas pembelajaran di pendidikan tinggi maupun
perbaikan kualitas proses dan hasil belajar di sekolah dengan karakteristik;
a. Masalah yang ingin dipecahkan merupakan masalah riil yang dirasakan/dihadapi oleh
dosen di mata kuliah sendiri dan/atau guru pada mata pelajaran di sekolah.
Permasalahan penelitian dibangun dari kondisi riil yang dihadapi oleh peneliti dalam
proses perkuliahannya atau dari guru di sekolah untuk PTK kolaborasi.
b. Peneliti adalah dosen pengampu mata kuliah yang memiliki komitmen untuk memperbaiki
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c.
d.
e.
f.

kualitas perkuliahan yang dilakukan sebagai wujud dari tanggung jawab
profesionalnya atau membantu memecahkan masalah pembelajaran di kelas
berkolaborasi dengan guru di sekolah.
Objektivitas, validitas, dan reliabilitas penelitian menjadi tanggung jawab peneliti,
artinya kredibilitas peneliti menjadi ”taruhan” atas hasil penelitian yang dicapai.
Kerangka teori yang kuat diperlukan sebagai dasar pengembangan masalah dan acuan
tindakan yang dihipotesiskan.
Untuk teknis pelaksanaan PTK dapat dilakukan secara kolaboratif antara dosen
dengan dosen, antara dosen dengan mahasiswa yang dikoordinasikan dalam suatu tim
peneliti atau dosen dengan guru mata pelajaran di sekolah.
Proses dan hasil pembelajaran didokumentasikan dan dilaporkan secara sistematik dan
sistemik sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

2. Penelitian dan Pengembangan ( Research and Development)
Penelitian dan pengembangan dalam konteks ini adalah penelitian yang diarahkan untuk
mengembangkan dan menghasilkan suatu produk dalam bentuk materi/bahan ajar, media,
strategi, model, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan
pembelajaran di kelas dan di laboratorium. Penelitian tidak ditujukan untuk menguji teori
tetapi lebih pada upaya perbaikan kualitas pembelajaran/perkuliahan dengan
dikembangkannya perangkat pembelajaran, model, strategi dan produk-produk lain yang
relevan.
Karakteristik dari penelitian dan pengembangan ini adalah;
a. Masalah yang ingin dipecahkan adalah masalah riil yang dihadapi/dirasakan oleh
dosen dalam proses perkuliahannya sebagai pertanggungjawaban profesional selaku
tenaga pendidik yang berkompeten.
b. Peneliti adalah dosen yang memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap kualitas
pembelajaran yang dilakukan, serta memiliki komitmen untuk memperbaiki dengan
melakukan upaya pengembangan melalui program penelitian.
c. Luaran penelitian adalah produk dalam bentuk model, pendekatan, strategi, dan
barang yang dapat menunjang keefektifan proses perkuliahan mahasiswa sehingga
mendukung pencapaian kompetensi yang ditargetkan.
d. Proses pengembangan produk dilakukan melalui uji ahli dan uji lapangan (terbatas),
sehingga validitas produk dapat dipertangungjawabkan.
e. Proses pengembangan dan pengujian model berikut hasil yang dicapai,
didokumentasikan dan dilaporkan secara sistematik dan sistemik sesuai kaidah
penulisan karya ilmiah yang berlaku.
f. Kerangka teori sebagai acuan pengembangan produk untuk mengatasi permasalahan
pembelajaran yang dihadapi dosen berkait dengan kemajuan ipteks, harus kuat.
3. Lesson Study
Strategi yang digunakan dalam impelemntasi inovasi pembelajaran dapat menggunakan
Lesson study yang mencakup tahapan Plan, Do dan Ceck/Act. Melalui strategi ini,
diharap-kan akan terjadi peningkatan mutu secara terus menerus dan berkelanjutan. Dari
hasil Lesson Study akan didapatkan sejumlah pengetahuan baru atau keputusan penting
guna perbaikan selanjutnya.
G. PENGUSUL PENELITIAN
Semua dosen IAIN Ambon yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan proposal
Penelitian Inovasi Pembelajaran.
Persyaratan yang dimaksud adalah;
1. Untuk PTK dan Penelitian Pengembangan yang diarahkan pada peningkatan kualitas
pembelajaran/perkuliahan di perguruan tinggi, pengusul adalah Dosen pengampu mata
kuliah yang akan diteliti/diperbaiki kualitas perkuliahannya atau mata pelajaran guru
yang relevan.
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2. Ketua peneliti minimal berpendidikan Magister (S2) dengan Golongan Kepangkatan
minimal IIIb atau berpendidikan sarjana (S1) dengan jabatan fungsional minimal Lektor
Kepala.
3. Dalam 1 (satu) tahun anggaran Ketua Peneliti tidak diperkenankan menjabat sebagai
Ketua pada penelitian lain, dan hanya diperkenankan menjadi anggota dalam satu
penelitian lain.
4. Dalam 1 (satu) tahun anggaran seorang Dosen yang tidak menjadi Ketua Peneliti hanya
diperkenankan menjadi anggota Peneliti pada 2 (dua) judul penelitian yang
dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN
Ambon.
H. BIAYA PENELITIAN
Biaya penelitian maksimal sampai dengan Rp. 9.000.000,- mencakup;
1. Honorarium peneliti 30% dari total anggaran.
2. Biaya operasional penelitian, tidak termasuk biaya perjalanan dan akomodasi peneliti.
3. Biaya lain-lain, seperti seminar hasil, publikasi hasil penelitian, dan lain-lain yang
besarnya tidak lebih dari 20% dari total anggaran.
I. PENGUSULAN PROPOSAL
Proposal diusulkan dengan ketentuannya sebagai berikut.
1. Proposal diketik dengan ukuran spasi 1,5, huruf New Romans Font 12
2. Ukuran kertas A4
3. Dijilid rapi dengan warna biru muda
4. Cover proposal seperti Lampiran 1
5. Halaman pengesahan proposal seperti Lampiran 2
6. Proposal dikirim rangkap 3 (tiga) eksemplar
J. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN
Bagian Awal Proposal terdiri, atas;
A. Halaman Judul
B. Lembar Pengesahan
C. Daftar Isi
Bagian Inti Proposal, berisi;
A. Judul
Ditulis singkat, jelas, spesifik, dan merepresentasikan masalah yang diteliti berikut
pemecahan yang dipilih. Jumlah kata yang digunakan tidak lebih dari 20 kata.
B. Bidang Ilmu
Bidang ilmu yang relevan dengan bidang kajian dalam penelitian.
C. Latar Belakang Masalah
Uraian tentang mengapa penelitian dilakukan, apa yang menjadi inti permasalahan,
lingkup permasalahan, dan batasan masalah yang diteliti berdasar dari refleksi awal
proses pembelajaran di kelas dan dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang
relevan dari publikasi jurnal-jurnal ilmiah.
D. Rumusan Masalah
Rumusan pertanyaan penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian.
E. Tujuan Penelitian
Rumusan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian.
F. Manfaat Penelitian
Kontribusi hasil penelitian terhadap peningkatan kualitas pembelajaran yang dapat
dirasakan/dicapai oleh mahasiswa atau siswa, dosen, maupun oleh lembaga yaitu jurusan/
program studi.
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G. Kajian Pustaka
Deskripsi teoretik tentang aspek-aspek yang diteliti, kajian hasil –hasil penelitian yang
relevan dikutip dari jurnal ilmiah maksimal tiga (3) halaman, kerangka teoretik atau
kerangka berpikir yang dibangun, dan perumusan hipotesis (tindakan) yang diajukan.
H. Metode Penelitian
Uraian secara rinci tentang jenis penelitian yang dipilih untuk menjawab masalah yang
diteliti dengan menunjuk subjek, objek, waktu, dan lokasi penelitian, di samping teknik
pengumpulan data berikut instrumen yang digunakan dan teknik analisis data yang
dilakukan.
Untuk penelitian tindakan kelas (PTK), rancangan penelitian perlu dirinci sesuai dengan
kaidah penelitian tindakan yang dimulai dengan perencanaan tindakan, pelaksanaan
tindakan, observasi tindakan, dan refleksi hasil tindakan yang berdaur ulang atau
bersiklus. Kriteria keberhasilan yang ingin dicapai dalam setiap siklus harus ditunjukkan
secara jelas, sehingga dapat diketahui kapan siklus dapat diakhiri.
Untuk penelitian dan pengembangan, rancangan penelitian perlu dirinci proses
pengembangan yang akan dilakukan, bagaimana validasi produk akan dilakukan, uji
lapangan mana yang akan dilakukan. Kriteria keberhasilan dari produk pengembangan
juga harus dirumuskan secara jelas, sehingga bagian-bagian mana yang masih perlu
perbaikan, dan mana yang sudah memenuhi kriteria, dan sebagainya.
I. Jadwal Penelitian
Uraikan kegiatan dan alokasi waktu yang diperlukan dalam keseluruhan kegiatan
penelitian yang dipresentasikan dalam bantuk tabel atau barchart. Jangka waktu
penelitian 6 hingga 8 bulan. (Maret sd Nopember 2012).
J. Personalia Penelitian
Jumlah peneliti pada program penelitian inovasi pembelajaran ini terdiri atas seorang
Ketua Peneliti dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Anggota Peneliti dosen dan
minimal 1 orang guru mapel(untuk PTK Kolaborasi).
K. Biaya Penelitian
Rincian biaya penelitian, yang meliputi; honor peneliti, biaya operasional penelitian, dan
biaya lain-lain.
L. Daftar Pustaka
Ditulis dan disusun sesuai dengan tata tulis ilmiah yang berlaku di LP2M IAIN Ambon.
Pustaka yang ditulis hanya yang dirujuk dalam naskah.
M. Lampiran
1. Justifikasi Anggaran Penelitian
2. Curriculum Vitae Ketua dan Anggota Peneliti yang ditandatangani basah/asli.
3. Struktur Kurikulum Jurusan/Program Studi(khusus untuk inovasi pembelajaran mata
kuliah)
K. LAPORAN HASIL PENELITIAN
Pada akhir kegiatan penelitian, tim peneliti harus membuat laporan penelitian beserta
kelengkapannya berupa: laporan hasil penelitian, artikel ilmiah yang siap dipublikasikan
dalam jurnal ilmiah dan logbook serta soft copy dari semua tagihan tersebut.
Sistematika Laporan
Bagian Awal, terdiri atas;
1. Halaman Judul
2. Lembar Pengesahan
3. Abstrak
4. Kata Pengantar
5. Daftar Isi
6. Daftar Tabel
7. Daftar Gambar
8. Daftar Lampiran
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Bagian Isi Laporan, berisi;
1. BAB I PENDAHULUAN
2. BAB II KAJIAN PUSTAKA
3. BAB III METODE PENELITIAN
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN
6. DAFTAR PUSTAKA
7. LAMPIRAN
L. SISTEMATIKA ARTIKEL PUBLIKASI HASIL PENELITIAN
Salah satu luaran dari program penelitian pengembangan pembelajaran ini adalah publikasi
ilmiah dalam bentuk artikel yang diterbitkan baik oleh jurnal terakreditasi maupun jurnal
yang belum terakreditasi. Sistematika penuliasan artikel ilmiah hasil penelitian adalah
sebagai berikut
Judul
Ditulis singkat, jelas, spesifik dan representatif atas isi yang ditulis maksimal 20 kata.
Nama Penulis
Ditulis tanpa gelar akademik, gelar akademik dan keterangan lain yang diangap perlu
dicantumkan dalam bentuk catatan kaki.
Abstrak
Ditulis dalam satu paragraf yang panjangnya maksimal sekitar 250 kata, berisi masalah dan
tujuan penelitian, lokasi dan metode penelitian yang ditempuh, dan hasil penelitian yang
dicapai. Ditulis dengan spasi tungal, huruf miring, dengan karakter huruf lebih kecil dari
karakter yang digunakan untuk naskah artikel. Dilengkapi Kata kunci.
Pendahuluan
Uraian tentang rasional penelitian, masalah yang diteliti, dan kajian teori dan hasil-hasil
penelitian terdahulu yang relevan yang dirujuk dari jurnal-jurnal ilmiah(diutamakan yang
bereputasi nasional maupun internasional yang digunakan untuk membangun hipotesis
(tindakan) dalam penelitian(jika ada).
Metode Penelitian
Uraian tentang bagaimana penelitian dilakukan, mulai di mana dan kapan penelitian
dilakukan, siapa yang menjadi subjek dan unit analisis penelitian, dengan apa data diperoleh,
dan bagaimana data diolah untuk menghasilkan kesimpulan penelitian.
Hasil Dan Pembahasan
Uraian tentang hasil penelitian dan bahasan yang dapat diberkan atas hasil temuan. Hasil
penelitian dapat disajikan dalam bentuk tabel dan uraian singkat, dan dilanjutkan dengan
bahsan yang cukup mendalam terhadap hasil temuan. Proporsi bagian ini adalah yang
terbanyak dalam seluruh naskah artikel publikasi.
Penutup
Berisi uraian singkat tentang simpulan hasil penelitian dan saran atau rekomendasi yang
dapat diberikan berdasarkan temuan penelitian.
Daftar Pustaka
Berisi daftar pustaka yang dirujuk dalam penulisan artikel, ditulis dan disusun berdasarkan
aturan tata tulis ilmiah yang berlaku.
M. KOMPONEN LOGBOOK
Logbook disusun dalam bentuk tabel baris dan kolom dalam sebuah buku besar yang
me-liputi komponen-komponen: Nomor, Hari dan tanggal, jenis kegiatan, hasil kegiatan
dan keterangan/penggunaan anggaran. Seperti digambarkan dalam tabel berikut;
No

Hari dan tanggal
Kegiatan

Jenis
Kegiatan

Hasil
Kegiatan

Keterangan/
Penggunaan Anggaran
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Lampiran 1
Cover Proposal Penelitian Inovasi Pembelajaran
Penelitian Inovasi Pembelajaran

PROPOSAL PENELITIAN

JUDUL

Oleh :
………………………….
………………………….

JURUSAN/PROGRAM STUDI
FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN, TAHUN
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Lampiran 2
HALAMAN PENGESAHAN
USUL PENELITIAN INOVASI PEMBELAJARAN
1. Judul Penelitian
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. Jenis Kelamin
c. Golongan/Pangkat/NIDN
d. Jabatan Fungsional
e. Fakultas/Jurusan
3. Jumlah Anggota Peneliti
a. Nama Anggota Peneliti I
b. Nama Anggota Peneliti II
4. Lama Penelitian
5. Biaya yang diperlukan

Mengetahui,
Dekan Fakultas …………….
Cap & tanda tangan
………………….
NIDN. …………….

:
:
:
: L/P
:
:
:
:
:
:
:
:

orang (terlampir)

Ambon,…………………….
Ketua Peneliti

………………………….
NIDN. …………………….

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Cap & tanda tangan
……………………………………
NIDN. ……………………………...
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Lampiran 3
Cover Laporan Penelitian Inovasi Pembelajaran

Penelitian Inovasi Pembelajaran

LAPORAN PENELITIAN

JUDUL

Oleh :
………………………….
………………………….

JURUSAN/PROGRAM STUDI
FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN, TAHUN
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Lampiran 4
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN INOVASI PEMBELAJARAN
1. Judul Penelitian
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. Jenis Kelamin
c. Golongan/Pangkat/NIP
d. Jabatan Fungsional
e. Fakultas/Jurusan
3. Jumlah Anggota Peneliti
c. Nama Anggota Peneliti I
d. Nama Anggota Peneliti II
4. Lama Penelitian
5. Biaya yang diperlukan

Mengetahui,
Dekan Fakultas …………….
Cap & tanda tangan
……………....…….
NIDN. …………….

:
:
:
: L/P
:
:
:
:
:
:
:
:

orang (terlampir)

Ambon,…………………….
Ketua Peneliti

………....………………….
NIDN. …………………….

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Cap & tanda tangan
……...………………………………
NIDN. ……………………………...
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Lampiran 5
Format Penilaian Usul Penelitian
PENELITIAN INOVASI PEMBELAJARAN
: .......................................................

1. Judul Penelitian
2. Tim Peneliti
a. Nama Ketua Tim
Peneliti
b. Anggota Peneliti
3. Jurusan/ Program Studi
4. Biaya yang Diusulkan
5. Biaya yang disetujui
N
o

1.

2.

3.

4.

: .......................................................
: ............. org
: .......................................................
: .......................................................
: Rp...................................................
: Rp. .................................................

Aspek yang Dinilai

Perumusan masalah

Kajian Teori

Metode Penelitian

Kelayakan Pengusul

SubAspek

Bobot

-

ketajamanperumusan
UrgensidanManfaat
Kesesuaian dengan tema
Inovasi Pendidikan karakter
berkualitas

20

-

Relevansi dengan masalah
Kemutakhiran
Pustaka acuan
Jurnal ilmiah yang dirujuk

30

-

ketepatanMetode
Ketepatan data dan sumber
data
KetepatanInstrumen
KetepatanAnalisisData

40

-

TeknikPenulisan
Jadwalkegiatan
Rinciananggaran
Fisiabilitas peneliti
JUMLAH

Skor

10

100

Keterangan:
- Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang;
5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik); Passing grade = 500 tanpa skor 1.
- Saran Perbaikan: ..............................................................................................
Ambon, ........................
Penilai,
( .......................................)

Nila
i
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Lampiran 6
Format Penilaian Laporan Penelitian
PENELITIAN INOVASI PEMBELAJARAN
1. Judul Penelitian

:.........................................................

2. Tim Peneliti
a. Nama Ketua Tim Peneliti : .........................................................
b. Anggota Peneliti
: .............
3. Jurusan/ Program Studi
: ............................................................
Kode:
No.
I
II

III

IV

V

Komponen
PENDAHULUAN
Perumusan masalah, Tujuan penelitian
TINJAUAN PUSTAKA
Relevansi, Penyusunan Daftar,
Kemutahiran/sumber
asli, Jurnal ilmiah yang dirujuk
METODE PENELITIAN
Kesesuaian dengan masalah, Ketepatan
rancangan,
Ketersediaan sasaran, Ketepatan peralatan
HASIL PENELITIAN
Manfaat, IPTEK, Pembangunan
Pengembangan Institutsi, Pengemb.
Kemampuan
peneliti, Hasil yang dicapai, Kesesuaian
dengan tujuan
dan konsistensi, Kedalaman bahasan,
Originalitas/
Kontribusi
UMUM
Bahasa, Format, Ringkasan
JUMLAH

Nama
Penilai:
Bobot
%

Skor

Nilai

10
20

30

30

10
100

Keterangan:
- Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 =
Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)
Kriteria=
601 – 700 = Sangat Baik
501 – 600 = Baik
401 – 500 = Cukup
301 – 400 = Kurang
201 – 300 = Sangat Kurang
– 200
= Buruk
Ambon, ............................... 2013
Evaluator,

(..............................................................)
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PANDUAN PENELITIAN DOSEN SENIOR
A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas penelitian serta untuk memperbanyak
jumlah dosen meneliti, maka dosen senior wajib melakukan penelitian setiap tahun. Dosen
senior yang dimaksud di sini adalah para profesor, doktor dan semua dosen yang telah
menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala atau lebih. Kegiatan penelitian Dosen Senior
diarahkan untuk mendorong pengembangan Institutsi, menciptakan inovasi, dan
pengembangan IPTEKS serta dalam upaya memberikan sumbangan pemikiran dalam
berbagai pemecahan masalah-masalah publik pada berbagai aspek sesuai dengan bidang
keahlian msing-masing dosen senior.
Kualitas program penelitian dosen senior ini perlu didukung oleh aspek Institutsional,
dana, dan kebijakan yang bertema menumbuh kembangkan penelitian di Perguruan Tinggi
dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS).Hasil
penelitian yang diharapkan dari program ini adalah dapat berupa penelitian dasar untuk
pengembang ilmu maupun penelitian terapan untuk memecahkan masalah-masalah di semua
bidang studi/ program studi yang ada di IAIN Ambon. Hasil penelitian seyogyanya
dipublikasikan melalui seminar, diseminasi hasil-hasil penelitian, serta jurnal.Evaluasi
kelayakan proposal dan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh tim review yang ditetapkan
dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
IAIN Ambon.
B. PENGERTIAN
Penelitian Dosen Senior adalah penelitian yang dilakukan oleh para dosen senior (Profesor,
doktor atau dosen dengan jabatan fungsional minimal Lektor Kepala) yang bertujuan
meningkatkan jumlah dan kualitas penelitian sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.
C. LINGKUP PENELITIAN DOSEN SENIOR
Ruang lingkup penelitian Dosen Senior menyesuaikan dengan topik unggulan IAIN Ambon
meliputi tema-tema yang berhubungan dengan:
Tabel Topik Penelitian Unggulan Institut
Bidang penelitian
unggulan Institut

Topik penelitian unggulan Institut

Inovasi pendidikan karakter
berkualitas

1. Pengembangan pendidikan karakter melalui inovasi
model pembelajaran, kurikulum dan penilaian, serta
media pembelajaran berbasis TIK.
2. Studi kebijakan desentralisasi dan mutu pendidikan
3. Peningkatan keprofesian guru berkelanjutan
4. Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas
5. Pendidikan
6. Pengembangan pendidikan non formal dan anak usia
dini.
7. Pendidikan kebencanaan
8. Pendidikan moral Pancasila

Bidang penelitian
unggulan Institut

Topik penelitian unggulan Institut
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1. Pengolahan dan transformasi kandungan bahanm alam

Sains dan teknologi hijau
2.
3.
4.
5.

Sains dan teknologi hijau

Seni budaya lokal dan
sosial ekonomi humaniora

Sumberdaya dan
peningkatan kualitas hidup

6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

hayati dan nonhayati dan limbah industri menjadi
material fungsional baru
Pengembangan teknologi tepat guna dan otomotif
Biodiversitas dan keanekaragaman hayati
Konservasi energi dan energi terbarukan
Pengembangan sistem informasi untuk pendidikan,
robotika dan bidang yang lain
Kajian mitigasi bencana
Pengembangan arsitektur dan transportasi hijau
Katalisis dan proses industry
Bioteknologi dan pengembangan kultur jaringan
Kajian kesenian jawa
Etnomusikologi
Etnokoreografi
Tradisi lisan
Konservasi seni dan budaya local
Industri kreatif dalam bidang seni dan budaya
Masalah sosial dan hokum
Kajian hukum dan HAM
Sistem ekonomi
Sistem kelembagaan
Sistem informasi manajemen
Sistem sosial politik ekonomi
Model pemberdayaan masyarakat miskin
Peningkatan kualitas gizi dan ketahanan pangan
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Pemukiman dan lingkungan hidup
Kajian gender dan kesejahteraan anak
Kajian sumberdaya
Ekonomi produktif dan industri kreatif
Pengembangan manajemen kesehatan masyarakat
Manajemen sumberdaya dan sistem informasi
Pengembangan Iptek keolahragaan

Luaran hasil Penelitian Dosen Senior diutamakan mengacu pada IKUP Dikti seperti di
bawah ini,
No Jenis Luaran
Internasional
1

2

Publikasi Ilmiah

Sebagai pemakalah dalam
pertemuan ilmiah

Nasional Terakreditasi
Lokal
Internasional
Nasional
Lokal
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3

4

5

Sebagai pembicara utama
(Keynote Speaker) dalam
pertemuan ilmiah
Visiting Lecturer

Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HKI)

Internasional
Nasional
Lokal
Internasional
Paten
Paten sederhana
Hak cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Desain produk industry
Indikasi geografis
Perlindungan varietas
Tanaman
Perlindungan topografi
sirkuit terpadu

6.
7.

Teknologi Tepat Guna
Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial
Buku Ajar (ISBN)
8.
Buku
Monograf
Buku Referensi
9.
Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan
Minimal usulan penelitian mencantumkan 3 luaran
D. PERSYARATAN PENGUSUL
Syarat calon peneliti minimal S2, memiliki jabatan minimal Lektor Kepala (diutamakan
Profesor dan Doktor), tidak sedang terikat penelitian yang dikelola oleh Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon.
E. USULAN PENELITIAN
Usulan penelitian diusulkan oleh Dosen dengan persyaratan yang telah ditetapkan melalui
Fakultas ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon.
Dengan keten-tuan sebagai berikut :
a. Proposal diketik ukuran spasi 1,5, huruf Times New Roman 12
a. Ukuran kertas A4
b. Dijilid rapi dengan warna cover coklat muda
c. Kanan atas cover ditulis “Penelitian Dosen Senior”
F. SISTEMATIKA USUL PENELITIAN DOSEN SENIOR
1. Judul
Singkat dan spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan.
2. Latar Belakang (maks 2 halaman)
Gambarkan dan jelaskan kemengapaan serta keunikan penelitian didukung dengan fakta/
data empiris obyek/subyek penelitian.
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3. Rumusan Masalah (maks 1 halaman)
Rumuskan masalah secara konkret, jelas dan dapat diteliti. Perumusan masalah dapat
berupa diskusi, pertanyaan maupun gabungan diskusi dan pertanyaan.
4. Tujuan Penelitian (maks 1 halaman)
Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik dan/atau terukur serta sesuai dengan
rumusan masalah.
5. Manfaat dan Luaran Penelitian (maks 1 halaman )
Jelaskan manfaat dan luaran penelitian yang akan dihasilkan.
6. Kajian Teori ( maks 3 halaman)
Uraikan secara jelas kajian teori/landasan teori sesuai variabel/fokus yang diteliti, dan
penelitian terdahulu yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan
dilakukan. Kajian teori/Landasan Teori menguraikan teori, temuan, dan bahan yang
dijadikan dasar untuk melakukan penelitian. Usulan penelitian minimal menggunakan
referensi 6 jurnal (jurnal terakreditasi atau jurnal internasional)
7. Metode Penelitian
Sebut dan uraiakan metode penelitian yang akan digunakan untuk mencapai tujuan sesuai
dengan pendekatan dan desain yang digunakan.
8. Rencana dan Jadwal Penelitian
Gambarkan tahap-tahap kegiatan penelitian dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam
suatu bar-chart.
9. Organisasi
Pelaksana a. Ketua
Pelaksana
1) Nama dan gelar akademik
:
2) Pangkat/Golongan/NIDN
:
3) Jabatan Fungsional
:
4) Bidang Keahlian
:
5) Fakultas/Lembaga/Pusat
:
6) Waktu untuk kegiatan ini
:
b. Anggota Peneliti
1) Nama dan gelar akademik
:
2) Pangkat/Golongan/NIDN
:
3) Jabatan Fugsional
:
4) Bidang Keahlian
:
5) Fakultas/Lembaga/Pusat
:
6) Waktu untuk kegiatan ini
:
10. Rencana Biaya
Proposal penelitian Dosen Senior yang lolos seleksi akan dibiayai dengan dana yang
berasal dari DIPA PNBP IAIN Ambon sampai dengan Rp. 20.000.000,Uraikan rincian biaya penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Honorarium, 30%
b. Peralatan, maksimum 20%
c. Bahan, maksimum 15%
d. Lapangan, maksimum 20%
e. Penggandaan dan seminar, maksimum 10%
f. Lain-lain, 5%
11. Lampiran-Lampiran
a. Daftar Pustaka (gunakan urutan nama pengarang, tahun, judul, kota terbit, dan
penerbit, serta berdasarkan abjad).
b. Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Pelaksana dan ditandatangani.
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G. SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN
1. Bagian Awal
Bagian ini terdiri dari:
a. Halaman Judul
b. Halaman Lembar Identitas dan Pengesahan (Lihat lampiran)
c. Ringkasan (abstrak)
d. Kata Pengantar
e. Daftar Isi
f. Daftar Tabel
g. Daftar Gambar (kalau ada)
h. Daftar Lampiran (kalau ada)
2. Bagian Isi
BAB I

Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian.
BAB II Kajian Teori/Landasan Teori
Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pikir mengenai
peneltian terapan yang dilakukan dengan memanfaakan berbagai pustaka
dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
BAB III Metode Penelitian
Uraikan metode penelitian yang digunakan mulai dari pendekatan,
desain,
populasi dan sampel/sumber data, pengumpulan data dan instrumen,
validitas/ keabsahan data dan analisis data.
BAB IV Hasil Dan Pembahasan
Jelaskan berbagai hasil atau temuan yang diperoleh dan lakukan
pembahasan dengan berbagai acuan yang relevan.
BAB V Penutup
Simpulan
Saran
Daftar Pustaka
Lampiran

H. RINCIAN KEGIATAN DAN SATUAN BIAYA PENELITIAN
1. Kegiatan Operasional
a. Persiapan :
Mengurus perijinan, mengadakan pertemuan awal antara ketua dan anggota tim(jika
penelitian kelompok), menetapkan rencana jadwal kerja, menetapkan pembagian
kerja diantara tim peneliti, menetapkan desain penelitian, menentukan instrumen
penelitian dan uji cobanya (ilmu-ilmu sosial dan humaniora) atau bahan peralatan
penelitian (ilmu pengetahuan alam dan teknologi), menetapkan lokasi penelitian dan
menyusun format-format pengumpulan data.
b. Organisasi di lapangan/laboratorium :
Pengujian penelitian, mempersiapkan dan menyediakan bahan dan peralatan
penelitian, pengumpulan data, melakukan pemantauan atas pengumpulan data
dengan frekuensi tergantung pada keperluan, menyusun dan mengisi format
tabulasi agar data siap dianalisis, melakukan analisis data secara keseluruhan
dan menyimpulkan hasil analisis, membuat tafsiran dan kesimpulan hasil serta
membahasnya.
c. Monitoring Pelaksanakan.
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Monitoring dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon.
d. Penyusunan laporan hasil penelitian :
Menyusun konsep laporan, melakukan diskusi antar anggota tim atas konsep
laporan (peer group), menyusun konsep laporan akhir, menyusun laporan akhir dan
bahan untuk seminar, serta penyelenggaraan seminar (oleh lembaga penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon).
e. Penggandaan dan pengiriman :
Menggandakan laporan dan mengirimkan laporan hasil penelitian.
f. Artikel ilmiah :
Menyusun naskah artikel ilmiah, biaya pemuatan artikel di jurnal ilmiah (kalau
ada, sebutkan nama jurnal). Artikel disusun sesuai dengan jurnal yang dituju
dengan melampirkan pedoman penulisan jurnal tersebut.
g. Melampiran produk atau luaran sebagaimana yang telah disebutkan pada usulan
penelitian
2. Beberapa Patokan Biaya Satuan Penelitian
a. Honorarium
1 Ketua Peneliti
2 Anggota Peneliti
3 Tenaga Laboran/Teknisi
Besarnya honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Bahan dan peralatan penelitian
1. Bahan habis
2. Alat
3. Sewa alat
c. Perjalanan
Besarnya biaya perjalanan, penginapan, dan lumpsum sesuai dengan ketentuan dan
herga setempat.
d. Laporan Penelitian
e. Seminar
f. Biaya lain-lain (agar dirinci untuk keperluan apa) : tidak ada biaya yang tidak terduga.
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Lampiran 1
Cover Proposal Penelitian Dosen Senior

Penelitian Dosen Senior

PROPOSAL PENELITIAN

JUDUL

Oleh :
Nama Peneliti Utama dan Anggota
Lengkap dengan Gelar dan NIDN

JURUSAN/PROGRAM STUDI
FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN, TAHUN
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Lampiran 2
HALAMAN PENGESAHAN USUL PENELITIAN
DOSEN SENIOR
A.
B.
C.
D.

E.

F.
G.
H.

I.
J.

Judul Penelitian
Bidang Ilmu
Kategori Penelitian
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. Jenis Kelamin
c. Golongan/Pangkat/NIDN
d. Jabatan Fungsional
e. Jabatan Struktural
f. Fakultas/Jurusan
g. Pusat Penelitian
Alamat Ketua Peneliti
a. Alamat kantor/Telp/Fax/E-mail
b. Alamat rumah/Telp/Fax/E-mail
Jumlah Anggota Peneliti
a. Nama Anggota
:
Lokasi Penelitian
Kerjasama dengan INSTITUTsi
lain
a. Nama INSTITUTsi
b. Alamat
c. Telepon/Fax/ E-mail
Lama Penelitian
Biaya yang diperlukan
Sumber dari DIPA IAIN
a. AMBON
Sumber lain, sebutkan ……….. :
b. Rp.
Jumlah

:
:
: Basic/Terapan/perbaikan pembelajaran
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
orang
:
:
:
:
:
:
:

bulan

: Rp.

Rp.
(………………………………………………….)

Mengetahui Dekan,

Ketua Peneliti,

Cap & tanda tangan

Cap & tanda tangan

………………….
NIDN. …………….

………………………….
NIDN. …………………….

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
……………………………………
NIDN. ……………………………...
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Lampiran 3
Cover Laporan Penelitian Dosen Senior

Penelitian Dosen Senior

LAPORAN PENELITIAN

JUDUL

Oleh :
Nama Peneliti Utama dan Anggota
Lengkap dengan Gelar dan NIDN

Dibiayai oleh:
………………………………………………

JURUSAN/PROGRAM STUDI
FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN, TAHUN
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Lampiran 4
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN SENIOR
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Judul Penelitian
:
Kategori Penelitian
Ketua Peneliti
:
:
Nama Lengkap dan Gelar
:
Jenis Kelamin
:
Pangkat/Golongan/NIDN
:
Jabatan Fungsional
:
Fakultas/Jurusan
:
Univ./Inst./Akd./Sek. Tinggi
:
Bidang Ilmu yang diteliti
:
orang
Jumlah Tim Peneliti
Lokasi Penelitian
:
Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan, sebutkan :
a. Nama Instansi
:
b. Alamat
:
Jangka Waktu Penelitian
: bulan
Biaya yang diperlukan
: Rp. …………………..
(…………………..……………………………)
…………, …………

Mengetahui,
Dekan Fakultas …………..

Ketua Peneliti
tanda tangan

Cap & tanda tangan
…………………………………
NIDN. …………………

NIDN.……………

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Cap & tanda tangan
…………………………………..
NIDN. ……………………
*) coret yang tidak perlu
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Lampiran 5
FORMULIR PENILAIAN USUL PENELITIAN DOSEN SENIOR
Perguruan Tinggi
Fakultas/Program Studi
Judul Penelitian
Tim Peneliti :
1. Nama Ketua Tim Peneliti
2. Anggota Peneliti
Bidang Ilmu / Konsorsium
Lokasi Penelitian
Biaya yang diusulkan
Biaya yang disetujui

:
:
:
:
: Orang
:
: Laboratorium/Studio/ Lapangan *)
: Rp.
: Rp.

No

KRITERIA

INDIKATOR PENILAIAN

1

Rumusan Masalah

Judul
Kemengapaan riset
Kebaruan
Perumusan Masalah
Tujuan
Manfaat
Kesesuaian dengan Luaran Unggulan
Peneletian IAIN Ambon
Relevansi (state of the art)
Kebaruan
Kajian Penelitian Terdahulu
Kesesuaian metode dengan masalah dan
tujuan penelitian
Rencana dan jadwal
Manajemen organisasi pelaksana
Rencana Biaya
Dan Lain-lain

2

3

Tujuan, Manfaat,
dan Luaran
Penelitian
Kajian Teori

4

Metode Penelitian

5

Fisibilitas Peneliti

BOBOT
(%)

SKO
R

15

15

25
30

20

100
JUMLAH
Setiap kriteria diberi skor : 1, 2, 3 atau 5, 6, 7
( 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = sedang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik.)
Catatan Penilai

: ................................................................................................
………………………………………………………………
Penilai,
……………………….

Nilai = Bobot x skor
Batas penerimaan (passing grade) = 500

NILA
I
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Lampiran 6
BUTIR BUTIR ALASAN PENOLAKAN USUL PENELITIAN DOSEN SENIOR

No.
1

2

3

4
5

Kriteria
Masalah
yang
ditangani

Tujuan,Manfa
at, dan Luaran
Penelitian

Kerangka
Berpikir

Evaluasi
Fisibilitas
Penerapan
IPTEKS

Indikator Penilaian
a.
b.
c.
d.

Judul
Analisis Situasi
Tinjauan Pustaka
Perumusan
Masalah

Alasan Penolakan
a. Judul tak mencerminkan penerapan IPTEKS
b. Data tidak lengkap, tidak relevan dengan
masalah dan kurang tajam
c. Tinjauan pustaka kurang relevan
d. Masalah tidak spesifik, tidak kongkret, tidak
sesuai dengan khalayak sasaran

a. Tujuan
b. Manfaat
c. Kesesuaian luaran
dengan IKUP

e. Tujuan tidak spesifik
f. Manfaat kurang relevan dengan tujuan dan
khalayak
g. Manfaat tidak relevan dengan RIP IAIN
Ambon.

a. Pemecahan
masalah
b. Khalayak Sasaran
c. Keterkaitan
d. Metode Kegiatan

h. Pemilihan pemecahan masalah kurang
dilandasi teori, kenyataan dan kondisi yang
ada
i. Identifikasi khalayak sasaran kurang Spesifik
j. Keterkaitan dengan Institutsi terkait kurang
jelas
k. Metode kurang relevan

Rancangan Evaluasi
a. Rencana dan
jadwal
b. Manajemen
organisasi
pelaksana
c. Rencana Biaya
d. Lain-lain

l. Kriteria kurang relevan dengan tujuan, proses,
dan manfaat
m. Rencana dan jadwal kurang rinci
n. Komposisi personalia kurang sesuai dengan
kebutuhan pemecahan masalah
o. Biaya kurang relevan dengan kegiatan
p. Format tidak sesuai, lampiran tidak Lengkap

*) Jika memilih alasan j pada formulir penilaian, harap dituliskan lebih spesifik
alasan penolakan yang dipilih.
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Lampiran 7
Skoring Penilaian Laporan Penelitian Dosen Senior
1.
2.
3.
4.
5.

Perguruan Tinggi
Fakultas/Program Studi
Ketua Peneliti
Judul Penelitian
Biaya Penelitian

:
:
:
:
: Rp.

KOMPONEN
I. PENDAHULUAN
1. Perumusan Masalah
2. Tujuan Penelitian
II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Relevansi
2. Pengacuan Daftar Pustaka
3. Kemutakhiran atau keaslian sumber
III. MATERI METODE PELAKSANAAN
1. Kesesuaian dengan masalah
2. Ketepatan Rancangan
3. Ketepatan Instrumen
4. Ketepatan dan Ketajaman Analisis

BOBOT

SKOR

NILAI

10

15

25

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Manfaat & Kontribusi : IPTEKS,
Pembangunan, Pengembangan Kelembagaan
Perguruan Tinggi
2. Hasil yang dicapai :
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a. Kesesuaian dengan tujuan
b. Kedalaman bahasan
c. Originilitas
d. Mutu Hasil
e. Kesesuaian dengan RIP IAIN Ambon
V. UMUM
1. Bahasa
2. Format
10
3. Ringkasan
JUMLAH
100
Keterangan:
Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7
(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)
Kriteria= 601– 700 = Sangat Baik
Ambon, ................................
501– 600 = Baik
Reviewer,
401– 500 = Cukup
301– 400= Kurang
201– 300= Sangat Kurang
– 200 = Buruk
.................................................
Ambon, .........2013
Reviewer,
(.....................................................)
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PANDUAN PENELITIAN DASAR
A. PENDAHULUAN
Penelitian Dasar (fundemantal research) merupakan kegiatan penelitian untuk
mengarahkan peneliti memperoleh modal ilmiah, yang mungkin belum berdampak ekonomi
dalam jangka pendek. Penelitian Dasar berorientasi kepada penjelasan suatu gejala atau
kaidah yang mendukung suatu proses, teknologi, kesehatan dan lain-lain, yang tidak diukur
keberhasilannya berupa produk dalam waktu singkat.
Kriteria Penelitian Dasar, yaitu penelitian yang berorientasi mendasar, “penelitian
untuk ilmu”, dengan orisinalitas tinggi. Melalui Penelitian Dasar dapat dihasilkan berbagai
pemikiran baru, yang dapat dimanfaatkan oleh Penelitian Terapan dan Pengembangan
Teknologi. Tema penelitian mengacu kepada misi IAIN Ambon Konservasi yang terdiri dari
konservasi bidang pendidikan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan serta konservasi
budaya. Topik penelitian fundamental diutamakan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian
(RIP) IAIN Ambon sebagai basic research sesuai dengan roadmap penelitian unggulan IAIN
Ambon.
B. TUJUAN
Tujuan program Penelitian Dasar adalah sebagai berikut.
1. Menghasilkan karya konstruksi teoritik maupun modifikasi formula yang dipublikasikan
baik dalam jurnal maupun bahan ajar.
2. Memperluas cakrawala pengetahuan melalui penjelasan suatu gejala atau kaidah yang
mendukung suatu proses, teknologi, kesehatan, dan lain-lain, yang tidak diukur
keberhasilannya berupa produk dalam waktu singkat.
3. Menghasilkan berbagai pemikiran baru, yang dapat dimanfaatkan oleh Penelitian Terapan
dan Pengembangan Teknologi mengacu pada visi/misi IAIN Ambon konservasi serta
Rencana Induk Penelitian (RIP) IAIN Ambon 2010-2014.
C. LUARAN PROGRAM
Luaran yang diharapkan dari program Penelitian Dasar adalah sebagai berikut.
1. Karya konstruksi teoritik yang dipublikasikan baik dalam jurnal maupun bahan ajar
2. Penjelasan suatu gejala atau kaidah yang mendukung suatu proses, teknologi, kesehatan
dan lain-lain, yang tidak diukur keberhasilannya berupa produk dalam waktu singkat.
3. Berbagai pemikiran baru, yang dapat dimanfaatkan oleh Penelitian Terapan dan
Pengembangan Teknologi berdasar pada visi/misi IAIN Ambon konservasi dan Rencana
Induk Penelitian (RIP) IAIN Ambon 2010-2014.
Penelitian dasar mencakup bidang apa saja sesuai keahlian peneliti dengan kebebasan
memilih metode penelitian yang relevan dengan topik dan masalah penelitian. Prioritas topik
penelitian akan lebih baik jika mengacu pada topik penelitian Unggulan IAIN Ambon seperti
disampaikan pada tabel berikut:
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Tabel 2. Bidang dan Topik Penelitian Unggulan IAIN Ambon

Bidang penelitian
unggulan Institut

Inovasi pendidikan
karakter berkualitas

Sains dan teknologi hijau

Seni budaya lokal dan
sosial ekonomi humaniora

Sumberdaya dan
peningkatan kualitas
hidup

Topik penelitian unggulan Institut
1. Pengembangan pendidikan karakter melalui inovasi
model pembelajaran, kurikulum dan penilaian, serta
media pembelajaran berbasis TIK.
2. Studi kebijakan desentralisasi dan mutu pendidikan
3. Peningkatan keprofesian guru berkelanjutan
4. Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas
Pendidikan
5. Pengembangan pendidikan non formal dan anak usia
dini.
6. Pendidikan kebencanaan
7. Pendidikan Moral Pancasila
1. Pengolahan dan transformasi kandungan bahan alam
hayati dan nonhayati dan limbah industri menjadi
material fungsional baru
2. Pengembangan teknologi tepat guna dan otomotif
3. Biodiversitas dan keanekaragaman hayati
4. Konservasi energi dan energi terbarukan
5. Pengembangan sistem informasi untuk pendidikan,
robotika dan bidang yang lain
6. Kajian mitigasi bencana
7. Pengembangan arsitektur dan transportasi hijau
8. Katalisis dan proses industry
9. Bioteknologi dan pengembangan kultur jaringan
1. Kajian kesenian jawa
2. Etnomusikologi
3. Etnokoreografi
4. Tradisi lisan
5. Konservasi seni dan budaya local
6. Industri kreatif dalam bidang seni dan budaya
7. Masalah sosial dan hokum
8. Kajian hukum dan HAM
9. Sistem ekonomi,
10. Sistem kelembagaan
11. Sistem informasi manajemen, sistem sosial politik
1. Model pemberdayaan masyarakat miskin
2. Peningkatan kualitas gizi dan ketahanan pangan
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
4. Pemukiman dan lingkungan hidup
5. Kajian gender dan kesejahteraan anak
6. Kajian sumberdaya
7. Ekonomi produktif dan industri kreatif
8. Pengembangan manajemen kesehatan masyarakat
9. Pengembangan Iptek keolahragaan
10. Manajemen sumber daya
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Tabel 3. Jenis Luaran Penelitian sesuai IKUP
No

6
7

Jenis Luaran
Internasional
Publikasi Ilmiah
Nasional Terakreditasi
Lokal
Internasional
Sebagai pemakalah dalam pertemuan
Nasional
ilmiah
Lokal
Internasional
Sebagai pembicara utama (Keynote
Nasional
Speaker) dalam pertemuan ilmiah
Lokal
Visiting Lecturer
Internasional
Paten
Paten sederhana
Hak cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) Desain produk industri
Indikasi geografis
Perlindungan varietas tanaman
Perlindungan topografi sirkuit
Terpadu
Teknologi Tepat Guna
Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial

8

Buku

1

2
3
4

5

9

Buku Ajar (ISBN)
Monograf
Buku Referensi
Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan

D. PERSYARATAN
1.
2.
3.
4.

Dosen IAIN Ambon dengan jabatan fungsional minimal Lektor
Pendidikan minimal S-2
Jumlah anggota tim peneliti maksimal sebanyak 3 orang staf pengajar (termasuk ketua)
Melibatkan minimal 1 mahasiswa dalam penelitian dan diutamakan dipayungi
sebagai bahan penyelesaian skripsi mahasiswa.

E. PENGUSULAN PROPOSAL
Proposal diusulkan dengan ketentuannya sebagai berikut.
1. Proposal diketik dengan ukuran spasi 1,5, huruf New Romans Font 12
2. Ukuran kertas A4
3. Dijilid rapi dengan warna kuning muda
4. Cover proposal seperti Lampiran 1
5. Halaman pengesahan proposal seperti Lampiran 2
6. Proposal dikirim rangkap 3 (tiga) eksemplar
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F. SISTEMATIKA PROPOSAL
Proposal penelitian dasar ditulis dengan mengacu pada sistematika sebagai berikut.
1. Judul
Singkat dan spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan penelitian dasar yang akan
dilakukan maksimal 20 kata.
2. Abstrak Rencana Penelitian
Rumuskan abstrak rencana penelitian maksimum 250 kata
3. Masalah yang Diteliti
Gambarkan secara kualitatif dan kuantitatif potret, profil, dan kondisi obyek penelitian.
Uraian ini mencakup latar belakang masalah, dan identifikasi masalah. Uraian
permasalahan yang menjadi titik pusat obyek penelitian dasar. Tujuan penelitian
dirumuskan secara spesifik dan dapat diukur. Uraikan manfaat dan kontribusi hasil
penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Kajian Pustaka/Hasil yang Sudah Dicapai dan Kajian Pendahuluan yang Sudah
Dilaksanakan
Uraikan hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah yang mendukung
dan teori-teori yang relevan sebagai basis penelitian dasar. Kajian pustaka maksimal 3
halaman, diutamakan berasal dari jurnal ilmiah.
5. Desain dan Metode Penelitian
Uraikan desain dan metode penelitian yang diterapkan secara lengkap dan sistematis
dalam upaya memberi penjelasan suatu gejala atau kaidah yang mendukung suatu proses,
teknologi, kesehatan, dan lain-lain, yang tidak diukur keberhasilannya berupa produk
dalam waktu singkat, serta berbagai pemikiran baru, yang dapat dimanfaatkan oleh
Penelitian Terapan dan Pengembangan Teknologi. Jelaskan gambaran tentang desain
teknologi, sistem atau model serta desain percobaannya jika menghasilkan rancang
bangun, sistem ataupun model.
6. Luaran Penelitian
Diskripsi luaran penelitian lihat bagian C
7. Jadwal Penelitian
Gambarkan tahap-tahap kegiatan penelitian dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam
suatu bar-chart. Perlu diingat bahwa waktu penelitian yang disediakan selama delapan
bulan termasuk seleksi dan pengurusan administrasi.
8. Organisasi Penelitian (Maksimum 3 orang dosen dan minimum 1 orang mahasiswa)
1. Ketua Peneliti
a. Nama dan gelar akademik
:
b. Pangkat/Golongan/NIDN
:
c. Jabatan Fungsional
:
d. Bidang Keahlian
:
e. Fakultas/Jurusan/Prodi
:
f. Waktu untuk kegiatan ini
:
2. Anggota Peneliti 1(uraikan semua)
a. Nama dan gelar akademik
:
b. Pangkat/Golongan/NIDN
:
c. Jabatan Fugsional
:
d. Bidang Keahlian
:
e. Fakultas/Jurusan/Prodi
:
f. Waktu untuk kegiatan ini
:
3. Tenaga Pembantu (mahasiswa)
:
4. Tenaga Administrasi (jika ada)
:
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9. Rencana Biaya
Uraikan rincian biaya penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Honorarium, maksimum 30 %
2. Peralatan, maksimum 10 %
3. Bahan, maksimum 35 %
4. Perjalanan, maksimum 15 %
5. Penggandaan Laporan dan seminar, maksimum 5 %
6. Lain-lain, maksimum 5 %
10. Lampiran-Lampiran
1. Daftar Pustaka (gunakan urutan nama pengarang, tahun, judul, kota terbit, dan
penerbit, serta berdasarkan abjad). Pustaka diutamakan dari jurnal ilmiah (minimal 6
judul jurnal)
2. Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Penelitian dengan ditandatangani basah.
3. Rincian Kegiatan
G. MEKANISME PENDANAAN
Proposal penelitian dasar yang lolos seleksi akan dibiayai dengan dana yang berasal dari DIPA/
PNBP Tahun 2013. sampai dengan maksimum Rp. 15.000.000,H. PROSES SELEKSI
Proses seleksi program Penelitian Dasar adalah sebagai berikut.
1. Tahap seleksi administrasi, menyangkut kelengkapan dan peme-nuhan persyaratan umum
dan administratif (meliputi kelengkapan proposal, format proposal, kelayakan biaya
penelitian, dll)
2. Tahap seleksi proposal penelitian yang dilakukan oleh tim penilai meliputi : kelayakan
proposal, originalitas, kemanfaatan penelitian, kelayakan tim pengusul untuk menentukan
proposal disetujui.
Keputusan final yang disepakati oleh tim penilai melalui keputusan Ketua Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon tidak dapat diganggu gugat.
I.

PENILAIAN PROPOSAL
Penilaian substansi proposal penelitian dasar didasarkan pada kriteria sebagaimana tercantum
pada Lampiran 3. Proposal yang ditolak dapat diketahui alasan penolakan sebagaimana
tercantum pada Lampiran 4.

J. LAPORAN PENELITIAN
Pada akhir kegiatan penelitian tim peneliti harus membuat laporan penelitian berupa hasil
laporan penelitian, artikel ilmiah dan log book beserta softcopy. Penulisan laporan mengacu
ketentuan sebagai berikut.
1. Laporan diketik dengan ukuran spasi 2, huruf New Romans Font 12
2. Ukuran kertas A4
3. Dijilid rapi dengan warna kuning muda
4. Cover laporan seperti Lampiran 5
5. Halaman pengesahan laporan seperti Lampiran 6
6. Buku laporan dan artikel diikirim rangkap 5 (lima) eksemplar beserta softcopy.
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K. SISTEMATIKA LAPORAN
Laporan penelitian dasar ditulis dengan mengacu pada sistematika sebagai berikut.
1. Bagian Awal
Bagian ini terdiri dari:
1. Halaman Judul
2. Halaman Pengesahan
3. Ringkasan dan Summary (berisi Ringkasan hasil penelitian yang ditulis
dengan maksimal 250 kata)
4. Prakata
5. Daftar Isi
6. Daftar Tabel (kalau ada)
7. Daftar Gambar (kalau ada)
8. Daftar Lampiran (kalau ada)
2. Bagian Isi
Bagian ini terdiri dari bab-bab sebagai
berikut: BAB I Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah,
tujuan penelitian, serta manfaat hasil penelitian.
BAB II Tinjauan Pustaka
Uraikan hasil-hasil penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal ilmiah
yang mendukung dan teori-teori yang relevan sebagai basis penelitian
dasar.
BAB III Metode Penelitian
Uraikan metode penelitian yang diterapkan secara lengkap dan sistematis
dalam upaya memberi penjelasan suatu gejala atau kaidah yang mendukung
suatu proses, teknologi, kesehatan, dan lain-lain, yang tidak diukur
keberhasilannya berupa produk dalam waktu singkat, serta berbagai pemikiran
baru, yang dapat dimanfaatkan oleh Penelitian Terapan dan Pengembangan
Teknologi. Jelaskan gambaran tentang desain teknologi, sistem atau model
serta desain percobaannya jika menghasilkan rancang bangun, sistem ataupun
model. Jika terdapat perubahan metodologi hendaknya dijelaskan secara rinci.
BAB IV Hasil Dan Pembahasan
Jelaskan berbagai hasil atau temuan yang diperoleh dan lakukan pembahasan
dengan berbagai acuan yang relevan termasuk uji coba aplikasi hasil
penelitian. Pembahasan harus relevan atau sekurang-kurangnya mendekati
dengan teori yang digunakan.
BAB V Kesimpulan Dan Saran
A. Simpulan
Simpulan merupakan gambaran temuan penelitian yang disajikan
secara jelas dan konkret.
B. Saran
Saran merupakan masukan bagi aplikasi hasil penelitian dalam
Penelitian Terapan dan Pengembangan Teknologi untuk memecahkan
masalah.
3. Bagian Penutup
1. Daftar Pustaka
2. Lampiran
Lampirkan berbagai dokumen penting seperti instrumen penelitian dan hasil perhitungan
(baik dalam kalibrasi, uji persyaratan, maupun analisis data).
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L. SISTEMATIKA ARTIKEL ILMIAH
Artikel ilmiah penelitian dasar ditulis dengan mengacu pada sistematika sebagai berikut.
1. Judul
2. Nama penulis
3. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia)
4. Kata kunci 3 -5 kata/frasa
5. Pendahuluan
Uraian umum lingkup permasalahan, penjelasan istilah-istilah yang dipakai, uraian tujuan
dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka
6. Metode Penelitian
Deskripsi atau spesifikasi bahan yang dipakai dan populasi/sampel (jika ada), metode
penelitian yang digunakan
7. Hasil dan Pembahasan
Uraian tentang hasil penelitian, analisis percobaan atau pengujiannya. Uraikan temuantemuan yang ada serta kemungkinan aplikasi dan pengembangannya.
8. Simpulan dan saran
9. Daftar pustaka
10. Sistematika Log Book
M. PENILAIAN LAPORAN PENELITIAN
Penilaian laporan penelitian menggunakan format sebagaimana tersaji pada lampiran 7.
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Lampiran 1
Cover Proposal Penelitian

Penelitian Dasar

PROPOSAL PENELITIAN

JUDUL

OLEH :
Nama peneliti Utama dan anggota peneliti lengkap dengan gelar dan NIDN
…………………………….
…………………………….
........................................

FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN, TAHUN
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Lampiran 2
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN DASAR
1. Judul Penelitian
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. Jenis Kelamin
c. Golongan/Pangkat/NIDN
d. Jabatan Fungsional
e. Fakultas/Jurusan
3. Jumlah Anggota Peneliti
4. Lokasi Penelitian
5. Kerjasama dengan Institutsi lain
a. Nama Institutsi
b. Alamat
c. Telepon/Fax/ E-mail
6. Lama Penelitian
7. Biaya yang diperlukan
a. Sumber dari DIPA IAIN
Ambon
b. Sumber lain, sebutkan ………..

:
:
:
: L/P
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

orang (terlampir)

bulan

: Rp.
: Rp.

Jumlah Rp.
(……………….…………………………………………………………….)
Mengetahui,
Dekan Fakultas …………….
Cap & tanda tangan

Ambon,……………………
Ketua Peneliti

………………….
NIDN………….

………………………….
NIDN…………………….

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Cap & tanda tangan
……………………………………
NIDN. ……………………………..
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Lampiran 3
FORMAT PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN DASAR
Tema
Judul Penelitian
Tim Peneliti
1. Nama Ketua Tim Peneliti
2. Anggota Peneliti
Fakultas/Jurusan

:
:
:
:
:
:

orang

INDIKATOR
PENILAIAN

BOBOT
(%)

No

KRITERIA

1

Masalah yang
Diteliti

a. Kontribusi pada keilmuan
b. Tinjauan pustaka
c. Perumusan masalah

15

2

Orientasi
Penelitian

a. Kaitan tema dengan judul
b. Makna ilmiah
c. Orisinalitas
d. Kemutakhiran

30

3

Metode
Penelitian

a. Pola pendekatan ilmiah
b. Kesesuaian metode

30

Luaran
Penelitian

a. Hipotesis baru
b. Metode baru
c. Material baru
d. Informasi/desain baru
e. Kesesuaian dengan IKUP

15

Kelayakan
Sumberdaya

a. Peneliti
b. Teknisi
c. Lab dan peralatan
d. Rencana jadwal kerja
e. Rencana biaya

10

JUMLAH

100

4

5

SKOR

NILAI

Setiap kriteria diberi skor : 1, 2, 3,5,6,7
(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)
: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m
Saran Perbaikan
Catatan Penilai
: .....................................................................................................

Nilai = Bobot x skor
Batas penerimaan (passing grade) = 500

Penilai

( …………………………………. )
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Lampiran 4
BUTIR BUTIR ALASAN
PENOLAKAN PROPOSAL PENELITIAN DASAR

No

KRITERIA

1

Masalah yang
diteliti

2

Orientasi
penelitian

INDIKATOR
PENILAIAN
a. Kontribusi pada
keilmuan
b. Tinjauan pustaka
c. Perumusan masalah
a. Kaitan tema dengan
judul
b. Makna ilmiah
c. Orisinalitas
d. Kemutakhiran

HASIL PENILAIAN
•






3

Metode
penelitian

a. Pola pendekatan
ilmiah
b. Kesesuaian metode




4

5

Luaran
penelitian

a. Hipotesis baru
b. Metode baru
c. Material baru
d. Informasi/desain baru
e. Kesesuaian dengan
IKUP



Kelayakan
Sumber daya

a. Peneliti
b. Teknisi
c. Lab dan peralatan
d. Rencana jadwal kerja
e. Rencana biaya








Tidak menunjukkan adanya kontribusi
pada ilmu pengetahuan dasar
Pusataka yang diacu tidak relevan atau
tidak mendukung substansi penelitian
Tidak terkait dengan salah satu tema yang
ditetapkan
Substansi permasalahan berupa dugaan
tanpa dukungan data ilmiah
Bersifat pengulangan penelitian yang
sudah dipublikasikan
Substansi penelitian bukan tema yang
berorientasi pada tantangan ataupun
persoalan aktual
Pendekatan yang dilakukan tidak
berbasis dan berpolakan kaidah-kaidah
ilmu tetapi bersifat coba-coba (trail and
error)
Metode yang dipilih dinilai tidak tepat
untuk substansi permasalahan penelitian
Tidak ditemukan nilai kebaruan dalam
luaran
Luaran tidak sesuai dengan IKUP

Sumberdaya manusia dinilai kurang cocok
dengan substansi penelitian
Sumberdaya alat dan lab kurang
mendukung
Jadwal kerja dan rencana anggaran tidak
sesuai dengan jenis dan volume
permasalahan penelitian
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Lampiran 5.
Cover Laporan Penelitian

Penelitian Dasar

LAPORAN PENELITIAN

JUDUL

OLEH :
(Nama peneliti utama dan anggota peneliti gelar lengkap dan NIDN)
……………………….....
…………………………..
.......................................
Dibiayai Oleh

FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN, TAHUN

72

Lampiran 6
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN DASAR
1. Judul Penelitian
:
2. Ketua Peneliti
:
a. Nama Lengkap dan Gelar
:
b. Jenis Kelamin
: L/P
c. Golongan/Pangkat/NIDN
:
d. Jabatan Fungsional
:
e. Fakultas/Jurusan
:
3. Jumlah Anggota Peneliti
:
4. Lokasi Penelitian
:
Kerjasama dengan INSTITUTsi
5. lain
:
a. Nama INSTITUTsi
:
b. Alamat
:
c. Telepon/Fax/ E-mail
:
6. Lama Penelitian
:
7. Biaya yang diperlukan
:
a. Sumber dari DIPA
: Rp.
b. Sumber lain, sebutkan ……….. : Rp.

orang (terlampir)

bulan

Jumlah Rp.
(……………….………………………………………)
Mengetahui,
Dekan Fakultas …………….

Ambon,…………………….
Ketua Peneliti

Cap & tanda tangan
………………….
NIDN ………….

………………………….
NIDN.....……………….

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Cap & tanda tangan
……………………………………
NIDN. ……………………………..
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Lampiran 7
SKORING PENILAIAN LAPORAN PENELITIAN DASAR
BOBO
T

KOMPONEN
I PENDAHULUAN
1. Perumusan Masalah
2. Tujuan Penelitian

10

II TINJAUAN PUSTAKA
1. Relevansi
2.Pengacuan Daftar Pustaka
3.Kemutakhiran atau keaslian sumber

15

III METODE PENELITIAN
1. Kesesuaian dengan masalah
2. Ketepatan Rancangan
3. Ketepatan Instrumen
4. Ketepatan dan Ketajaman Analisis

25

IV HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Manfaat & Kontribusi pada pengembangan ilmu
2. pengetahuan
Hasil yang dicapai :
a. Kesesuaian dengan tujuan
b. Kedalaman bahasan
c. Originilitas
d. Mutu Hasil
VUMUM
1. Bahasa
2. Format
3. Ringkasan
JUMLAH

SKOR

40

10
100

Keterangan:
Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7
(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)
Kriteria=
601 – 700 = Sangat Baik
501 – 600 = Baik
401 – 500 = Cukup
301 – 400 = Kurang
201 – 300 = Sangat Kurang
– 200 = Buruk
Ambon, ……………
Reviewer,

…………………………….

NILAI
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PANDUAN PENELITIAN TERAPAN
A. LATAR BELAKANG
Kegiatan penelitian terapan diarahkan untuk mendorong pengembangan
INSTITUTsi, menciptakan inovasi, dan pengembangan IPTEKS serta dalam upaya
memberikan sumbangan pemikiran dalam berbagai pemecahan masalah-masalah publik pada
berbagai aspek: teknologi, politik, ekonomi, sosial, pendidikan, hukum, budaya, lingkungan,
dan aspek lain berdasar nilai-nilai konservasi. Penelitian terapan diutamakan menyesuaikan
dengan topik yang ada di Rencana Induk Penelitian (RIP) IAIN Ambon.
Kualitas program penelitian ini perlu didukung oleh aspek INSTITUTsional, dana,
dan kebijakan yang bertema menumbuh kembangkan karakter peneliti di Perguruan Tinggi
dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) sesuai dengan
visi IAIN Ambon konservasi yang mencakup konservasi pendidikan, konservasi sumber
daya alam dan lingkungan serta konservasi budaya, serta menyesuaikan dengan penelitian
unggulan seperti tertuang dalam RIP IAIN Ambon.
Peningkatan keterkaitan dan kesepadanan kegiatan penelitian yang diarahkan pada:
(1) hubungan penelitian dengan program pengembangan dan penerapan IPTEKS di
masyarakat, (2) hubungan penelitian dengan kepentingan pemecahan masalah-masalah
publik, (3) hubungan penelitian dengan pengembangan wilayah serta hubungan penelitian
dengan kebijakan dan nilai konservasi serta unggulan IAIN Ambon.
Evaluasi kelayakan proposal dan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh tim review
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat IAIN Ambon.
B. PENGERTIAN
Penelitian Terapan (Applied Research) adalah penelitian yang bertujuan memecahkan
masalah yang berkenaan dengan kebutuhan-kebutuhan praktis guna tercapainya efektivitas
dan efisiensi sistem, prosedur, model, atau menghasilkan prototipe (produk dan alat) serta
perubahan kearah yang lebih baik yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat/stakeholder.
C. LINGKUP PENELITIAN TERAPAN
Ruang lingkup penelitian terapan meliputi tema-tema yang berhubungan dengan:
Tabel Topik Penelitian Unggulan Institut
Bidang penelitian
unggulan
Institut

Inovasi pendidikan karakter
berkualitas

Topik penelitian unggulan Institut
1. Pengembangan pendidikan karakter melalui inovasi
model pembelajaran, kurikulum dan penilaian, serta
media pembelajaran berbasis TIK.
2. Studi kebijakan desentralisasi dan mutu pendidikan
3. Peningkatan keprofesian guru berkelanjutan
4. Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas
pendidikan
5. Pengembangan pendidikan non formal dan anak usia
dini.
6. Pendidikan kebencanaan
7. Pendidikan moral Pancasila
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Bidang penelitian
unggulan
Institut

Sains dan teknologi hijau

Seni budaya lokal dan
sosial ekonomi humaniora

Sumberdaya dan
peningkatan kualitas hidup

Topik penelitian unggulan Institut
1. Pengolahan dan transformasi kandungan bahan
alam hayati dan nonhayati dan limbah industri
menjadi material fungsional baru
2. Pengembangan teknologi tepat guna dan otomotif
3. Biodiversitas dan keanekaragaman hayati
4. Konservasi energi dan energi terbarukan
5. Pengembangan sistem informasi untuk pendidikan,
robotika dan bidang yang lain
6. Kajian mitigasi bencana
7. Pengembangan arsitektur dan transportasi hijau
8. Katalisis dan proses industry
9. Bioteknologi dan pengembangan kultur jaringan
1. Kajian kesenian jawa
2. Etnomusikologi
3. Etnokoreografi
4. Tradisi lisan
5. Konservasi seni dan budaya lokal
6. Industri kreatif dalam bidang seni dan budaya
7. Masalah sosial dan hukum
8. Kajian hukum dan HAM
9. Sistem ekonomi
10. Sistem kelembagaan
11. Sistem informasi manajemen
12. Sistem sosial politik ekonomi
1. Model pemberdayaan masyarakat miskin
2. Peningkatan kualitas gizi dan ketahanan pangan
3. Pemberdayaan ekonomi masyarakat
4. Pemukiman dan lingkungan hidup
5. Kajian gender dan kesejahteraan anak
6. Kajian sumberdaya
7. Ekonomi produktif dan industri kreatif
8. Pengembangan manajemen kesehatan masyarakat
9. Manajemen sumberdaya dan sistem informasi
10. Pengembangan Iptek keolahragaan

D. LUARAN PENELITIAN
Luaran penelitian diharapkan dapat menyesuaikan dengan salah satu Indikator Kinerja
Penelitian (IKUP) seperti tersebut di bawah ini;
No

Jenis Luaran
Internasional

1

Publikasi Ilmiah

Nasional Terakreditasi
Lokal
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No

2

Jenis Luaran
Internasional
Sebagai pemakalah dalam
pertemuan ilmiah

3

Sebagai pembicara utama
(Keynote Speaker) dalam
pertemuan ilmiah

4

Visiting Lecturer

5

Hak Atas Kekayaan Intelektual
(HAKI)

Nasional
Lokal
Internasional
Nasional
Lokal
Internasional
Paten
Paten sederhana
Hak cipta
Merek dagang
Rahasia dagang
Desain produk industry
Indikasi geografis
Perlindungan varietas
tanaman
Perlindungan topografi
sirkuit terpadu

6
7
8
9

Teknologi Tepat Guna
Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial
Buku Ajar (ISBN)
Buku
Monograf
Buku Referensi
Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan

Usulan : untuk usulan penelitian, peneliti mencantumkan minimal 3 luaran
E. PERSYARATAN PENGUSUL
Syarat calon peneliti minimal S2, memiliki jabatan minimal Lektor Kepala, tidak sedang
terikat penelitian yang dikelola oleh fakultas di lingkungan IAIN Ambon. Setiap peneliti
hanya diperkenankan satu sebagai ketua dan satu sebagai anggota di penelitian yang didanai
pada tahun yang sama. Anggota peneliti maksimum 2 dosen dan minimal 1 Mahasiswa yang
dipayungi sampai penyelesaian Skripsinya. Nama, NIM dan topik penelitian mahasiswa
dicantum pada lampiran.
F. USULAN PROPOSAL
Proposal diusulkan oleh Dosen IAIN Ambon dengan persyaratan melalui Fakultas ke Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon. Dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Proposal diketik ukuran spasi 1,5, huruf Times New Roman 12
b. Ukuran kertas A4
c. Dijilid rapi dengan warna cover merah muda
d. Kanan atas cover ditulis “Penelitian Terapan” Proposal dikirim rangkap 3 (tiga) eksemplar
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G. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN TERAPAN
1. Judul
Singkat dan spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan.
2. Latar Belakang (maks. 2 halaman)
Gambarkan secara kuantitatif potret, profil, dan kondisi obyek penelitian.
3. Identifikasi dan Perumusan Masalah ( maks. 1 halaman )
Rumuskan masalah secara konkret dan jelas, dapat diteliti, dapat diaplikasikan.
Perumusan masalah menjelaskan pula definisi, asumsi, dan lingkup penelitian
4. Tujuan Penelitian (maks. 1 halaman)
Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik dan terukur
5. Manfaat dan Luaran Penelitian ( maks 1 halaman)
Jelaskan manfaat dan luaran penelitian yang akan dihasilkan.
6. Tinjauan Pustaka ( maks 3 halaman )
Uraikan secara jelas kajian pustaka, dan penelitian terdahulu yang menimbulkan
gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan
teori, temuan, dan bahan yang dijadikan dasar untuk melakukan penelitian. Untuk
keperluan usulan penelitian minimal menggunakan 6 referensi jurnal (terakreditasi
nasional / internasional)
7. Metode Penelitian
Sebut dan uraiakan metode penelitian yang akan digunakan untuk mencapai tujuan.
8. Rencana dan Jadwal Penelitian
Gambarkan tahap-tahap kegiatan penelitian dan jadwal secara spesifik dan jelas
dalam suatu bar-chart.
9. Organisasi Pelaksana
a. Ketua Pelaksana
1)
Nama dan gelar akademik
:
2)
Pangkat/Golongan/NIDN
:
3)
Jabatan Fungsional
:
4)
Bidang Keahlian
:
5)
Fakultas/Lembaga/Pusat
:
6)
Waktu untuk kegiatan ini
:
b. Anggota Peneliti
1)
Nama dan gelar akademik
:
2)
Pangkat/Golongan/NIDN
:
3)
Jabatan Fugsional
:
4)
Bidang Keahlian
:
5)
Fakultas/Lembaga/Pusat
:
6)
Waktu untuk kegiatan ini
:
a. Rencana Biaya
Proposal penelitian terapan yang lolos seleksi akan dibiayai dengan dana yang berasal dari
DIPA PNBP IAIN Ambon sampai dengan maksimal Rp.20.000.000
Uraikan rincian biaya penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
i. Honorarium, 30%
ii. Peralatan, maksimum 20%
iii. Bahan, maksimum 10%
iv. Lapangan, maksimum 20%
v. Penggandaan dan seminar, maksimum 10%
vi. Lain-lain, 10%

78

b. Lampiran-Lampiran
i. Daftar Pustaka (gunakan urutan nama pengarang, tahun, judul, kota terbit, dan
penerbit, serta berdasarkan abjad).
ii. Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Pelaksana.
iii. Nama, NIM dan topik penelitian mahaiswa yang dilibatkan pada usulan penelitian
10. Sistematika Laporan Penelitian
1. Bagian Awal
Bagian ini terdiri dari:
a. Halaman Judul
b. Halaman Lembar Identitas dan Pengesahan (Lihat lampiran)
c. Ringkasan (abstrak)
d. Kata Pengantar
e. Daftar Isi
f. Daftar Tabel
g. Daftar Gambar (kalau ada)
h. Daftar Lampiran (kalau ada)
2. Bagian Isi
BAB I Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian.
BAB II Tinjauan Pustaka
Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pikir mengenai
peneltian terapan yang dilakukan dengan memanfaakan berbagai pustaka dan
hasil penelitian terdahulu yang relevan.
BAB III Metode Penelitian
BAB IV Hasil Dan Pembahasan
Jelaskan berbagai hasil atau temuan yang diperoleh dan lakukan pembahasan
dengan berbagai acuan yang relevan.
BAB V Penutup
Simpulan
Saran
Daftar
Pustaka
Lampiran
11. Rincian Kegiatan dan Satuan Biaya Penelitian
1. Kegiatan Operasional
a. Persiapan :
Mengurus perijinan, mengadakan pertemuan awal antara ketua dan anggota tim,
menetapkan rencana jadwal kerja, menetapkan pembagian kerja diantara tim
peneliti, menetapkan desain penelitian, menentukan instrumen penelitian dan uji
cobanya (ilmu-ilmu sosial dan humaniora) atau bahan peralatan penelitian (ilmu
pengetahuan alam dan teknologi), menetapkan lokasi penelitian dan menyusun
format-format pengumpulan data.
b. Organisasi di lapangan/laboratorium :
Pengujian penelitian, mempersiapkan dan menyediakan bahan dan peralatan
penelitian, pengumpulan data, melakukan pemantauan atas pengumpulan data
dengan frekuensi tergantung pada keperluan, menyusun dan mengisi format
tabulasi agar data siap dianalisis, melakukan analisis data secara keseluruhan
dan menyimpulkan hasil analisis, membuat tafsiran dan kesimpulan hasil serta
membahasnya.
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c.
d.

e.
f.
g.

Monitoring Pelaksanakan.
Monitoring dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon.
Penyusunan laporan hasil penelitian :
Menyusun konsep laporan, melakukan diskusi antar anggota tim atas konsep
laporan (peer group), menyusun konsep laporan akhir, menyusun laporan
akhir dan bahan untuk seminar, serta penyelenggaraan seminar (oleh lembaga
penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon).
Penggandaan dan pengiriman :
Menggandakan laporan dan mengirimkan laporan hasil penelitian.
Artikel ilmiah :
Menyusun naskah artikel ilmiah, yang disusun sesuai dengan panduan jurnal
yang akan dituju (Lampirkan panduan penulisan jurnal tesebut).
Melampirkan produk/luaran yang disebutkan pada usulan penelitian

2. Beberapa Patokan Biaya Satuan Penelitian
a. Honorarium
1 Ketua Peneliti
2 Anggota Peneliti
3 Tenaga Laboran/Teknisi
Besarnya honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Bahan dan peralatan penelitian
1. Bahan habis
2. Alat
3. Sewa alat
c. Perjalanan
Besarnya biaya perjalanan, penginapan, dan lumpsum sesuai dengan ketentuan
dan herga setempat.
d. Laporan Penelitian
e. Seminar
f. Biaya lain-lain (agar dirinci untuk keperluan apa) : tidak ada biaya yang
tidak terduga.
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Lampiran 1
HALAMAN PENGESAHAN USUL PENELITIAN
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.
10.

Judul Penelitian
Bidang Ilmu
Kategori Penelitian
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar
b.Jenis Kelamin
c.Golongan/Pangkat/NIDN
d.Jabatan Fungsional
e.Jabatan Struktural
f.Fakultas/Jurusan
g.Pusat Penelitian
Alamat Ketua Peneliti
a. Alamat kantor/Telp/Fax/E-mail
b. Alamat rumah/Telp/Fax/E-mail
Jumlah Anggota Peneliti
a.Nama Anggota
:
Lokasi Penelitian
Kerjasama dengan Institutsi lain
a. Nama Institutsi
b. Alamat
c. Telepon/Fax/ E-mail
Lama Penelitian
Biaya yang diperlukan
a. Sumber dari DIPA IAIN Ambon
b. Sumber lain, sebutkan ………..

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

orang

bulan
Rp.
Rp.

Jumlah
Rp.
(………………………………………………….)
Mengetahui Dekan,

Ketua Peneliti,

Cap & tanda tangan

Cap & tanda tangan

………………….
NIDN. …………….

………………………….
NIDN. …………………….

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Cap & tanda tangan
……………………………………
NIDN. ……………………………...
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Lampiran 2
Cover Proposal Penelitian Terapan

Penelitian Terapan

PROPOSAL PENELITIAN

JUDUL

Oleh :
Nama Peneliti Utama dan Anggota
Lengkap dengan Gelar dan NIDN

JURUSAN/PROGRAM STUDI
FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN, TAHUN
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Lampiran 3
Cover Laporan Penelitian Terapan

Penelitian Terapan

LAPORAN PENELITIAN

JUDUL

Oleh :
Nama Peneliti Utama dan Anggota
Lengkap dengan Gelar dan NIDN

JURUSAN/PROGRAM STUDI
FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
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Lampiran 4
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
HASIL PENELITIAN TERAPAN

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Judul Penelitian
:
Kategori Penelitian
:
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar
:
b. Jenis Kelamin
:
c. Pangkat/Golongan/NIDN
:
d. Jabatan Fungsional
:
e. Fakultas/Jurusan
:
f. Univ./Inst./Akd./Sek. Tinggi :
g. Bidang Ilmu yang diteliti
:
Jumlah Tim Peneliti
:
orang
Lokasi Penelitian
:
Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan,
sebutkan :
a. Nama Instansi
:
b. Alamat
:
Jangka Waktu Penelitian
: bulan
Biaya yang diperlukan
: Rp. …………………..
(…………………..………………………………)
…………, …………
Ketua Peneliti

Mengetahui,
Dekan Fakultas …………..

Cap & tanda tangan

tanda tangan

…………………………………
NIDN. …………………

…………………………………
NIDN. ………………

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Cap & tanda tangan
…………………………………..
NIDN. ……………………
*) coret yang tidak perlu
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Lampiran 5
FORMULIR PENILAIAN USUL PENELITIAN TERAPAN
Perguruan Tinggi
Fakultas/Program Studi
Judul Penelitian
Tim Peneliti
1. Nama Ketua Tim Peneliti
2. Anggota Peneliti
Bidang Ilmu / Konsorsium
Lokasi Penelitian
Biaya yang diusulkan
Biaya yang disetujui
No

KRITERIA

1

Masalah yang ditangani

2

Tujuan, Manfaat, dan Luaran

3

Kerangka Berpikir

4

Evaluasi

5

Fisibilitas Penerapan
IPTEKS

:
:
:
:
:
: orang
:
: Laboratorium/Studio/ Lapangan *)
: Rp.
: Rp.
INDIKATOR
PENILAIAN
Judul
Analisis Situasi
Tinjauan Pustaka
Perumusan Masalah
Tujuan
Manfaat
Luaran
Pemecahan masalah
Khalayak Sasaran
Keterkaitan
Metode Kegiatan
Rancangan Evaluasi
Rencana dan jadwal
Manajemen organisasi
pelakana
Rencana Biaya
Lain-lain
JUMLAH

BOBOT
(%)

SKOR NILAI

15

30

25
10

20

100

Keterangan:
- Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7
(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik);
- Passing grade = 500 tanpa skor 1.
Saran Perbaikan : a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p
Catatan Penilai : .............................................................................................
Ambon, ...................
Penilai,
……………………….
Nilai = Bobot x skor
*) Coret yang tidak perlu
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Lampiran 6
BUTIR BUTIR ALASAN PENOLAKAN USUL PENELITIAN

No.
1

Kriteria
Masalah
yang
ditangani

Indikator Penilaian
• Judul
• Analisis Situasi
• Tinjauan Pustaka
 Perumusan Masalah

a.
b.
c.
d.

Alasan Penolakan
Judul tak mencerminkan penerapan
IPTEKS
Data tidak lengkap, tidak relevan
dengan masalah dan kurang tajam
Tinjauan pustaka kurang relevan
Masalah tidak spesifik, tidak kongkret,
tidak sesuai dengan khalayak sasaran

2

Tujuan,
Manfaat
dan Luaran
Penelitian

• Tujuan
• Manfaat
 Luaran

e. Tujuan tidak spesifik
f. Manfaat kurang relevan dengan ujuan
dan khalayak
g. Luaran penelitian mengacu pada IKUP

3

Kerangka
Berpikir

•
•
•


4

Evaluasi

h. Pemilihan pemecahan masalah kurang
dilandasi teori, kenyataan dan kondisi
yang ada
i. Identifikasi khalayak sasaran kurang
spesifik
j. Keterkaitan dengan Institutsi terkait
kurang jelas
k. Metode kurang relevan
l. Kriteria kurang relevan dengan tujuan,
proses, dan manfaat

5

Fisibilitas
Penerapan
IPTEKS

Pemecahan masalah
Khalayak Sasaran
Keterkaitan
Metode Kegiatan

 Rancangan Evaluasi
 Rencana dan jadwal
 Manajemen organisasi
pelaksana
 Rencana Biaya
 Lain-lain

m. Rencana dan jadwal kurang rinci
n. Komposisi personalia kurang sesuai
dengan kebutuhan pemecahan masalah
o. Biaya kurang relevan dengan kegiatan
p. Format tidak sesuai, lampiran tidak
lengkap

*) Jika memilih alasan j pada formulir penilaian, harap dituliskan lebih spesifik alasan
penolakan yang dipilih.
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Lampiran 7
FORMAT PEMANTAUAN KEGIATAN PENELITIAN
1. Perguruan Tinggi
:
2. Fakultas/Program Studi
:
3. Ketua Peneliti
:
4. Judul Penelitian
:
5. Biaya Penelitian
: Rp
6. Lokasi Penelitian
:
7. Nama/Alamat Lokasi Penelitian
:
8. Cara Pemantauan
: Tinjauan Lapangan/Lab/Wawancara
9. Lain-lain, sebutkan *)
:
10. Pelaksanaan Penelitian
: Sesuai/tidak sesuai dengan rencana *)
a. Tanggal mulai
:
b. Tanggal selesai
:
11. Peranan LP di Perguruan Tinggi Peneliti
a. Seleksi Usul/Proposal Penelitian
: Ya/Tidak *)
b. Menyelenggarakan Seminar Proposal
: Ya/Tidak *)
c. Memantau Pelaksanaan Penelitian
: Ya/Tidak *)
d. Menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian : Ya/Tidak *)
e. Menggandakan Laporan
: Ya/Tidak *)
f. Mengirim Laporan
: Ya/Tidak *)
g. Meminta Artikel Ilmiah untuk publikasi
: Ya/Tidak *)
h. Memberikan pelayanan lainnya, sebutkan
:
i. Kesesuai Pelaksanaan dengan Usulan
:
1) Waktu pelaksanaan
: sesuai/menyimpang*)
2) Bahan yang dipakai
: sesuai/menyimpang*)
3) Alat yang digunakan
: sesuai/menyimpang*)
4) Kerangka pemecahan masalah
: sesuai/menyimpang*)
5) Metode yang digunakan
: sesuai/menyimpang*)
6) Biaya
: sesuai/menyimpang*)
7) Personalia
: sesuai/menyimpang*)
Masalah yang dihadapi pelaksana dan upaya
j. mengatasinya
:
k. Hasil penting dalam penerapan IPTEKS
:
l. Temuan Penting dalam Pemanttauan
:
m. Penilaian Umum dan Saran
:
n. Tanggal Pemantauan
:
Mengetahui
Ketua LP2M IAIN Ambon,

………………..…
Pemantau,

Cap dan tanda tangan
………………………
NIDN
*) Coret yang tidak perlu

………………………
NIDN
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Lampiran 8
Skoring Penilaian Laporan Penelitian Terapan

1.
2.
3.
4.
5.

Perguruan Tinggi
Fakultas/Program Studi
Ketua Peneliti
Judul Penelitian
Biaya Penelitian

KOMPONEN

:
:
:
:
: Rp

BOBOT

SKOR

I PENDAHULUAN
10
Perumusan Masalah
Tujuan Penelitian
II TINJAUAN PUSTAKA
Relevansi
15
Pengacuan Daftar Pustaka
Kemutakhiran atau keaslian sumber
III MATERI METODE PELAKSANAAN
Kesesuaian dengan masalah
25
Ketepatan Rancangan
Ketepatan Instrumen
Ketepatan dan Ketajaman Analisis
IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Manfaat & Kontribusi : IPTEKS, Pembangunan,
Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi
Hasil yang dicapai :
40
Kesesuaian dengan tujuan
Kedalaman bahasan
Originilitas
Mutu Hasil
V UMUM
Bahasa
10
Format
Ringkasan
100
JUMLAH
Keterangan:
- Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7
(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)
Kriteria =
601 – 700 = Sangat Baik
501 – 600 = Baik Ambon, ................................
401 – 500 = Cukup Reviewer,
301 – 400 = Kurang
201 – 300 = Sangat Kurang
– 200 = Buruk ...................................................
Ambon, ..................2013
Reviewer,

(.........................................)

NILAI

88

PANDUAN PENELITIAN KELEMBAGAAN
A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka peningkatan mutu tata kelola dan pencitraan publik serta peningkatan
manajemen kelembagaan, fakultas, jurusan, program studi dan unit-unit yang ada di IAIN
Ambon, perlu diselenggarakan skim penelitian dari LP2M untuk keperluan tersebut. Kajian
tentang potensi, kebutuhan, pemenuhan dan tata kelola lembaga dan unit-unit yang ada di
IAIN Ambon sangat diperlukan untuk mendorong pencapaian standar mutu seperti yang
ditetapkan, misalnya ISO 9001:2008 untuk penjaminan mutu akademik. Sehubungan dengan
itu maka skim penelitian kelembagaan diadakan guna mendukung bantuan dana untuk para
dosen dan pimpinan mulai dari program studi, unit hingga dekan/ketua lembaga untuk
melakukan kajian yang mendalam berhubungan dengan kelembagaan masing-masing.
Hasil penelitian yang diharapkan dari program penelitian kelembagaan ini adalah
dapat berupa penelitian deskriptif, eksplorasi, terapan dan penelitian kebijakan untuk
pengembangan dan perbaikan tata kelola dan administrasi. Hasil penelitian seyogyanya
dipublikasikan melalui seminar, diseminasi hasil-hasil penelitian, serta jurnal.
Evaluasi kelayakan proposal dan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh tim review
yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat IAIN Ambon.
B. PENGERTIAN
Penelitian kelembagaan adalah penelitian yang dilakukan oleh para dosen dan/atau
pejabat mulai dari program studi, jurusan, fakultas, unit-unit dan lembaga, Badan secara
berkelompok atau mandiri guna perbaikan sistem, tata kelola, proses, mekanisme, input,
proses dan output untuk perbaikan, pengembangan dan tindak lanjut kelembagaan.
C. LINGKUP PENELITIAN KELEMBAGAAN
1. Kajian input, proses dan output kelembagaan(LP2M, LP3, Badan, Fakultas, Jurusan,
Prodi, dan unit-unit yang ada seperti UPT, dan sebagainya).
2. Studi Kebijakan
3. Tata kelola dan Administrasi kelembagaan.
D. PERSYARATAN PENGUSUL
Ketua peneliti minimal S2, dosen dan/atau pejabat prodi, jurusan, fakultas, unit, atau
lembaga. Ketua peneliti tidak sedang terikat penelitian yang dikelola oleh Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon.
E. USULAN PROPOSAL
Proposal diusulkan oleh Dosen dan/atau pejabat dengan persyaratan melalui Fakultas
ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon. Dengan ketentuan
sebagai berikut :
a.
b.
c.
d.

Proposal diketik ukuran spasi 1,5, huruf Times New Roman 12
Ukuran kertas A4
Dijilid rapi dengan warna cover coklat muda
Kanan atas cover ditulis “Penelitian Kelembagaan”
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F. LUARAN
Luaran penelitian diharapkan dapat menyesuaikan dengan salah satu Indikator Kinerja
Penelitian (IKUP) seperti tersebut di bawah ini;
No

Jenis Luaran

1

Publikasi Ilmiah

Internasional
Nasional Terakreditasi
Lokal

2

Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah

Internasional
Nasional
Lokal

3

Sebagai pembicara utama (Keynote Speaker) dalam
pertemuan ilmiah

4

Visiting Lecturer

Internasional
Nasional
Lokal
Internasional
Paten
Paten sederhana
Hak cipta
Merek dagang

5

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI)

Rahasia dagang
Desain produk industri
Indikasi geografis
Perlindungan varietas
tanaman
Perlindungan topografi
sirkuit terpadu

6

Teknologi Tepat Guna

7

Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial

8

Buku

Buku Ajar (ISBN)
Monograf
Buku Referensi

9

Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan

Usulan : untuk usulan penelitian, peneliti mencantumkan minimal 3 luaran
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G. SISTEMATIKA USUL PENELITIAN KELEMBAGAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.

11.

Judul
Singkat dan spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan penelitian yang akan
dilakukan.
Latar Belakang (maks 2 halaman)
Gambarkan dan jelaskan kemengapaan serta keunikan penelitian didukung dengan
fakta/data empiris obyek/subyek penelitian.
Rumusan Masalah (maks 1 halaman)
Rumuskan masalah secara konkret, jelas dan dapat diteliti. Perumusan masalah dapat
berupa diskusi, pertanyaan maupun gabungan diskusi dan pertanyaan.
Tujuan Penelitian (maks 1 halaman)
Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik dan/atau terukur serta sesuai
dengan rumusan masalah.
Manfaat Penelitian (maks 1 halaman)
Jelaskan luaran yang akan dihasilkan dalam bentuk manfaat hasil penelitian yang
meliputi manfaat teoretis dan praktis
Kajian Teori (maks 3 halaman)
Uraikan secara jelas kajian teori/landasan teori sesuai variabel/fokus yang diteliti, dan
penelitian terdahulu yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan
dilakukan. Kajian teori/Landasan Teori menguraikan teori, temuan, dan bahan yang
dijadikan dasar untuk melakukan penelitian. Untuk keperluan penyusunan kajian teori
minimal menggunakan 6 referensi jurnal (Jurnal terakreditasi atau Jurnal
internasional)
Metode Penelitian
Sebut dan uraiakan metode penelitian yang akan digunakan untuk mencapai tujuan
sesuai dengan pendekatan dan desain yang digunakan.
Rencana dan Jadwal Penelitian
Gambarkan tahap-tahap kegiatan penelitian dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam
suatu bar-chart.
Organisasi Pelaksana
a.
Ketua Pelaksana
1) Nama dan gelar akademik
:
2) Pangkat/Golongan/NIDN
:
3) Jabatan Fungsional
:
4) Bidang Keahlian
:
5) Fakultas/Lembaga/Pusat
:
6) Waktu untuk kegiatan ini
:
b.
Anggota Peneliti
1) Nama dan gelar akademik
:
2) Pangkat/Golongan/NIDN
:
3) Jabatan Fugsional
:
4) Bidang Keahlian
:
5) Fakultas/Lembaga/Pusat
:
6) Waktu untuk kegiatan ini
:
Rencana Biaya
Proposal penelitian Kelembagaan yang lolos seleksi akan dibiayai dengan dana yang
berasal dari DIPA PNBP IAIN Ambon sampai dengan Rp. 20.000.000,Uraikan rincian biaya penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
i.
Honorarium, 15%
ii.
Peralatan, maksimum 50%
iii.
Bahan, maksimum 30%
iv.
Lapangan, maksimum 30%
v.
Penggandaan dan seminar, maksimum 10%
vi.
Lain-lain, 10%
Lampiran-Lampiran
a.
Daftar Pustaka (gunakan urutan nama pengarang, tahun, judul, kota terbit, dan
penerbit, serta berdasarkan abjad).
b.
Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Pelaksana dan ditandatangani.
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H. SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN
a. Bagian Awal
Bagian ini terdiri dari:
a.
Halaman Judul
b.
Halaman Lembar Identitas dan Pengesahan (Lihat lampiran)
c.
Ringkasan (abstrak)
d.
Kata Pengantar
e.
Daftar Isi
f.
Daftar Tabel
g.
Daftar Gambar (kalau ada)
h.
Daftar Lampiran (kalau ada)
b. Bagian Isi
BAB I Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian.
BAB II Kajian Teori/Landasan Teori
Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pikir mengenai
peneltian terapan yang dilakukan dengan memanfaakan berbagai pustaka dan
hasil penelitian terdahulu yang relevan.
BAB III Metode Penelitian
Uraikan metode penelitian yang digunakan mulai dari pendekatan, desain,
populasi dan sampel/sumber data, pengumpulan data dan instrumen, validitas/
keabsahan data dan analisis data.
BAB IV Hasil Dan Pembahasan
Jelaskan berbagai hasil atau temuan yang diperoleh dan lakukan pembahasan
dengan berbagai acuan yang relevan.
BAB V Penutup
Simpulan
Saran
Daftar Pustaka
I.

RINCIAN KEGIATAN DAN SATUAN BIAYA PENELITIAN
1. Kegiatan Operasional
a. Persiapan :
Mengurus perijinan, mengadakan pertemuan awal antara ketua dan anggota tim(jika
penelitian kelompok), menetapkan rencana jadwal kerja, menetapkan pembagian
kerja diantara tim peneliti, menetapkan desain penelitian, menentukan instrumen
penelitian dan uji cobanya (ilmu-ilmu sosial dan humaniora) atau bahan peralatan
penelitian (ilmu pengetahuan alam dan teknologi), menetapkan lokasi penelitian dan
menyusun format-format pengumpulan data.
b. Organisasi di lapangan/laboratorium :
Pengujian penelitian, mempersiapkan dan menyediakan bahan dan peralatan
penelitian, pengumpulan data, melakukan pemantauan atas pengumpulan data
dengan frekuensi tergantung pada keperluan, menyusun dan mengisi format
tabulasi agar data siap dianalisis, melakukan analisis data secara keseluruhan
dan menyimpulkan hasil analisis, membuat tafsiran dan kesimpulan hasil serta
membahasnya.
c. Monitoring Pelaksanakan.
Monitoring dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Lembaga Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon.
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d. Penyusunan laporan hasil penelitian :
Menyusun konsep laporan, melakukan diskusi antar anggota tim atas konsep
laporan (peer group), menyusun konsep laporan akhir, menyusun laporan akhir dan
bahan untuk seminar, serta penyelenggaraan seminar (oleh lembaga penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat IAIN Ambon).
e. Penggandaan dan pengiriman :
Menggandakan laporan dan mengirimkan laporan hasil penelitian.
f. Artikel ilmiah :
Menyusun naskah artikel ilmiah, biaya pemuatan artikel di jurnal ilmiah (kalau
ada, sebutkan nama jurnal) Artikel disusun sesuai dengan jurnal yang dituju
dengan melampirkan pedoman penulisan jurnal tersebut.
g. Melampirkan produk atau luaran sebagaimana yang telah disebutkan pada usulan
penelitian
2. Beberapa Patokan Biaya Satuan Penelitian
a. Honorarium
1. Ketua Peneliti
2. Anggota Peneliti
3. Tenaga Laboran/Teknisi
Besarnya honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Bahan dan peralatan penelitian
1. Bahan habis
2. Alat
3. Sewa alat
c. Perjalanan
Besarnya biaya perjalanan, penginapan, dan lumpsum sesuai dengan ketentuan dan
herga setempat.
d. Laporan Penelitian
e. Seminar
f. Biaya lain-lain (agar dirinci untuk keperluan apa) : tidak ada biaya yang tidak terduga.
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Lampiran 1
HALAMAN PENGESAHAN USUL PENELITIAN
KELEMBAGAAN
1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.

Judul Penelitian
Bidang Ilmu
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. Jenis Kelamin
c. Golongan/Pangkat/NIDN
d. Jabatan Fungsional
e. Jabatan Struktural
f. Fakultas/Jurusan
g. Pusat Penelitian
Alamat Ketua Peneliti
a. Alamat kantor/Telp/Fax/E-mail
b. Alamat rumah/Telp/Fax/E-mail
Jumlah Anggota Peneliti
a. Nama Anggota
Lokasi Penelitian
Kerjasama dengan Institutsi lain
a. Nama INSTITUTsi
b. Alamat
c. Telepon/Fax/ E-mail
Lama Penelitian
Biaya yang diperlukan
a. Sumber dari DIPA IAIN Ambon
b. Sumber lain, sebutkan ………..

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

orang

bulan
Rp.
Rp.

Jumlah Rp.
(………………………………………………….)

Mengetahui Dekan,

Ketua Peneliti,

Cap & tanda tangan

Cap & tanda tangan

………………….
NIDN. …………….

………………………….
NIDN. …………………….

Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,

……………………………………
NIDN. ……………………………...
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Lampiran 2
Cover Proposal Penelitian Kelembagaan

Penelitian Kelembagaan

PROPOSAL PENELITIAN

JUDUL

Oleh :
Nama Peneliti Utama dan Anggota
Lengkap dengan Gelar dan NIDN

JURUSAN/PROGRAM STUDI
FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN, TAHUN
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Lampiran 3
Cover Laporan Penelitian Kelembagaan

Penelitian Kelembagaan

LAPORAN PENELITIAN

JUDUL

Oleh :
Nama Peneliti Utama dan Anggota
Lengkap dengan Gelar dan NIDN

Dibiayai oleh:
………………………………………………

JURUSAN/PROGRAM STUDI
FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN, TAHUN
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Lampiran 4
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN KELEMBAGAAN
1. Judul Penelitian
:
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap dan Gelar
:
b. Jenis Kelamin
:
c. Pangkat/Golongan/NIDN
:
d. Jabatan Fungsional
:
e. Fakultas/Jurusan
:
f. Univ./Inst./Akd./Sek. Tinggi :
g. Bidang Ilmu yang diteliti
:
: orang
3. Jumlah Tim Peneliti
4. Lokasi Penelitian
:
5. Bila penelitian ini merupakan peningkatan kerjasama kelembagaan,
sebutkan :
a. Nama Instansi
:
b. Alamat
:
6. Jangka Waktu Penelitian
: bulan
7. Biaya yang diperlukan
: Rp. …………………..
(…………………..………………………………)
…………, …………
Ketua Peneliti

Mengetahui,
Dekan Fakultas …………..

Cap & tanda tangan

tanda tangan

…………………………………
NIDN. …………………

………………………………
NIDN. ………………

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,
Cap & tanda tangan
…………………………..
NIDN. ……………………
*) coret yang tidak perlu
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Lampiran 5
FORMULIR PENILAIAN USUL PENELITIAN KELEMBAGAAN
Perguruan Tinggi
Fakultas/Program Studi
Judul Penelitian
Tim Peneliti
1. Nama Ketua Tim Peneliti
2. Anggota Peneliti
Bidang Ilmu / Konsorsium
Lokasi Penelitian :
Biaya yang diusulkan
Biaya yang disetujui

No
1

KRITERIA
Rumusan Masalah

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Orang

Rp.
Rp.

INDIKATOR PENILAIAN

BOBO
T
(%)

Judul
Kemengapaan riset
Kebaruan
Perumusan Masalah

15

2

Tujuan dan Manfaat Hasil
Penelitian

Tujuan
Manfaat

10

3

Kajian Teori

Relevansi (state of the art)
Kebaruan
Kajian Penelitian Terdahulu

25

4

Metode Penelitian

Kesesuaian metode dengan
masalah dan tujuan penelitian

35

5

Fisibilitas Peneliti

Rencana dan jadwal
Manajemen organisasi
pelaksana
Rencana Biaya
dan.Lain-lain

20

SKOR

NILA
I

JUMLAH
100
Setiap kriteria diberi skor : 1, 2, 3 atau 5, 6, 7
( 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = sedang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik.)
Saran Perbaikan
: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o
Catatan Penilai
: .............................................................................................
Penilai,
……………………….
Nilai = Bobot x skor
Batas penerimaan (passing grade) = 500
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Lampiran 6
BUTIR BUTIR SARAN PERBAIKAN USUL PENELITIAN KELEMBAGAAN

No.

Kriteria

1

Masalah
yang
ditangani

2

Tujuan dan
Manfaat
Penelitian
Kerangka
Berpikir

3

4

Evaluasi

5

Fisibilitas
Penerapan
IPTEKS

Indikator Penilaian
•
•
•

Alasan Penolakan

a. Judul tak mencerminkan penerapan
IPTEKS
b. Data tidak lengkap, tidak relevan

dengan masalah dan kurang tajam
c. Tinjauan pustaka kurang relevan
d. Masalah tidak spesifik, tidak
kongkret, tidak sesuai dengan
khalayak sasaran
e.
Tujuan tidak spesifik
• Tujuan
f. Manfaat kurang relevan dengan
• Manfaat
tujuan dan khalayak
 Pemecahan masalah g. Pemilihan pemecahan masalah
kurang dilandasi teori, kenyataan
 Khalayak Sasaran
dan kondisi yang ada
 Keterkaitan
h. Identifikasi khalayak sasaran kurang
 Metode Kegiatan
spesifik
i. Keterkaitan dengan Institutsi terkait
kurang jelas
j. Metode kurang relevan
 Rancangan Evaluasi k. Kriteria kurang relevan dengan
tujuan, proses, dan manfaat
 Rencana dan jadwal l. Rencana dan jadwal kurang rinci
m. Komposisi personalia kurang sesuai
 Manajemen
dengan kebutuhan pemecahan
 organisasi pelaksana
 Rencana Biaya
masalah
 Lain-lain
n. Biaya kurang relevan dengan
kegiatan
o. Format tidak sesuai, lampiran tidak
lengkap
Judul
Analisis Situasi
Tinjauan Pustaka
Perumusan Masalah

*) Jika memilih alasan j pada formulir penilaian, harap dituliskan lebih spesifik alasan
penolakan yang dipilih.
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Lampiran 7
SKORING PENILAIAN LAPORAN PENELIAN KELEMBAGAAN
1.
2.
3.
4.
5.

Perguruan Tinggi
Fakultas/Program Studi
Ketua Peneliti
Judul Penelitian
Biaya Penelitian

:
:
:
:
: Rp

KOMPONEN

BOBOT

I. PENDAHULUAN
1. Perumusan Masalah
2. Tujuan Penelitian

SKOR

10

II. TINJAUAN PUSTAKA
1. Relevansi
2. Pengacuan Daftar Pustaka
3. Kemutakhiran atau keaslian sumber
III. MATERI METODE PELAKSANAAN
1. Kesesuaian dengan masalah
2. Ketepatan Rancangan
3. Ketepatan Instrumen
4. Ketepatan dan Ketajaman Analisis
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Manfaat & Kontribusi : IPTEKS, Pembangunan,
Pengembangan Kelembagaan Perguruan Tinggi
2. Hasil/Luaran yang dicapai :
a. Kesesuaian dengan tujuan
b. Kedalaman bahasan
c. Originilitas
d. Mutu Hasil
V. UMUM
1 Bahasa
2 Format
3 Ringkasan
JUMLAH

15

25

40

10

100

Keterangan:
Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7
(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)
Kriteria=
601 – 700 = Sangat Baik
501 – 600 = Baik
401 – 500 = Cukup
301 – 400 = Kurang
201 – 300 = Sangat Kurang
– 200 = Buruk
.................................................
Ambon,
..............................2013
Reviewer,

NILAI

100

(..........................)
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PANDUAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN UNGGULAN INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI AMBON TAHUN ANGGARAN 2013

A. LATAR BELAKANG
Pengembangan program penelitian LP2M IAIN Ambon memerlukan rencana
strategis dengan memperhatikan perkembangan riset dan pembangunan masyarakat agar
hasil-hasilnya bermakna dan bermanfaat. Hasil penelitian dapat diukur dari kualitas dan
jumlah publikasi yang dihasilkan. Untuk menghasilkan penelitian unggul diperlukan
kebijakan dan program-program strategis yang terarah, karena itu tema-tema penelitian
dipertajam menjadi tema unggulan. Penelitian unggulan dirumuskan berdasar visi dan misi
Institut dan penelusuran hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan dosen/peneliti IAIN
Ambon, serta memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar aspek
kebaruan terpenuhi.
Karakter bangsa menjadi perhatian nasional sebagai bagian dari upaya penyiapan
SDM yang jujur, berkepribadian kuat, serta kokoh dalam menghadapi tantangan hidup di
masa depan. Pendidikan karakter kini memang menjadi isu utama pendidikan, selain menjadi
bagian dari proses pembentukan akhlak anak bangsa, pendidikan karakter ini pun diharapkan
mampu menjadi pondasi utama dalam mensukseskan Indonesia Emas 2025. Di lingkungan
Kemendiknas, pendidikan karakter menjadi fokus pendidikan di seluruh jenjang pendidikan
yang dibinanya. Pendidikan karakter sangat erat dan dilatarbelakangi oleh keinginan
mewujudkan konsensus nasional yang berazas Pancasila dan UUD 1945. Konsensus tersebut
selanjutnya diperjelas melalui UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
yang berbunyi “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrasi serta
bertanggung jawab.”
IAIN Ambon sebagai perguruan tinggi yang memiliki tugas pokok mencetak tenaga
pendidik telah memiliki budaya pembangunan karakter yang harus dilestarikan dan
dikembangkan melalui kegiatan tri dharma. Dalam bidang penelitian, proses dan hasil-hasil
penelitian harus berkontribusi pada pembangunan karakter. Dua kata kunci untuk
membangun karakter bangsa yang telah dimiliki IAIN Ambon dan akan terus dikembangkan
adalah konservasi dan inovasi. Konservasi di IAIN Ambon menekankan pada konservasi
biodiversitas dan manajemen lingkungan, kebijakan nir kertas, kebijakan energi hijau,
pengelolaan limbah terpadu, arsitektur hijau, transportasi hijau dan pelestarian seni dan
budaya. Inovasi dikembangkan untuk mendukung nilai-nilai konservasi yang dikembangkan
menjadi unggul. Setiap upaya konservasi diikuti dengan usaha kreatif untuk mengembangkan
menjadi model/teknologi yang aplikatif dan bermanfaat bagi masyarakat.
Berdasar sumberdaya yang dimiliki Institut, isu-isu strategis, dan pemecahan masalah
yang ditawarkan dapat dirumuskan menjadi empat bidang penelitian yang diharapkan
mampu menghasilkan penelitian-penelitan unggulan IAIN Ambon atau Riset Unggulan
INSTITUTsi untuk mendukung pembangunan karakter berbasis konservasi dan inovasi.
Empat bidang penelitian tersebut adalah: (1) Inovasi untuk pendidikan karakter berkualitas,
(2) Sains dan teknologi hijau, (3) Sumberdaya dan peningkatan kualitas hidup dan (4) Seni
budaya lokal dan sosial humaniora. Dari empat bidang Riset Unggulan INSTITUTsi dapat
dikembangkan tema-tema penelitian unggulan.
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Sumberdaya yang diperlukan untuk mengambangkan penelitian meliputi modal,
jaringan kerjasama, dan keterampilan staf yang terus ditingkatkan. Modal dan investasi
diusahakan dari dana rutin IAIN Ambon, Ditlitabmas dan hibah-hibah kompetitif berupa
dana penelitian maupun alat-alat penelitian. Jika penelitian telah menghasilkan produk yang
bisa dijual maka kebutuhan biaya modal dan investasi akan akan semakin berkurang.
Jaringan kerjasama LP2M IAIN Ambon masih terbatas pada INSTITUTsi di dalam negeri.
Perlu dikembangkan skim penelitian untuk mengirim dosen/peneliti melakukan penelitian di
luar negeri dan membuka jaringan kerjasama. Peningkatan keterampilan staf dalam menulis
proposal, meneliti, dan publikasi ilmiah merupakan kebutuhan yang tidak ada batasnya
selama rekrutmen tenaga dosen/peneliti terus dilakukan. Perlu ditingkatkan kualitas
sumberdaya untuk penelitian.
IAIN Ambon memiliki komitmen kuat untuk berpartisipasi aktif dalam program
pembangunan sebagai implementasi dari Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat) khususnya di wilayah Jawa Tengah. IAIN
Ambon saat ini memiliki delapan Fakultas, satu Program Pascasarjana dan 33
Jurusan/Program Studi dengan tenaga dosen lebih dari 1000 orang merupakan aset bangsa
yang sangat potensial. Dengan potensi besar ini, IAIN Ambon diharapkan mampu menjadi
inovator bagi pembangunan nasional khususnya wilayah Jawa Tengah.
Panduan ini dijadikan dasar pengembangan penelitian IAIN Ambon dalam jangka
waktu hingga 2014. Tema-tema penelitian unggulan yang telah ditetapkan akan diadaptasi
menurut kebutuhan dan tantangan yang berkembang baik dalam skala nasional maupun
global. Tinjauan terhadap tema-tema penelitian unggulan dilakukan setiap tahun.
Luaran penelitian unggulan yang dihasilkan adalah: (1) publikasi karya ilmiah di
jurnal bereputasi, (2) monograf, (3) buku referensi, (4) bahan ajar dan model-model
pembelajaran,
(5) paten dan HKI, dan (6) model/prototype teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna yang
sangat dibutuhkan masyarakat, material fungsional baru, model-model konservasi alam dan
produk pengembangan seni budaya lokal diharapkan mampu dihasilkan dari Penelitian
Unggulan IAIN Ambon ini.
Sejalan dengan visi, misi dan tujuan IAIN Ambon, Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai berikut. Visi
menjadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bertaraf internasional
berbasis konservasi yang sehat, unggul dan sejahtera. Misi Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON adalah
menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada
pengembangan sumber daya manusia, IPTEKS, dan olah raga yang mengimplementasikan
nilai-nilai konservasi.
Tujuan LP2M adalah memperkuat IAIN Ambon sebagai Institut bertaraf
internasional berciri konservasi melalui publikasi hasil-hasil penelitian yang unggul dan
berkualitas, serta berkontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan bangsa
melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil-hasil penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat yang dikelola LP2M juga mendukung tugas dan peran IAIN Ambon
dalam meningkatkan kualitas pendidikan Nasional dan pembangunan karakter bangsa.
B. TUJUAN
Kegiatan penelitian Unggulan IAIN Ambon dilaksanakan sebagai salah satu model
penelitian kompetitif yang tergolong dalam penelitian kelompok(Group research)
multidisiplin/berbasis INSTITUTsi dan diperuntukkan bagi dosen produktif dengan
melibatkan mahasiswa, dengan lama penelitian 2 sd 5 tahun dan dana maksimal Rp.
50.000.000,- setiap tahunnya. Dalam proses seleksi, dilakukan dua tahap yaitu desk
evaluation dan paparan pembahasan di hadapan
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tim evaluator yang ditunjuk. Peneliti harus memaparkan kemajuan pekerjaannya dan usul
kegiatannya di hadapan para pembahas dalam Seminar Pemantauan. Adapun tujuan dari
pelaksanaan penelitian adalah:
•
•
•
•

Mengembangkan penelitian unggulan yang berbasis pada RIP IAIN Ambon
Meningkatkan jumlah publikasi nasional terakreditasi dan publikasi internasional
Meningkatkan jumlah produk paten/HKI lainnya.
Meningkatkan kualitas materi perkuliahan dengan adanya pengayaan dengan
cara dimasukkannya hasil-hasil penelitian sebagai materi ajar dalam bentuk Buku
Ajar.

C. RUANG LINGKUP DAN BESARAN DANA PENELITIAN
Pengembangan penelitian dalam bentuk program pengembangan dan penguatan
payung penelitian sesuai dengan Unggulan IAIN Ambon serta mengacu pada tema-tema
unggulan yang telah ditetapkan dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI AMBON. Adapun issue nasional yang dimaksud adalah : (1) Inovasi untuk
pendidikan karakter berkualitas,
(2) Sains dan teknologi hijau, (3) Sumberdaya dan peningkatan kualitas hidup dan (4) Seni
budaya lokal dan sosial humaniora. Dana penelitian maksimal Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh
Juta Rupiah) per judul penelitian setiap tahunnya.
Tabel 1. Topik Penelitian Unggulan Institut
Bidang penelitian
unggulan Institut
Inovasi pendidikan
karakter
berkualitas

Tema penelitian unggulan Institut













Sains dan teknologi hijau






Pengembangan pendidikan karakter melalui inovasi
model pembelajaran, kurikulum dan penilaian, serta
media pembelajaran berbasis TIK.
Studi kebijakan desentralisasi dan mutu pendidikan
Peningkatan keprofesian guru berkelanjutan
Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas
pendidikan
Pengembangan pendidikan non formal dan anak usia
dini.
Pendidikan kebencanaan

Pengolahan dan transformasi kandungan bahan alam
hayati dan nonhayati dan limbah industri menjadi
material fungsional baru
Pengembangan teknologi tepat guna dan otomotif
Biodiversitas dan keanekaragaman hayati
Konservasi energi dan energi terbarukan
Pengembangan sistem informasi untuk pendidikan,
robotika dan bidang yang lain
Kajian mitigasi bencana
Pengembangan arsitektur dan transportasi hijau
Katalisis dan proses industri
Bioteknologi dan pengembangan kultur jaringan
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Bidang penelitian
unggulan Institut
Seni budaya lokal dan
sosial humaniora

Sumberdaya dan
peningkatan kualitas hidup

Tema penelitian unggulan Institut


















Kajian kesenian jawa
Etnomusikologi
Etnokoreografi
Tradisi lisan
Konservasi seni dan budaya lokal
Industri kreatif dalam bidang seni dan budaya
Masalah sosial dan hukum
Kajian hukum dan HAM
Model pemberdayaan masyarakat miskin
Peningkatan kualitas gizi dan ketahanan pangan
Pemberdayaan ekonomi masyarakat
Pemukiman dan lingkungan hidup
Kajian gender dan kesejahteraan anak
Kajian sumberdaya
Ekonomi produktif
Pengembangan manajemen kesehatan masyarakat
Pengembangan Iptek keolahragaan untuk peningkatan
prestasi olah raga nasional

D. KELAYAKAN PENGUSUL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Penelitian ini terbuka untuk semua dosen INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
Peneliti utama sekurang-kurangnya bergelar S2
Aktif melakukan penelitian dan /atau pengabdian kepada masyarakat
Sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu judul penelitian yang didanai atas dasar
kompetisi nasional dan/atau internasional baik sebagai ketua atau anggota (tertuang
dalam CV)
Biodata pengusul mencerminkan track record yang relevan dengan penelitian
yang diusulkan
Penelitian Unggulan IAIN Ambon hanya boleh dilakukan secara kelompok peneliti dosen
dengan multi disiplin atau berbasis INSTITUTsi dengan multidisiplin.
Jumlah anggota(Ketua dan anggota) maksimum 4 orang (diwajibkan multi disiplin).
Tugas dan peran setiap peneliti diuraikan dengan jelas dan disetujui oleh yang
bersangkutan.
Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan 2 usulan pada tahun yang sama, satu sebagai
ketua dan satu sebagai sebagai anggota

E. MEKANISME SELEKSI
Tier kompetisi berdasarkan bidang keilmuan oleh Tim Evaluator yang terdiri dari anggota
Evaluator/Penilai Penelitian dari LP2M dan ”Eksternal Reviewer” yang kompeten di
bidangnya sesuai reviewer yang ada di Ditlibtabmas.
Kriteria Seleksi
Kriteria Penilaian
1. Kesesuaian judul penelitian dengan RIP
yang ditetapkan Institutsi dan kaitannya
dengan Tema Strategis Institut
2. Perumusan Masalah dan tujuan penelitian

Bobot (%)
15

15

Skor
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3. MPentingnya penelitian dan hasil
penelitian yang direncanakan sesuai IKUP
4. Tinjauan Pustaka
5. Metode Penelitian
6. Kelayakan (Jadwal, personalisa, biaya,
sarana dan prasarana penunjang)

30

15
15
10

Luaran
Luaran penelitian unggulan IAIN Ambon mengacu kepada Indikator Kinerja Utama
Penelitian (IKUP) ditlitabmas Dikti antara lain berupa :
1. Publikasi
artikel
ilmiah
yang
diterbitkan
dalam
jurnal
internasional/terakreditasi internasional, atau
2. Publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi, atau
3. Teknologi tepat guna, atau
4. Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial
5. Temuan baru berupa invensi yang dapat dipatenkan/Hak Cipta, atau
6. Buku ajar yang dipergunakan sebagai buku pegangan mahasiswa, atau
7. Teori baru yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan
8. Terjalinnya hubungan kerjasama internasional
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F. KOMPONEN PEMBIAYAAN
No.
1.
2.
3.
4.
5.
5.
6.
7.
8.

Komponen
Pelaksana (Gaji dan Upah)
Peralatan
Bahan Habis Pakai (BHP)
Penginapan
Perjalanan
Pemeliharaan
Pertemuan/lokakarya
Laporan/Publikasi
Biaya Desk Evaluation, Pembahasan Proposal,
Monev dan Seminar hasil)
Total Anggaran

Proporsi
(%)
10-35
0-20
10-60
10-40
10-40
5-10
5-10
5-10
5

Keterangan
Menyesuaikan
at cost
Sesuai tarip
Menyesuaikan
Menyesuaikan
Menyesuaikan
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G. JADWAL KEGIATAN :
Proses Pelaksanaan Penelitian ini dilakukan selama 01 Maret 2013 - 30 November 2014
No.
1.

Kegiatan
Pendaftaran proposal

Rencana Jadwal
30 Maret 2014

2.

Seleksi proposal

05 s.d 12 Oktober 2014

3.
4.

Penerimaan hasil evaluasi oleh Ditlitabmas
Pelaksanaan Penelitian

16 Oktober 2014
Tahun 2014

5.

Seminar dan perbaikan draft laporan akhir

Oktober s.d Nopember 2014

6.

Penyerahan Laporan Akhir Penelitian

01 Desember 2014

H. TEKNIK PEMBAYARAN
a. Pembayaran dana dan surat pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan sistem kontrak.
b. Tahap pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap I sebesar 70% dan tahap
II sebesar 30% dari dana yang tersedia.
I. LAIN-LAIN
a.
b.
c.

d.

Pelaksanaan penelitian (termasuk penggunaan dana) harus terdokumentasi dalam bentuk
logbook, meliputi tanggal, kegiatan, dan hasilnya disertai dengan bukti pengeluaran dan
kuitansi sesuai yang diperlukan.
Peneliti utama yang mewakilkan kepada anggota pada saat pemaparan harus
melimpahkan status peneliti utama kepada anggota yang mewakili dan diketahui
oleh LP2M.
Penelitian yang dihentikan sebelum masanya akibat kelalaian, diberi sanksi tidak
diperkenankan mengajukan usulan ke Seluruh sumber pendanaan yang melalui
LP2M INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON dalam kurun waktu 2 tahun
berturut-turut.
Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya dalam
forum seminar dan menunjukkan serta menyerahkan laporan akhir beserta 5 eksemplar
laporan akhir beserta soft copynya dan bukti-bukti terhadap capaian dan luaran yang
dihasilkan oleh penelitian yang telah dilaksanakan dan disampaikan dalam proposal.
Peneliti wajib menunjukkan capaian luaran sesuai dengan janji luaran yang dihasilkan
sesuai IKUP.
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J. TATA CARA USUL PENELITIAN
a. Sampul Muka
Sampul muka warna Hijau Muda, dengan menyebutkan bidang seperti di dalam
tabel. Format selengkapnya seperti contoh berikut

Bidang Unggulan
USUL PENELITIAN UNGGULAN IAIN AMBON
TAHUN ANGGARAN 2014

JUDUL PENELITIAN

Nama Peneliti Utama dan Anggota
Lengkap dengan Gelarnya

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN DAN TAHUN
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b. Halaman Pengesahan
:
....................................................................

1. Judul Penelitian
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c. NIP
d. Jabatan Struktural
e. Jabatan fungsional
f. Fakultas/Jurusan
g. Pusat Penelitian
h. Alamat
i. Telpon/Faks
j. Alamat Rumah

:
....................................................................
:L/P
: ........................................
:
....................................................................
:
....................................................................
:
....................................................................
: ...................................................................
:
....................................................................
:
....................................................................
:
....................................................................
:
....................................................................

k. Telpon/Faks/E-mail
3. Jangka Waktu Penelitian
: ..... tahun
4. Pembiayaan
a. Jumlah biaya yang diajukan
b. Jumlah biaya dari sumber pembiayaan lain

: Rp ………………………
: Rp ...............................

Mengetahui :
Dekan

Ambon,
Ketua Peneliti,

-------------------------------------NIDN.

---------------------------------------NIDN.

Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat,

---------------------------------------NIDN
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c. Sistematika Usul Penelitian
Usul Penelitian disusun dengan sistematika sebagai berikut
a. Identitas Penelitian
1. Judul Usulan :
(harus spesifik, tidak lebih dari 25 kata)
2. Ketua Peneliti :
:
.........................................................................
a) Nama lengkap
..
:
.........................................................................
b) Bidang keahlian
..
:
.........................................................................
c) Jabatan Struktural
..
:
Jabatan
.........................................................................
d) Fungsional
..
:
.........................................................................
e) Unit kerja
..
:
.........................................................................
f) Alamat surat
..
:
.........................................................................
g) Telpon/Faks
..
:
.........................................................................
h) E-mail
..
3. Anggota peneliti (sebutkan nama .dan gelar akademik, bidang keahlian, mata kuliah
yang diampu yang relevan dengan topik penelitian, Institutsi, alokasi
waktu/minggu, maksimum 3 orang).
b. Tim Peneliti
No.

Nama dan Gelar
Akademik

Bidang
Keahlian

Instansi

Alokasi Waktu(jam/
minggu)

1.
2.
3.
4. Objek penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian)
a. Luaran Penelitian sesuai IKUP ....................................................................................
b. Masa pelaksanaan penelitian:
• Mulai
: ....................................................................................
• Berakhir
: ....................................................................................
c. Anggaran yang diusulkan
Tahun pertama : ............................(Maksimal ...........Rp 50.000.000).
Tahun kedua :
...............................
Dan seterusnya
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d. Lokasi penelitian ........................................................................................................
e. Institutsi lain yang terlibat ..........................................................................................
f. Keterangan lain yang dianggap perlu
d. Substansi Penelitian
ABSTRAK
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta
metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus
mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang
diusulkan. Tidak melebihi 200 kata, diketik dengan jarak baris 1 spasi.
Dengan mencantumkan kata-kata kunci (key words)pada bagian bawah
abstrak
BAB I. PENDAHULUAN
Latar Belakang (tidak lebih dari 1 halaman), Tujuan Khusus (tidak lebih
dari 1 halaman), dan Urgensi (Keutamaan) Penelitian (tidak lebih dari 3
halaman)
BAB II. STUDI PUSTAKA ATAU LANDASAN TEORI
State of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang sudah dicapai,
studi pendahuluan yang sudah dilaksanakan dan tidak melebihi 8
halaman
BAB III. METODE PENELITIAN (sesuai dengan keperluan)
Dilengkapi dengan bagan alir penelitian (Roadmap) yang menggambarkan apa
yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama 2-5 tahun kedepan.
Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai
dari mana, luaran (sesuai dengan luaran yang telah ditetapkan untuk dana hibah
penelitian Unggulan IAIN Ambon), dan indikator capaian yang terukur.
BAB IV. PEMBIAYAAN
Pembiayaan diperinci berdasarkan jenis Pengeluaran, yaitu Gaji dan Upah,
Peralatan, Bahan Habis Pakai (Material Penelitian), Perjalanan, dan Lain-lain
(Desk Evaluation, Seminar Pembahasan Proposal, Monev,
Pertemuan/Lokakarya/Seminar hasil, penggandaan, pelaporan, publikasi).
DAFTAR PUSTAKA
Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama
pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip
dalam usul penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
LAMPIRAN
1. CV ketua dan anggota dengan ditandatangani masing-masing dengan
tinta basah.
2. Justifikasi
Biaya
Penelitian e. penjelasan Tambahan
1. Pertimbangan Alokasi Biaya
Jelaskan secara singkat tujuan dan alasan diperlukannya anggaran penelitian yang
diajukan. Buat tabel perincian butir anggaran lengkap dengan harga satuan, sesuai
dengan metode dan kegiatan tahun yang bersangkutan.
Anggaran total maksimum Rp50.000.000,00 setiap tahun diperinci dengan jelas
untuk setiap komponen biaya :
1) Honorarium tim peneliti maksimum 30 % dari total kontrak
2) Anggaran untuk komponen peralatan: nama komponen alat, spesifikasi,
dan kegunaannya dalam penelitian
3) Anggaran pembelian peralatan. Sewa peralatan utama maksimum Rp7.500.000,00
(sewa komputer, printer, scanner tidak diperkenankan)
4) Anggaran untuk bahan habis pakai (material penelitian): nama bahan dan
penggunaannya dalam penelitian; dipilah menjadi alat tulis kantor, bahan kimia,
dan lainnya (sebutkan)
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5) Anggaran perjalanan: ke mana dan untuk keperluan apa (harus spesifik), termasuk
seminar pemantauan terpusat 6) Pengeluaran lain-lain: administrasi, pemeliharaan,
perbaikan kerusakan, penelusuran pustaka, publikasi ilmiah, dll.
Pendanaan penelitian dapat bersifat multisumber dengan kejelasan target penelitian
bagi setiap sumber dana. Usul penelitian yang memiliki kriteria ini akan
mendapat nilai plus.
2. Dukungan pada Pelaksanaan Penelitian
Sebutkan dukungan dana penelitian bagi para peneliti utama, baik dari dalam maupun
luar negeri, termasuk dana yang sedang berjalan, yang sedang dalam pertimbangan,
dan yang baru diusulkan. Bila tidak ada, tuliskan dengan tegas ‘tidak ada’. Bila ada
dukungan dana, tuliskan nama lembaganya, nomor persetujuan, judul penelitian,
jumlah dana (per tahun dan untuk keseluruhan proyek). Jelaskan isi dari penelitian
pendukung.
Bila ada publikasi, penggantian, atau tambahan penelitian yang diusulkan,
berikan justifikasi hal tersebut, baik yang menyangkut masalah ilmiah atau
anggaran.
1) Dukungan Aktif yang Sedang Berjalan
2) Dukungan yang Sedang dalam Tahap Pertimbangan
3) Usulan yang Sedang Direncanakan atau dalam Taraf Persiapan
3. Sarana
Jelaskan sarana yang akan digunakan, termasuk kapasitas, daya dukung/kemampuan,
dan berapa persen dapat menunjang kegiatan yang diusulkan. Jika diperlukan,
jelaskan pula pengaturannya dengan Institutsi lain yang terkait.
1) Laboratorium
2) Peralatan Utama: sertakan daftar peralatan utama yang penting yang sudah tersedia
untuk menunjang kegiatan penelitian yang diusulkan, di mana lokasinya, apa
kegunaan, dan bagaimana kemampuannya
3) Keterangan Tambahan: Informasi tambahan tentang lingkungan tempat
kegiatan akan dilakukan. Tuliskan sarana pendukung termasuk bengkel
(workshop) dan lainnya yang dapat dimanfaatkan selama kegiatan penelitian
berlangsung.
4. Biodata Peneliti
Informasikan secara lengkap biodata semua peneliti yang erat kaitannya dengan
penelitian yang diusulkan. Setiap biodata harus ditandatangani dan diberi
tanggal penandatanganan.
1) Identitas peneliti serta alamat lengkap
2) Pendidikan sarjana ke atas (nama perguruan tinggi dan lokasi, gelar, tahun
tamat, bidang studi)
3) Pengalaman kerja dalam penelitian dan pengalaman profesional serta kedudukan/
jabatan saat ini yang mencakup nama INSTITUTsi, jabatan, dan periode kerja
yang disusun secara kronologis
4) Daftar publikasi yang relevan dengan usul penelitian yang diajukan.
K. EVALUASI USUL PENELITIAN
Evaluasi usul penelitian Tahap I (desk evaluation) dan Tahap II (Seminar Usulan)
menggunak-an format yang sama seperti di bawah ini
a. Instrumen Penilaian
FORMULIR PENILAIAN USUL
I. Identitas Penelitian
1. Perguruan Tinggi
2. Judul Penelitian
3. Ketua Peneliti
4. Anggota Tim

: .........................................................…........
:
:
: ...... orang
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Peneliti
5. Waktu Penelitian
6. Biaya

: ...... tahun

Biaya
Rp

Usul
Rp

Rekomendasi
Rp

II. Kriteria Penilaian
Kriteria Penilaian
1 Kesesuaian judul penelitian dengan RIP
yang ditetapkan INSTITUTsi dan
kaitannnya dengan Visi Konservasi IAIN
Ambon
2 Perumusan Masalah dan tujuan penelitian
3 Pentingnya penelitian dan hasil penelitian
yang direncanakan, kesesuaian dengan
IKUP
4 Tinjauan Pustaka
5 Metode Penelitian
6 Kelayakan (Jadwal, personalisa, biaya,
sarana dan prasarana penunjang)

Bobot (%)

Skor

15
15
30
15
15
10

Keterangan:
- Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7
- (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat
baik); Passing grade = 500 tanpa skor 1.
- Saran Perbaikan: ..............................................................................................
Kota, tanggal bulan tahun
Penilai,

Nama jelas
b. Butir-butir Alasan Penolakan
INDIKATOR
PENILAIAN

ALASAN
PENOLAKAN

Judul penelitian

Kesesuaian judul penelitian
dengan RIP yang
ditetapkan Institutsi dan
kaitannnya dengan Visi
IAIN Ambon

Judul kurang berkaitan
dengan Issue srtategis
IAIN Ambon dan RIP
Institut Negeri Ambon

Perumusan Masalah

Ketajaman Perumusan
Masalah dan Tujuan
Penelitian

Perumusan masalah
lemah, kurang mengarah,
tujuan penelitian tidak
jelas

No

KRITERIA

1.

2.
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3.

Luaran (Publikasi
dalam jurnal
internasional/ nasional
terakreditasi,
Teknologi tepat guna,
model Pembelajaran,
Pemberdayaan
masyarakat, paten,
buku ajar teori baru,
atau kerjasama
Internasional

Pentingnya penelitian yang
direncanakan

Luaran (output) penelitian
kurang bermanfaat bagi
pengembangan ipteks,
pembangunan, dan
pengembangan Institutsi
atau tidak berorientasi
pada IKUP.

4.

Tinjauan Pustaka

Studi pustaka/ kemajuan
yang telah dicapai dan studi
pendahuluan

Bahan kepustakaan
kurang menunjang
penelitian, pustaka tidak
relevan, kurang mutakhir,
umumnya bukan artikel
jurnal ilmiah

Desain metode penelitian

Metode penelitian yang
dipakai kurang sesuai
untuk mencapai tujuan
penelitian.
Kelayakan pelaksanaan
penelitian (personalia,
jadwal, perkiraan biaya,
dan sarana penunjang
lainnya) kurang memadai.

5.

Metode Penelitian

6.

Kelayakan:
- Jadwal
- Personalia
- Biaya
- Sarana dan
prasarana penunjang

- Uraian umum
- Biodata
- Rincian anggaran
- Dukungan & sarana
penunjang

Lain-lain (lingkari, bila ada)
1. Format tidak sesuai dengan yang ditentukan
2. Pustaka kurang menunjang (tidak relevan, kurang mutakhir, dan umumnya
bukan hasil penelitian).
3. Belum mempunyai track record penelitian
4. Masalah sudah banyak diteliti atau kurang jelas
5. Permasalahan kurang relevan dengan Visi IAIN Ambon
6. Sumber daya pendukung kurang menunjang
7. Ketua peneliti masih menjadi ketua pada penelitian lain
8. Lainnya, harap sebutkan .....................................……………

c. Lembar Evaluasi laporan Penelitian Unggulan IAIN Ambon
1.
2.
3.
4.
5.

Nama Peneliti
NIP/NIK/ID lain
Nomor Hp Aktif yang bisa dihubungi
Perguruan Tinggi
Judul Penelitian
Jurusan/Departemen/prodi/lembaga/kom
6. isi

:
:
:
:
:
:
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NO
1.
2.
3.

KRITERIA PENILAIAN
Ketepatan Waktu Penyelesaian
penelitian
Penguasaan terhadap permasalahan
yang diteliti
Kualitas penelitian yang akan
dilakukan**

BOBOT

SKOR
(lingkari
yang sesuai)

30

1245

25

1245

25

1245

4.

Jejak rekam (track record) peneliti

15

1245

5.

Catatan/Rekomendasi dari pakar yang
relevan dengan bidang pengusul

5

1245

Jumlah

100

Keterangan:
Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7
(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 =
Sangat baik) Kriteria=
601 – 700 = Sangat Baik
501 – 600 = BAIK
401 – 500 = CUKUP
301 – 400 = KURANG
201 – 300 = SANGAT KURANG
– 200 = BURUK
Catatan:
-Hasil pemeriksaan log book: Sangat baik/baik/kurang baik/buruk
-Hasil Pemeriksaan naskah publikasi: Sangat baik/baik/kurang baik/buruk
-Saran Perbaikan: ..............................................................................

Kota, tanggal bulan tahun
Tim Penilai,

Nama jelas

NILAI
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L. PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENELITIAN
FORMAT PEMANTAUAN LAPANGAN
I. Identitas Penelitian
1. Perguruan Tinggi
....................................................................
2. Program studi/departemen/lembaga/komisi
3. Judul Penelitian
...................................................................
4. Ketua Peneliti
....................................................................
5. Lokasi Penelitian
a. Jenis
Lapangan,

:
:
:
:
: Laboratorium/Rumah Kaca/

…………………
..............................................................
b. Nama lokasi
:
.....................................................................
c. Alamat
..............................................................

Lainnya*), sebutkan

:
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1. Cara Pemantauan
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

13.
14.

: Tinjauan Lapangan/ Lab/ Wawancara, Lainnya
sebutkan.......**)
Pelaksanaan Penelitian : Sesuai/tidak sesuai dengan rencana*)
a. Tanggal Mulai
:
......................................................................................
b. Tanggal Selesai
:
......................................................................................
Peranan LP di Perguruan Tinggi Peneliti
a. Tanggal Mulai : ......................................................................................
b. Tanggal Selesai : ......................................................................................
Keterkaitan Penelitian Mhs S1: .......... orang, dari PT . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .
dengan Program Pendidikan Mhs S2: .........orang, dari PT ............S1 dan/atau
Pascasarjana Mhs. S3:.......... orang, dari PT. . . . . . . . . . . .. .
Dalam pelaksanaan penelitian adakah yang tidak sesuai dengan usul penelitian……
Bila ada sebut dan jelaskan
alasannya......................................................................................
Masalah yang dihadapi peneliti dan upaya penyelesaiaanny a
..........................................................................
Keterkaitan Penelitian dengan *)
a. Program payung (laboratorium, :............... jurusan, fakultas, pusat penelitian)
b. Program penelitian Institutsi/ lembaga di luar Perguruan Tinggi, : ........................
Sebutkan ......................................................................................
Publikasi Sudah terbit/akan terbit/sedang diajukan/tidak ada*)
a. Judul Artikel
:
b. Nama Berkala/jurnal
:
…........................................................................
c. Edisi
:
…........................................................................
Pertemuan Ilmiah : Internasional/Nasional*) : Tempat/Waktu :
Potensi HKI (Hak Kekayaan Intelektual): Ada (Paten/Hak Cipta**)
Keterkaitan Kewirausahaan
a. Desain awal penelitian : ada/tidak ada/tidak tahu*)
b. Nilai komersial hasil penelitian: ada/tidak ada/tidak tahu*)
Hasil Pemeriksaan Logbook : Ada/Tidak ada*) Buku Kas : Ada/Tidak ada**)
Penilaian Umum dan Saran :

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu **) data dasar/foto/laporan
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M. LAPORAN HASIL PENELITIAN
a. Sampul Muka
Gunakan sampul warna Hijau Muda, tulis semua nama peneliti (maks. 4 orang),
lengkap dengan gelar akademik harus ditulis. Selengkapnya seperti format berikut.

BIDANG
UNGGULAN
LAPORAN PENELITIAN UNGGULAN IAIN AMBON

JUDUL

Nama Peneliti Utama dan Anggota

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
BULAN DAN TAHUN
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b. Halaman Pengesahan
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
1 Judul Penelitian : ................................................................
2 Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap : ................................................................
b. Jenis Kelamin : L/P
c. NIP : ................................................................
d. Jabatan Fungsional : ................................................................
e. Jabatan Struktural : ……………………………………………..
f. Bidang Keahlian : ................................................................
g. Fakultas/Jurusan : ................................................................
h. Perguruan Tinggi : ................................................................
i. Tim Peneliti

No

Bidang
Keahlian

Nama

Fakultas/
Jurusan

Perguruan Tinggi

1
2
3
3. Pendanaan dan jangka waktu penelitian
a. Jangka waktu penelitian yang diusulkan
b. Biaya total yang diusulkan
c. Biaya yang disetujui tahun ……..

: ....... tahun
: Rp. ................................
: Rp. ................................
Kota, tanggal bulan tahun

Mengetahui,
Dekan Fakultas,

Ketua Peneliti,

Cap dan tanda tangan

tanda tangan

Nama jelas
NIDN.

Nama jelas
NIDN.

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan pengbdian kepada Masyarakat
Cap dan tanda tangan

Drs. Bambang Budi Raharjo, M.Si
NIDN.
* Berlaku untuk Laporan Akhir
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c. Sistematika Laporan
Sistematika Laporan hasil Penelitian Unggulan IAIN Ambon mengikuti alur seperti berikut .
HALAMAN PENGESAHAN......................................................................................
A. LAPORAN HASIL PENELITIAN
RINGKASAN DAN SUMMARY......................................................................................... ii
PRAKATA ........................................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................ iv
DAFTAR TABEL*............................................................................................................... v
DAFTAR GAMBAR*.......................................................................................................... vi
DAFTAR LAMPIRAN*...................................................................................................... vii
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA...........................................................................................
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .........................................................
BAB IV METODE PENELITIAN ......................................................................................
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ..............................................................................
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................................
DAFTAR PUSTAKA ..........................................................................................................
LAMPIRAN ........................................................................................................................
(Termasuk instrumen penelitian, personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya, dll.)

122

PANDUAN PENELITIAN dan
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
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PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI
MAHASISWA
A. LATAR BELAKANG
Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20
Tahun 2003, bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, atau dikenal dengan Tri Darma Perguruan
Tinggi. Ketiga darma tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan
saling terkait. Pelaku utama perguruan tinggi adalah dosen dan mahasiswa, yang didukung
oleh karyawan. Selama ini, kegiatan tri darma sudah dilaksanakan cukup baik oleh para
dosen dan mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON. Hal ini terlihat dari
berbagai aktivitas pendidikan, penelitian, maupun pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan dosen dan mahasiswa, baik sebagai bagian perkuliahan maupun kegiatan yang
selenggarakan Dirjen Dikti, dinas/instansi, perusahaan, serta INSTITUTsi lain.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa yang paling menonjol
dilakukan adalah dalam bentuk KKN (Kuliah Kerja Nyata). Bagi mahasiswa program S1
(Sarjana) merupakan salah satu mata kuliah wajib dengan bobot 4 SKS. Selain program
KKN, bentuk pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa masih dirasakan kurang. Hal
ini tidak lepas dari dukungan kebijakan maupun anggaran untuk pelaksanaan pengabdian
masyarakat oleh mahasiswa.
Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi sebagai tanggung
jawab seluruh civitas akademika, maka sudah sewajarnya mahasiswa juga diberikan
kepercayaan untuk menyumbangkan segenap pikiran, tenaga, kemampuan, dan keahliannya
untuk ikut memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Sejak tahun 2001,
Dirjen Dikti meluncurkan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), salah satunya adalah
dalam bentuk PKM Pengabdian Masyarakat (PKMM). IAIN Ambon juga tidak mau
ketinggalan, mulai tahun 2007 telah dirintis program pengabdian kepada masyarakat yang
dilakukan mahasiswa. Dan pada tahun 2013 ini merupakan tahun ketujuh program
pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa IAIN Ambon.

B. BIDANG KEGIATAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan aplikasi dari berbagai bidang
ilmu, antara lain:
Kesehatan
MIPA
Sosial Ekonomi
Pendidikan
Pertanian
Teknologi dan
Rekayasa Humaniora
C. PERSYARATAN PENGUSUL
1. Pengusul adalah mahasiswa IAIN Ambon dari semua jurusan/program studi, jenjang
S1 atau D3, minimal duduk di semester VI (enam) bagi jenjang S1 dan semester IV
(empat) bagi jenjang D3.
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2. Jumlah pengusul 3-5 orang, termasuk ketua.
3. Mahasiswa berhak untuk menjadi ketua satu kegiatan dan menjadi anggota
maksimal pada dua kegiatan.
4. Setiap proposal didampingi oleh seorang dosen pembimbing.
D. MEKANISME PENDANAAN
1. LP2M IAIN Ambon menyediakan dana Rp 3.500.000,- per proposal yang lolos seleksi.
2. Pencairan dana dilakukan 2 tahap: tahap I sebesar 70% pada saat awal kegiatan,
dan tahap II sebesar 30% diberikan setelah menyerahkan laporan kegiatan.
3. Tim pelaksana dapat menggali sumber dana lain yang diperoleh dengan cara sah
dan tidak mengikat.
E. MONITORING DAN EVALUASI
1. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa akan dimonitoring oleh
tim monitoring LP2M IAIN Ambon.
2. Jika pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan proposal yang diajukan dan tidak
terdapat alasan yang secara rasional dapat diterima, maka dapat diberikan sanksi oleh
LP2M IAIN Ambon.
F. ADMINISTRASI
Proposal diajukan oleh mahasiswa, dikirim langsung ke LP2M IAIN Ambon (Kasubbag
Program) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Proposal diketik ukuran spasi 1,5, huruf Times New Roman font 12
2. Ukuran kertas A4. Margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 3 cm, bawah 2,5 cm.
3. Nomor halaman di bawah, tengah.
4. Dijilid rapi dengan warna cover biru muda.
5. Format cover dan pengesahan seperti pada lampiran.
6. Proposal dikirim rangkap 3 (tiga) eksemplar
G. SISTEMATIKA PROPOSAL
Penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa mengikuti sistematika
sebagai berikut:
1. Judul Program
Judul kegiatan singkat dan jelas, memberi gambaran mengenai kegiatan pengabdian yang
diusulkan.
2. Latar Belakang Masalah
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk menjawab permasalahan yang
dihadapi masyarakat atau khalayak sasaran. Kemukakan hal-hal yang mendorong atau
argumentasi pentingnya kegiatan untuk dilakukan. Uraikan situasi dan kondisi khalayak
sasaran (masyarakat, UKM, lembaga, dll) seobjektif mungkin, dan usahakan didukung
dengan data-data kuantitatif.
3. Rumusan Masalah
Tuliskan permasalahan secara jelas dan konkret, serta benar-benar merupakan
permasalahan yang dihadapi khalayak sasaran. Aplikasi Ipteks yang ditawarkan harus
lebih baik daripada yang sudah ada di khalayak sasaran.

125

4. Tujuan
Jelaskan tujuan apa yang hendak dicapai dari kegiatan ini. Rumusan tujuan hendaknya
jelas dan terukur.
5. Manfaat
Jelaskan manfaat yang diperoleh khalayak sasaran maupun pihak lain dengan adanya
kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
6. Tinjauan Pustaka
Uraikan sisi teoritis yang diambil dari buku, jurnal, dan sumber lain yang terkait langsung
dengan permasalahan yang akan ditangani. Hindari uraian teoritis yang terlalu berlebihan.
7. Khalayak Sasaran
Uraikan profil khalayak sasaran kegiatan secara lengkap, antara lain jumlah, jenis
kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, dan informasi penting lain.
8. Metode
Uraikan metode, cara, atau tahap-tahap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai
tujuan yang ditetapkan. Ipteks yang diterapkan kepada khalayak sasaran hendaknya sudah
teruji keberhasilannya atau merupakan aplikasi dari hasil kajian/pengembangan tim
pelaksana. Hindari metode yang masih bersifat coba-coba.
9. Indikator Keberhasilan
Jelaskan indikator tingkat keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan. Uraikan juga
bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan program/kegiatan tersebut.
10. Jadwal Kegiatan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dilaksanakan dalam jangka
waktu maksimal 3 (tiga) bulan, mulai dari terjun lapangan hingga pengumpulan laporan.
Jadwal kegiatan dibuat rinci dan disajikan dalam bentuk bar-chart.
11. Tim Pelaksana
Tuliskan biodata ketua dan selurh anggota pelaksana:
a. Ketua Pelaksana Kegiatan
1. Nama Lengkap
: …………………………………………….
2. NIM
: …………………………………………….
3. Prodi/Jurusan/Fakultas : …………………………………………….
4. Bidang keahlian
: …………………………………………….
b. Anggota Pelaksana I, dst.:
1. Nama Lengkap
: ……………………………………………
2. NIM
: …………………………………………..
3. Program Studi/Fakultas : ……………………………………………
4. Bidang keahlian
: …………………………………………….
12. Biaya Kegiatan
Uraikan biaya kegiatan secara rinci, antara lain
meliputi:
a. Bahan habis pakai
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b. Peralatan
c. Perjalanan
d. Lain-lain: Monev, Seminar/Publikasi 10 %
13. Lampiran
a. Daftar Pustaka
b. Biodata Ketua dan Anggota Pelaksana ( Contoh di lampiran )
c. Gambaran Ipteks yang akan diterapkan atau dikembangkan
d. Denah lokasi kegiatan
e. Hal-hal lain yang dianggap penting
H. LAPORAN KEGIATAN
Setelah selesai kegiatan, tim pelaksana mengumpulkan laporan sebanyak 3 (tiga) eksemplar
berikut softcopynya dalam bentuk CD. Ukuran kertas, warna sampul, jenis huruf, margin,
dan spasi seperti pada proposal.
Sistematika laporan pengabdian kepada masyarakat sebagai
berikut: SAMPUL/COVER
HALAMAN PENGESAHAN
RINGKASAN
TIM PELAKSANA
PRAKATA
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL, DAFTAR GAMBAR, DAFTAR
LAMPIRAN BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan
D. Manfaat
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
BAB III METODE KEGIATAN
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. Surat Tugas/Surat Ijin
2. Biodata Ketua dan Anggota Pelaksana
3. Dokumentasi Kegiatan
4. Lampiran lain yang diperlukan
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I. ARTIKEL ILMIAH
Selain laporan, tim pelaksana wajib mengumpulkan artikel ilmiah sebanyak 1 (satu)
eksemplar. Format artikel ilmiah mengacu pada panduan PKMAI (Program Kreativitas
Mahasiswa Artikel Ilmiah). Sistematika artikel ilmiah sebagai berikut:
1. Judul
Judul harus jelas, singkat, mencerminkan isi dan tidak membuka peluang penafsiran
beraneka ragam.
2. Nama dan Identitas Penulis (Prodi/Jurusan, Fakultas)
Ditulis lengkap (tidak disingkat), jika terdapat lebih dari satu penulis harus disebutkan
semua.
3. Abstrak
Abstrak merupakan intisari seluruh tulisan yang memuat: latar belakang, tujuan, metode,
hasil dan kesimpulan. Abstrak ditulis dengan bahasa Indonesia maksimal 250 kata.
4. Kata Kunci
Berisi 3-5 kata yang diambil dari judul, diletakkan di bawah abstrak.
5. Pendahuluan
Menguraikan latar belakang, permasalahan, tujuan dan manfaat kegiatan.
Kajian pustaka yang relevan juga diletakkan pada bagian pendahuluan ini.
6. Metode Pelaksanaan
Menguraikan metode pelaksanaan dan pendekatan yang diterapkan dalam kegiatan
pengabdian kepada masyarakat.
4. Hasil dan Pembahasan
Uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilakukan dengan disertai data dan fakta.
Hasil yang telah dicapai dibahas lebih lanjut dan dikaitkan dengan referensi/pustaka yang
relevan.
8. Kesimpulan dan Saran
Kesimpulan merupakan jawaban atas tujuan kegiatan. Berikan pula saran apabila penting
untuk dilakukan.
9. Ucapan Terima Kasih
Apabila terdapat pihak-pihak yang patut diberikan ucapan terimakasih, dapat
disampaikan dalam bagian ini.
10. Daftar Pustaka
Daftar pustaka hanya memuat pustaka yang dirujuk, disusun berdasarkan abjad dengan
urutan: Nama (nama akhir di depan). Tahun. Judul buku (cetak miring). Kota: penerbit.1
11. Lampiran (jika diperlukan)
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Program Pengabdian Mahasiswa

PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL

Oleh:
Nama, NIM Ketua
Nama, NIM Anggota
Nama, NIM Anggota

FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
2013
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HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Judul Kegiatan
2. Bidang
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
a. Nama Lengkap
b. NIM
c. Jurusan/Prodi
d. Fakultas
e. Institut
f. Alamat Rumah
g. Telepon/HP
f. E-mail
4. Anggota Pelaksana Kegiatan
5. Dosen Pembimbing
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. NIP
6. Lokasi Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan
8. Biaya Total Kegiatan

: ……………………………………….
: ……………………………………….

a. LPM IAIN Ambon
b. Sumber lain

: Rp.........................................................
: Rp.........................................................

: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ………………………………………..
: …. ..orang
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ............ bulan
: Rp ……………………………………

Ambon, Mei 2013
Ketua Pelaksana,

Menyetujui
Dekan,

........................................
NIM…………………….

…………………………..
NIDN.…………………….

Mengetahui:
Ketua LP2M IAIN Ambon

……………………………………
NIDN
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Program Pengabdian Mahasiswa

LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL

Oleh:
Nama, NIM Ketua
Nama, NIM Anggota
Nama, NIM Anggota

FAKULTAS
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
2013
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HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Judul Kegiatan
2. Bidang
3. Ketua Pelaksana Kegiatan
a. Nama Lengkap
b. NIM
c. Jurusan/Prodi
d. Fakultas
e. Institut
f. Alamat Rumah
g. Telepon/HP
f. E-mail
4. Anggota Pelaksana Kegiatan
5. Dosen Pembimbing
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. NIP
6. Lokasi Kegiatan
7. Jangka Waktu Pelaksanaan

: ……………………………………….
: ……………………………………….

8. Biaya Total Kegiatan
a. LPM IAIN Ambon
b. Sumber lain

: Rp ……………………………………
: Rp.........................................................
: Rp.........................................................

: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ………………………………………..
: …. ..orang
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ……………………………………….
: ............ bulan

Ambon, Mei 2013
Ketua Pelaksana,

Menyetujui
Dekan,

........................................
NIM…………………….

…………………………..
NIDN.…………………….

Mengetahui:
Ketua LP2M IAIN Ambon

……………………………………….
NIDN
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Nama Lengkap
2. Tempat dan Tanggal Lahir
3. Jenis kelamin
4. Fakultas/Jurusan/Program Studi
5. NIM/Semester
6. Bidang Keahlian
7. Alamat Rumah

:
:
: L/P
:
:
:
: Kode Pos

Telepon/Hp
Alamat/Tempat Kos (apabila kos)
Telepon/Hp
8. Pengalaman

:
: Kode Pos
:
:

No

Judul Kegiatan

Tahun

Sumber Dana/Penyelenggaraan

Ambon, .................
Ketua pelaksana/ Anggota Pelaksana,
Tanda tangan
(.............................)
NIM
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PANDUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BAGI
DOSEN
A. PENDAHULUAN
Program Pengabdian kepada masyarakat dikembangkan untuk menampung kegiatan
pengabdian kepada masyarakat oleh dosen dan lembaga di INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI AMBON (IAIN Ambon) dalam bentuk pendidikan masyarakat, pelayanan
masyarakat, kuliah kerja nyata, kaji tindak, penerapan dan pengembangan hasil penelitian
serta pengembangan wilayah berdasar visi IAIN Ambon konservasi.
Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah masyarakat
luas, dapat sebagai individu, kelompok, komunitas maupun lembaga yang berada di
perkantoran maupun pedesaan dengan kegiatan di bebagai bidang dan sektor pembangunan
baik untuk kalangan swasta maupun pemerintah.
Program pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam waktu antara 3-10
bulan. Rangkaian proses pengusulan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan panduan yang telah disusun oleh Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat(LP2M).
Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat diutamakan meliputi program dan
kegiatan yang berhubungan dengan:
1. Konservasi Bidang Pendidikan, meliputi antara lain;
a. Inovasi pembelajaran
b. Teknologi dan Informasi Pendidikan/pembelajaran
c. Penjaminan mutu akademik, lulusan
d. E-learning
e. Sistem Akademik
f. Sistem Administrasi
g. Sistem Pengembangan Profesi
h. Peningkatan SDM
i. Penjaminan Mutu ISO
j. Pendidikan karakter
k. Pendidikan soft skill dosen dan mahasiswa, dll
2. Konservasi Sumber daya Alam dan Lingkungan, meliputi antara lain;
a. Green Campus University, terdiri dari Green Internal Transportation, Biopori,
Green Space manajemen, Green campus dan lain sebagainya.
b. Paperless Policy, terdiri dari pengelolaan administrasi akademik, administrasi
dokumen perkantoran, sosialisasi, pengembangan penerbitan on-line, peningkatan
sarana
dan prasarana, Organisasi dan Tata Kerja, Penelitian dan Pengembangan, dan
lain sebagainya.
c. Keanekaragaman hayati, terdiri antara lain inventarisasi keaneragaman hayati,
database flora dan fauna, penangkaran kupu-kupu, sarang buatan, biodeversity, dll
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d. Pengelolaan Limbah kampus, antara lain pengelolaan limbah sampah, daur
ulang sampah, pengelolaan limbah bahan berbahaya/beracun, pemanfaatan
sampah menjadi kompos, dll
3. Konservasi Budaya, meliputi antara lain; pelestarian seni tradisi dan sastra lesan,
pemberdayaan kesenian dan tradisi lesan, pendokumentasian kesenian dan tradisi lesan,
pengembangan konsep kampung budaya, konservasi moral, etika, kepemimpinan,
kedisiplinan dan etos kerja, budaya kerja, dll, Selain tema-tema di atas dapat diusulkan
program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kekhasan jurusan atau program
studi pengusul.
4. Sumberdaya dan peningkatan kualitas hidup, penerapan Ipteks dan pemberdayaan
masyarakat. Sumberdaya dan peningkatan kualitas hidup antara lain dalam bentuk
pelayanan kesehatan masyarakat, keselamatan dan kesehatan kerja, penyalahgunaan
narkoba dan lain-lain. Penerapan Ipteks antara lain dalam bentuk penerapan teknologi
tepat guna dan hasil-hasil penelitian. Pemberdayaan masyarakat meliputi berbagai
macam pelatihan keterampilan untuk meningkatan kesejahteraan sosial ekonomi
masyarakat.

135

B. PENGUSULAN
a. Sampul muka
Warna sampul muka sesuai bendera fakultas, ukuran kertas A4, dengan format sbb :
DANA DIPA IAIN AMBON

USUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Oleh :
Nama, NIDN Ketua
Nama, NIDN Anggota
(Tuliskan semua nama pengusul, lengkap dengan gelar akademiknya)

FAKULTAS ...................
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
Tahun
:
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b. Halaman Pengesahan
Setiap Proposal harus disertai halaman pengesahan dengan format sbb :
HALAMAN PENGESAHAN
1.Judul
2.Bidang
3.Ketua Tim Pengusul
a.Nama
b.NIDN.
c.Pangkat/Golongan
d.Jabatan
e.Sedang melakukan pengabdian
f.Fakultas
g.Jurusan
h.Bidang Keahlian
i.Alamat Kantor/Telp./Fax/E-mail
j.Alamat Rumah/Telp./Fax/E-mail
4.Jumlah Anggota (maks. 4 anggota)
a.Nama Anggota I
b.Nama Anggota II
c.Nama Anggota III
d.Nama Anggota IV
5.Jangka Waktu Kegiatan
6.Bentuk Kegiatan
7.Lokasi Kegiatan
8.Biaya yang Diperlukan
a.Sumber dari IAIN AMBON
b.Sumber lain (sebutkan ................)
c.Jumlah

:
:

Mengetahui :
Dekan Fakultas/Kepala Pusat

Ambon,
Ketua Pelaksana,

Cap dan tanda tangan

tanda tangan

(............................)
NIDN. ......................

(.............................)
NIDN. ......................

:
:
:
:
: ya/tidak
:
:
:
:
:
: ... Orang
:
:
:
:
: .....bulan (minimal 3 bulan)
:
:
: Rp.
: Rp.
: Rp.

Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Cap dan tanda tangan
(..............................)
NIDN.......................
:
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C. SISTEMATIKA PROPOSAL
Penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat mengikuti alur sbb :
A. JUDUL
Singkat dan cukup spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan pengabdian kepada
ma-syarakat yang akan dilaksanakan.
B. ANALISIS SITUASI
Gambarkan secara kuantitatif potret, profil dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Gambarkan pula kondisi dan
pontensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan
dengan kegiatan yangakan dilakukan.
C. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH
Rumuskan masalah secara konkrit dan jelas. Perumusan Masalah menjelaskan pula
defi-nisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat.
D. TINJAUAN PUSTAKA
Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang enimbulkan gagasan yangmendasari kegiatan
pengabdian kepada masyaraka yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan
teori, temuan dan baha kegiatan pegabdian kepada masyarakat teks lain yang diperoleh
dari pustaka,yang dijadikan landasan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada
masyara-kat yang diusulkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka dibawa untuk menyusun
kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada
masyarakat. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka yang disajikan di Lampiran.
E. TUJUAN KEGIATAN
Rumusan Tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru
yang diharapkan terwujud setela kegiatan pengabdian kepada masyarakat selesai.
Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur.
F. MANFAAT KEGIATAN
Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, dari sisi ekonomi maupun pengembangan
ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan
pengabdian kepada masyarakat selesai.
G. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH
Merupakan kerangka berfikir secara teoritis maupun empirik untuk memecahkan masalah
yang sudah diidentifikasi. Gambarkan berbagai alternatif pemecahan masalah yang
mung-kin dilakukan untuk menangani masalah yang dirumuskan. Bagaimana proses
pemilihan alternatif itu sampai terpilih cara pemecahan yang paling baik yang akan
dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat
H. KHALAYAK SASARAN ANTARA YANG STRATEGIS
Siapa ( individu/kelompok ) anggota khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu
dan mau ) untuk dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, serta dapat
menyebarluaskan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain.
I. KETERKAITAN
Uraian keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan denganberbagai INSTITUTsi terkait
dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh masing-masing INSTITUTsi yang
terkait.
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J. METODE KEGIATAN
Sebut dan uraikan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah
dicanangkan dalam butir E (Tujuan Kegiatan ).
K. RANCANGAN EVALUASI
Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria, indikator
pencapaian tujuan dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari
kegiatan yang dilakukan.
L. RENCANA DAN JADWAL KERJA
Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu satuan
waktu. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan dan di mana.
M. ORGANISASI PELAKSANA
1. Ketua Pelaksana
a. Nama dan Gelar Akademik
:
b.Pangkat/ Golongan/ NIDN
:
c. Jabatan Fungsional
:
d. Bidang Keahlian
:
e. Fakultas/Program Studi/Pusat
:
f. Waktu untuk Kegiatan ini
: jam/ mimggu
2. Anggota Pelaksana
:
(rincian sama seperti butir 1)
3. Tenaga Pembantu
a. Nama
:
b. Pangkat/Golongan/ NIDN /NIM
:
c. Unit Kerja
:
d. Waktu untuk Kegiatan ini
: jam/ minggu
e. Pembantu Bidang
:
4. Tenaga Administrasi
a. Nama
:
b. Pangkat/Golongan/ NIDN /NIM
:
c. Unit Kerja
:
d. Waktu untuk kegiatan ini
: jam/minggu
N. RENCANA BIAYA
Berikan rincian biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mengacu pada metode
kegiatan dibutir J (Metode Kegiatan) dengan rekapitulasi biaya :
1. Honorarium, maksimum 30 %
2. Peralatan
3. Bahan
4. Perjalanan
5. Seminar hasil & monitoring
6. Lain-lain
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Daftar Pustaka
2. Daftar Riwayat Hidup :
DAFTAR RIWAYAT HIDUP PELAKSANA KEGIATAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
1. Nama Lengkap dan gelar Akademik
:
:
2. Tempat dan Tanggal Lahir
3. Jenis kelamin
: L/P
:
4. Fakultas/Jurusan/Program Studi/Pusat
:
5. Pangkat/Golongan/ NIDN.
:
6. Bidang keahlian
:
7. Kedudukan dalam Tim
8. Alamat Kantor
: Kode Pos
:
Telepon/Faksimili
:
E-mail
Alamat Rumah
: Kode Pos
:
Telepon/Faksimili
E-mail
:
9. Pengalaman dalam Bidang Pengabdian kepada masyarakat :
No.

Judul Kegiatan

Tahun

Ambon, .................
Ketua pelaksana/ Anggota Pelaksana,
Tanda tangan
(..............................)
NIDN.......................
3. Materi Iptek yang akan diterapkan
4. Denah lokasi kegiatan

Sumber Dana
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C. EVALUASI PROPOSAL
INSTRUMEN PENILAIAN
FORMAT PENILAIAN PROPOSAL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT
Judul
Ketua Pelaksana
Fakultas/Jurusa/Kelembagaan
Institut
Bidang Ilmu Ketua Pelaksana
Bentuk Kegiatan
Lama Kegiatan
Biaya

:
:
:
: IAIN AMBON
:
:
: 3-10 bulan
: Rp.

KRITERIA PENILAIAN
No.

KRITERIA

1

Masalah yang
ditangani

2.
3.

4.
5.

Tujuan dan
manfaat
Kerangka
Berfikir

Evaluasi
Fisibilitas

INDIKATOR
PENILAIAN
a. Judul
b. Analisis Situasi
c. TinjauanPustaka
d. Perumusan Masalah
e. Tujuan
f. Manfaat

g. Pemecahan Masalah
h. Khalayak sasaran
antara yang strategis
i. Keterkaitan
j. Metode kegiatan
k. Rancangan Evaluasi
l. Rencana dan Jadwal
m. Organisasi Pelaksana
n. Rencana Biaya
o. Lain-lain
JUMLAH

BOBOT
SKOR
(%)

NILAI

25

20

25

10
20
100

Setiap kriteria diberi skor : 1,2,3,5,6,7
Saran/Rekomendasi :
..........................................................................................
Ambon, ...................
Penilai,

( ...........................)
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BUTIR-BUTIR SARAN PERBAIKAN

NO

KRITERIA

INDIKATOR
HASIL PENILAIAN
PENILAIAN
Judul
o Judul tidak mencerminkan kegiatan
Analisis Situasi
pengabdian kepada masyarakat
Tinjauan Pustaka o Data tidak lengkap,tidak kuantitatif dan tidak
Perumusan
relevan dengan masalah serta analisis kurang
Masalah
tajam
o Tinjauan dan Daftar Pustaka untuk
mendukung analisis situasi kurung
o Masalah tidak spesifik, kurang konkrit dan
tidak menggambarkan masalah khalayak
sasaran serta lebih bersifat masalah
pengajar/perguruan tinggi
Tujuan
o Tujuan tidak spesifik,tidak/sulit terukur dan
Manfaat
kurang menggambarkan perubahan kondisi
khalayak
o Penggambaran manfaat kurang relevan dengan
tujuan dan khalayak sasaran

1

Masalah
yang
Ditagani

o
o
o
o

2.

Tujuan dan
Manfaat

o
o

3.

Kerangka
Berpikir

o Pemecahan
o
Masalah
o Khalayak Sasaran
Antara yang
Strategis
o
o Keterkaitan
o Metode Kegiatan
o

4.

Evaluasi

Rancangan Evaluasi

5.

Fisibilitas

o Rencana dan
Jadwal
o Organisasi
o Pelaksana
o Rencana Biaya

Penggambaran alternatif kurang lengkap dan
dasar pemilihan cara pemecahan masalah
kurang dilandasi teori, kenyataan da kpndisi
yang ada
Identifikasi khalayak sasaran antara yang
strategis kurang spesifik, tidak jelas, dan daya
sebar ke khalayak sasaran yang lain kurang.
Keterkaitan dengan Institutsi terkait kurang,
sedangkan peran Institutsi terkait tidak jelas.
o Metode kurang relevan dengan pencapaian
tujuan serta kurang relevan dengan kondisi
khalayak sasaran.

Kriteria. Variabel evaluasi kurang relevan dengan
tujuan, proses kegiatan, dan manfaat. Metode
evaluasi kurang rinci dan kurang relevan dengan
kritera Variabel. Tolok ukur kurang spesifik dan
kurang jelas.
o Rencana dan jadwal kerja kurang rinci dan
kurang relevan dengan tujuan, metode,
khalayak serta kondisi/kemampuan para
pelaksana
o Komposisi personalia kurang mencerminkan
kebutuhan pemecahan masalah atas dasar
bidang ilmu
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o Biaya kurang relevan dengan kegiatan yang
dilakukan serta komponen biaya kurang
rinci.
o Lain-lain (Format tidak sesuai,Lampiran
kurang lengkap dsb).
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. PEMANTAUAN PELAKSANAAN
A. FORMAT PEMANTAUAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
1. a. Fakultas
b. Program Studi

: ...............................................................
: ................................................................

2. Ketua Pengabdian kepada Masyarakat

: ...............................................................

3. Judul Pengabdian kepada Masyarakat
: ...............................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
4. Biaya Pengabdian kepada Masyarakat

: Rp...........................................................

5. a. Lokasi Pengabdian kpd Masyarakat
Lain-lain, Sebutkan
b. Nama/Alamat Lokasi Pengabdian

: Laboratorium/ Rumah Kaca/Lapangan, *)
............................
: ................................................................

6. Cara Pemantauan
: Tinjauan Lapangan/Lab/ Wawancara, *)
lain-lain, sebutkan
...............................
7. Pelaksanaan Pengabdian
: Sesuai/tidak sesuai dengan rencana *)
a. Tanggal Mulai
: …………………………………………
b. Tanggal Selesai
: …………………………………………
8. Peran LPM/LPPM/ Direktur PT dalam pelaksanaan Program:
Kegiatan yang di lakukan
1. Memonitor pelaksanaan kegiatan
2. Mengevaluasi hasil kegiatan melalui kunjungan lapangan
3. Mengirimkan laporan akhir dan artikel publikasi ilmiah
4. Mengadakan seminar hasil kegiatan
5. Memberikan kontribusi dalam pendanaan program
9.

Ya/Tidak

Kesesuaian Implementasi Pelaksanaan Program dengan Usulan:
a. Tingkat Penyelesaian
pelaksanaan program

b. Frekuensi kunjungan tim
pelaksana ke masyarakat/
khalayak sasaran

Lingkari sesuai hasil pemantauan
1) Belum di laksanakan
2) Sedang proses penyelesaian
3) Selesai dilaksanakan tetapi kurang
sesuai dengan harapan masyarakat/
khalayak sasaran
4) Selesai dan sesuai dengan harapan
masyarakat/ khalayak sasaran
Tuliskan jumlah kunjungan tim ke
masyarakat / khalayak sasaran selama
kegiatan......... kali
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c. Jumlah anggota masyarakat/
khalayak sasaran yang terlibat
d. Lembaga / intitusi terkait yang
terlibat dalam kegiatan

..................orang

e. Keterlibatan mahasiswa dalam
pelaksanaan program

Uraikan peran dan jumlah mahasiswa
yang terkait

f. keterlibatan Masyarakat /
khalayak

Uraikan secukupnya sasaran dalam
pelaksanaan Program

g. Dampak pelaksanaan program
bagi masyarakat/ khalayak
sasaran
h. Dampak program bagi
pengajaran di PT yang
bersangkutan

Uraikan secukupnya

Sebutkan nama lembaga/ Institutsi
terkait yang terlibat:
1)
2)
3)

Lingkari sesuai yang di harapkan
1) Bahan baku ajar / modul
2) Bahan praktek / job sheet
3) Lainnya, sebutkan.....................

10. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program

a. Kendala bagi masyarakat/
khalayak sasaran

Uraikan secukupnya

b. Kendala bagi tim pelaksana

Uraikan secukupnya

11. Rekomendasi keikutsertaan dalam Seminar Hasil ( Lingkari huruf yang sesuai)
a. Tidak
b. Ya, berikan alasan keunggulan / hasil penting dari pengabdian tersebut
sehingga layak untuk di seminarkan pada ruang berikut ini:

12. Hasil Penting dalam Pemanfaatan Pengabdian (uraikan tentang temuan penting di
lapangan)
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13. Penilaian Umum dan saran

14. Tanggal Pemantauan :
............................,.................2008
Mengetahui,
Ketua LP2M IAIN Ambon,

Pemantau,

(...................................................)
NIP.

(.................................................)
NIP.

•
1.
2.
3.

Lampirkan :
Laporan kemajuan secara tertulis
Foto – foto kegiatan pengabdian.
Produk jika ada

146

147

E. LAPORAN HASIL
a. Sampul Muka
Warna sampul muka sesuai bendera fakultas, ukuran kertas A4, dengan format sbb :

DANA DIPA IAIN AMBON

LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

JUDUL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Oleh :
Nama, NIDN Ketua
Nama, NIDN Anggota
(Tuliskan semua nama pengusul, lengkap dengan gelar akademiknya)

Dibiaya oleh :
DIPA IAIN AMBON Nomor : ...... Tgl. .... MA.......

FAKULTAS ...................
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
Tahun

:
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b. Halaman Pengesahan
Setiap Laporan harus disertai halaman pengesahan dengan format sbb :
HALAMAN PENGESAHAN
1.Judul
2.Bidang
3. Ketua Pelaksana
a. Nama Lengkap
b. NIDN.
c. Pangkat/Golongan
d. Jabatan
e. Fakultas/Jurusan
4. Jumlah Tim
5. Lokasi Kegiatan :

:
:
:
:
:

:
:
: ... Orang
a. Desa .............................
b. Kecamatan ...................
c. Kabupaten/Kodya ........
6. Bila program ini merupakan kerjasama kelembagaan
a. Nama Instansi
: ..................................................................
b. Alamat
: ..................................................................
7. Jangka Waktu Kegiatan
: .....bulan
8. Belanja
: Rp
Ambon,
Ketua Pelaksana,

Mengetahui :
Dekan Fakultas/Kepala Pusat
Cap dan tanda tangan
( ............................)
NIDN. ......................

tanda tangan
(.............................)
NIDN. ......................

Menyetujui :
Ketua Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat

Cap dan tanda tangan
(..............................)
NIDN.......................

149

c. Sistematika Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat
HALAMAN JUDUL
HALAMAN
PENGESAHAN
RINGKASAN DAN
SUMMARY TIM
PELAKSANA
KATA
PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR
LAMPIRAN
I. PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang analisis situasi,perumusan masalah,tujuan dan manfaat
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
II.
TINJAUAN PUSTAKA
Uraikan hal-hal yang berkaitan denga kerangka pikir bagaimana kegiatan
pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai
pustaka yang relevan.
III.
MATERI DAN METODE PELAKSANAAN
A. Kerangka Pemecahan Masalah
B. Realisasi Pemecahan Masalah
C. Khalayak Sasaran
D. Metode yang digunakan.
IV.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Jelaskan hasil apa saja yang telah diperoleh dan kemudian bahas dengan berbagai
acuan yang ada.
V.
SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
B. Saran
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
1. Surat Tugas
2. Kontrak Kerja
3. Daftar Hadir Peserta
4. Materi/Produk Artikel
5. Foto-Foto Kegiatan
6. Lampiran lain yang penting
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F. ARTIKEL PENGABDIAN
1. Ditulis dalam bahasa Indonesia, format dua kolom ( kecuali abstrak ), menggunakan huruf
Times New Roman ukuran 12 pts, spasi ganda, dicetak pada kertas A4 sebanyak 10 – 15
halaman.
2. Sistematika artikel :
a. Judul (huruf kapital, ukuran 14 pst, maksimum 14 kata)
b. Nama penulis (masimun 2 orang, tanpa gelar akademik, di bawahnya ditulis asal
lembaga beserta alamat atau emailnya)
c. Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia ditulis 1 spasi dan maksimum 150 kata)
d. Kata kunci (diambil dari judul atau abstrak)
e. Pendahuluan (berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, dan tinjauan
pustaka, tanpa sub judul)
f. Metode ( berisi langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan,
termasuk di dalamnya bahasa yang digunakan, alat, evaluasi yang dilakukan dan
statistik untuk menganalisa data)
g. Hasil dan pembahasan (berisi hasil kegiatan yang dilakukan dan pembahasan hasil,
porsi tulisan pada bagian ini minimal 2 halaman).
h. Simpulan dan sarana (dengan sub judul Simpulan dan Saran, pada simpulan berisi
jawaban dari permasalahan yang dikemukakan, sedangkan Saran hanya berisi yang
berkaitan dengan simpulan yang didapat)
i. Daftar Pustaka ( hanya berisi yang dikutip dan digunakan dalam tulisan).
3. Perujukan/Pengutipan menggunakan teknik kurung (nama, tahun, dan halaman) atau
apabila ditaruh di depan menggunakan : nama (tahun dan halaman)
4. Gambar dan foto berkaitan dengan kegiatan pengabdian dianjurkan disertakan dalam artikel
5. Tabel gambar dan foto diberi nomor (angka araf) dan judul, serta keterangan yang jelas.
Judul tabel diletakan diatas tabel, sedangkan judul gambar diletakan di bawah gambar.
Tabel hanya mengunakan garis horisontal, tanpa garis vertikal.
Daftar Pustaka ditulis berurutan berdasarkan abjat, dengan susunan : nama penulis ( nama
akhir didepan), tahun judul buku (cetak miring), kota : penerbit contoh : Haryoto, 1996,
Membuat kursi Bambu, Yogyakarta : Kanisius
6. Daftar Pustaka yang berasal dari jurnal, internet, dan sumber lain sesuai dengan kelaziman
ilmiah yang berlaku.
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GAYA SELINGKUNG JURNAL PENELITIAN DAN JURNAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
A. JURNAL PENELITIAN FIKRATUNNA
1. Artikel dalam bentuk hasil penelitian atau hasil pemikiran tentang penelitian pendidikan yang
belum pernah diterbitkan dalam media lain.
2. Artikel di tulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris berupa ketikan, beserta
rekamannya berupa disket / CD maksimal 18 halaman, kuarto, termasuk tabel dan
gambar, spasi 2 (dua).
3. Abstrak atau Intisari tidak lebih 200 kata disertai 3 – 5 kata kunci (key
word).Sistematika penulisan disusun dengan urutan sebagai berikut:
Judul
Disertai identitas penulis dan alamat instansi /lembaga penulis.
Abstrak
Diikuti kata kunci, merupakan ringkasan isi artikel yang dituangkan secara padat,
bukan komentar atau kata pengantar penulis, berisi masalah, tujuan, metodologi,
temuan atau kontribusi penelitian, ditulis dalam bahasa Inggris.
Pendahuluan
Memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan dan kerangka
teoritis penelitian.
Metode Penelitian
Perlu diuraikan 1) jenis dan desain penelitian, 2) populasi, sampel dan teknik
pengambilan sampel penelitian, 3) variabel penelitian dirumuskan secara operasional,
4) instrumen penelitian disertai penentuan validitas dan reliabilitasnya, 5) teknik
pengumpulan data, dan 6) teknik pengolahan dan analisis data.
Hasil Dan Pembahasan
Semua masalah harus ada batasannya. Pembahasan atas masalah yang dirumuskan di
bab pendahuluan harus diuraikan dengan jelas, sistematis, dan tuntas.
Simpulan dan Saran
Berisi simpulan dan saran.
Daftar pustaka
Daftar pustaka yang ditulis harus sesuai dengan pustaka yang dirujuk dalam artikel. Jadi
yang dirujuk dalam artikel harus ditulis dalam daftar pustaka. Demikian pula yang ada
dalam daftar pustaka harus dirujuk dalam artikel.
Contoh Penulisan Daftar Pustaka
Bahan pustaka berbentuk buku ditulis dengan urutan nama pengarang, tahun terbit, judul
buku dengan cetak miring, kota terbit, dan penerbit. Untuk memisahkan bagian-bagian
tersebut digunakan tanda titik (.), kecuali antara kota dan penerbit digunakan tanda titik dua
(:).
Contoh
Dekker, N. 1992. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa: dari pilihan ke satu-satunya Asas.
Malang: FPIPS IKIP Malang.
Strunk, W., Jr. And E.B. White. 1997. The elements of Style (3rd ed). New York: Mac.
Milan. Hanafi, A. 1989. Partisipasi dalam Siaran Pedesaan dan Pengadopsian Inovasi.
Forum Peneliti I. 1:3-47
1. Bahasa jurnal penelitian pendidikan berupa ragam bahasa ilmu yang bercirikan
penggunaan kata, frasa, dan kalimat yang baku, tegas, jelas, dan spesifik.
2. Artikel yang diterima redaksi dinilai layak-tidaknya untuk dimuat berdasarkan
penilaian dari penyunting ahli. Artikel yang tidak layak muat tidak dikembalikan.
Artikel yang layak muat dengan revisi, maka dikembalikan kepada penulis beserta
catatan dari penyunting ahli.
Penulis dapat mengirimkan hasil revisi artikel kepada redaksi jurnal penelitian pendidikan.
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B. JURNAL STUDI ISLAM

