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PRAKATA

Sejalan dengan kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti)
tentang Desentralisasi Penelitian di Perguruan Tinggi, maka dipandang perlu untuk
menerbitkan Buku Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Dosen Universitas Negeri
Padang. Buku panduan ini secara umum berpedoman

kepada

Panduan Pelaksanaan

Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi IX Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Ditlitabmas
Dikti Kemendikbud RI. Buku ini

menjelaskan tentang kebijakan atau mekanisme

pengelolaan penelitian di Universitas Negeri Padang yang dananya berasal dari BOPT dan
APBN melalui DIPA Universitas Negeri Padang. Pada bagian lain, buku panduan ini
memuat penjelasan rinci dari setiap skim penelitian yang ada di Universitas Negeri Padang,
tata cara pengajuan dan seleksi proposal penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penelitian, pelaporan, serta luaran hasil penelitian.
Buku Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti di Universitas
Negeri Padang dalam melaksanakan penelitiannya serta pengelolaan program-program
penelitian yang dikeluarkan Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang sehingga dapat
memperlancar pertanggungjawaban administrasi berbagai pihak terkait, tanpa mengurangi
kreativitas para pengusul kegiatan penelitian
Kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya
kepada semua anggota tim penyusun yang telah mulai menggagas dan menyusun draf
sampai terbitnya buku panduan ini.
Padang, Januari 2014
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang,

Ttd,
Dr. Alwen Bentri, M.Pd
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SAMBUTAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Sebagai dosen di Perguruan Tinggi, adalah suatu kewajiban untuk melaksanakan
Tri Dharma Perguruan Tinggi secara proporsional dan seimbang. Salah satunya adalah
melaksanakan penelitian, yang perlu mendapat perhatian khusus, karena sering kali dosen
yang melalaikan kegiatan penelitian dan terkungkung hanya pada kegiatan pendidikan dan
pengajaran, layaknya seperti guru di sekolah.
Kerja Dosen (BKD),

Dengan adanya kewajiban mengisi Beban

diharapkan dosen akan melaksanakan kewajiban Tri Dharma

Perguruan Tinggi secara utuh. Walaupun pada mulanya dalam keadaan terpaksa, mudahmudahan menjadi kebiasaan, dan akhirnya menjadi kebutuhan.
Mengutip arahan dari Direktur Pendidikan Tinggi, bahwa dalam merekonstruksi
sistem ekonomi, sosial, budaya dan politik, pendidikan tinggi harus terus berupaya
menciptakan terobosan baru untuk menunjang pembangunan nasional secara menyeluruh.
Ini berarti, penelitian perlu diarahkan pada inovasi dan tanggapan cepat terhadap kebutuhan
masyarakat, misalnya penelitian yang menghasilkan paten, dan teknologi tepat guna.
Walaupun demikian, bidang penelitian tidak perlu selalu diartikan berorientasi pada produk
dengan melupakan kajian IPTEKS-SOSBUD yang mendasar yang dalam jangka panjang
juga akan berdampak pada kemajuan ekonomi dan daya saing bangsa.
Universitas Negeri

Padang akan terus berupaya untuk mengemas program

penelitian secara simultan dan berkesinambungan sesuai dengan perkembangan IPTEKSSOSBUD dan kebutuhan pembangunan. Dalam jangka pendek Universitas Negeri Padang
berusaha untuk memperluas dan menambah kuantitas peneliti, sampai seluruh dosen
Universitas Negeri Padang terbiasa meneliti. Pada tahun 2014 ini beberapa program
penelitian yang di kembangkan adalah penelitian dosen fakultas, penelitian dosen madya,
penelitian profesor,

penelitian percepatan guru besar, penelitian dosen pasca sarjana,

penelitian dosen-dosen magister pendidikan dan penelitian kajian agama. Disamping itu
Universitas Negeri Padang juga mengelola penelitian desentralisasi yang bersumber dari
dana APBN yang dititipkan melalui DIPA Univrsitas Negeri Padang melalui programprogram penelitian unggulan perguruan tinggi, penelitian tim pasca sarjana, penelitian
fundamental, penelitian hibah bersaing, dan penelitian hibah disertasi doktor. Bagi dosen
yang sudah terbiasa meneliti dalam rangka menanggapi isu reformulasi, serta tanggapan

ii

atas keinginan para peneliti dan sekaligus tanggapan atas kemajuan Ipteks itu sendiri,
tersedia berbagai program penelitian tingkat nasional dan internasional, Riset Andalan
Perguruan Tinggi dan Industri (RAPID), Penelitian Unggulan Strategis Nasional, serta
Penelitian Kerjasama Luar Negeri dan Publikasi Internasional merupakan beberapa
program penelitian yang dapat diikuti dalam rangka menjawab tantangan dunia industri,
memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional, dan meningkatkan daya saing
peneliti Indonesia di forum internasional.
Saya percaya bahwa panduan program penelitian ini akan mendapat sambutan baik
dari para dosen di Universitas Negeri Padang ini . Dengan senang hati saya menyambut
terbitnya buku Panduan Penelitian ini semoga dapat lebih meningkatkan minat dan mutu
penelitian yang dilakukan oleh dosen. Saya sangat menghargai upaya Ketua Lembaga
Penelitian Universitas Negeri Padang beserta seluruh jajarannya

yang senantiasa

mengoptimalkan kinerjanya untuk terlaksananya penelitian yang berkualitas. Selamat
meneliti, dan selamat berkarya, demi masa depan bangsa yang lebih baik.

Padang, Januari 2014
Rektor Universitas Negeri Padang,

Ttd,
Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram
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A. PENDAHULUAN

Kualitas pendidikan di perguruan tinggi sangat dipengaruhi oleh kualitas
sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pendidikan tersebut. Dosen yang
merupakan komponen utama dalam proses pendidikan dituntut untuk selalu
mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks) yang dapat menjadi
sumber energi bagi proses pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan
demikian maka akan dapat dihasilkan lulusan yang mempunyai pengetahuan tinggi
serta penguasaan teknologi dan seni yang sangat baik. Untuk mencapai kualifikasi ini,
diperlukan pula proses pengembangan karakter bagi mahasiswa untuk mencapai
kemampuan kerjasama yang baik, memiliki jiwa kepemimpinan, serta pengalaman
yang memadai dalam kegiatan penelitian, pengabdian masyarakat, serta kemampuan
mengekspresikan gagasan dan hasil-hasil kegiatan ilmiah dalam bentuk tulisan. Oleh
karena itu diperlukan pengembangan kegiatan-kegiatan ilmiah yang melibatkan baik
dosen maupun mahasiswa secara sinergis, yang menguntungkan bagi pengembangan
profesionalisme dosen maupun mahasiswa.
Dalam pelaksanaan tugasnya, dosen Perguruan Tinggi berkewajiban melaksanakan
Tri Darma Perguruan Tinggi secara utuh dan seimbang dalam bentuk kegiatan pendidikan
dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pada pasal 20 dalam

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan
bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian
kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan.

Untuk dapat menyeleng-

garakan kewajiban penelitian tersebut perguruan tinggi dituntut untuk memiliki dosen
yang kompeten serta mampu menyusun proposal penelitian, melaksanakan penelitian,
mendesiminasikan hasil penelitian dan pada akhirnya menghasilkan berbagai proses dan
produk teknologi, seni, dan budaya yang berujung antara lain pada Hak Kekayaan
Intelektual (HKI) dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Untuk

mencapai tujuan tersebut penelitian harus dilakukan secara profesional dengan prinsipprinsip akuntabel, transparan, dan mengacu kepada sistem penjaminan mutu penelitian.

Untuk mendukung pencapaian tujuan keterlaksanaan Tri Dharma Perguruan
Tinggi, dan sejalan dengan salah satu visi Rektor Universitas Negeri Padang, cq
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang untuk senantiasa meningkatkan
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kuantitas dan kualitas penelitian di Universitas Negeri Padang, akan selalu mendorong
dan memfasilitasi para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna
mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, daya saing bangsa, dan kesejahteraan
rakyat secara terprogram dan berkelanjutan, Universitas Negeri Padang pada tahun
2013 merencanakan pemberian hibah secara kompetitif bagi penelitian dosen dan
diharapkan melibatkan mahasiswa dalam proses penelitian yang diajukan. Hibah ini
merupakan penghargaan untuk dosen yang senantiasa berkiprah dalam kegiatan
penelitian yang menghasilkan karyanya dalam pengembangan ilmunya maupun
karya yang dapat secara praktis dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Program ini dititik
beratkan pada pengembangan karir dosen, serta pengembangan inovasi yang mampu
menumbuhkan kompetensi akademik mahasiswa. Melalui kegiatan ini diharapkan
profesionalisme dosen dapat lebih terpacu dan terjadinya peningkatan mutu lulusan
Universitas Negeri Padang secara keseluruhan. Manfaat lain yang akan diperoleh
adalah percepatan penyelesaian tugas akhir mahasiswa, mendukung program
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta terkait kewajiban publikasi karya
ilmiah bagi mahasiswa.
Program Penelitian Internal Universitas Negeri Padang mencakup semua bidang
keilmuan, yaitu agama, ekonomi, hukum, kesehatan, keolahragaan, M1PA, pendidikan,
pertanian, psikologi, rekayasa, sastra-filsafat, sosial-humaniora, keagamaan, seni, dan
budaya, melalui berbagai skim penelitian yang dimunculkan yaitu : penelitian dosen
fakultas, penelitian dosen madya, penelitian profesor, penelitan percepatan profesor,
penelitian dosen-dosen pasca sarjana, penelitian dosen-dosen Magister Manajemen(MM)
dan penelitian kajian agama, melalui sumber dana Bantuan Operasional Perguruan Tinggi
Negeri (BOPTN).
Disamping program penelitian Internal Universitas Negeri Padang, sejak tahun
2011 sesuai dengan kebijakan Ditjen Dikti, sebagian kegiatan penelitian yang bersifat
multi tahun pada tingkat nasional, telah dilimpahkan kewenangan pengelolaannya ke
perguruan tinggi melalui program Hibah Penelitian Desentralisasi dengan sumber dana
yang berasal dari Anggaran Pendapatan Negara (APBN).

Melalui kebijakan ini juga

diharapkan dapat lebih meningkatkan budaya meneliti bagi para dosen serta merangsang
terbentuknya kelompok-kelompok peneliti handal secara merata di seluruh perguruan
tinggi Indonesia termasuk di Universitas Negeri Padang.
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B. PENGELOLAAN DESENTRALISASI PENELITIAN
DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Kebijakan Ditjen Dikti, yang lain mewajibkan perguruan mengembangkan
program penelitian unggulan guna memanfaatkan kepakaran, sarana dan prasarana
yang ada di perguruan tinggi selaras dengan kebutuhan pembangunan lokal, nasional
maupun internasional. Sementara itu, untuk menjawab tantangan yang lebih luas dan
bersifat strategis, Ditjen Dikti melalui Dit. Litabmas terus mengembangkan program
Hibah Pene-litian Kompetitif Nasional yang pengelolaannya masih tetap dilakukan
oleh Dit. Litabmas.
Desentralisasi penelitian pada hakekatnya adalah pelimpahan tugas dan
wewenang kepada perguruan tinggi dalam pengelolaan penelitian agar tercipta iklim
akademik yang kondusif untuk melaksanakan kegiatan penelitian secara berkualitas,
terprogram dan berkesinambungan. Desentralisasi penelitian pada akhirnya akan
menghasilkan kemandirian kelembagaan penelitian di perguruan tinggi dalam
mengelola penelitian secara transparan, akuntabel dan objektif. Guna mendukung
program desentralisasi penelitian ini dapat berjalan dengan baik, maka Ditjen Dikti
melalui Dit. Litabmas telah melakukan berbagai upaya, sebagai berikut :
1.

Pemetaan kinerja penelitian yang telah mengklasifikasikan perguruan tinggi
kedalam 6 kelompok, yaitu kelompok mandiri, utama, madya, binaan, politeknik
non-binaan dan politenik binaan.

2. Penyusunan mekanisme densentralisasi penelitian sebagai landasan operasional;
3. Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT);
4. Penyusunan kriteria dan mekanisme pengangkatan reviewer internal perguruan
tinggi serta penetapan sistim seleksi proposal;
5. Mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
Pengklasifikasian kelompok perguruan tinggi berdasarkan kinerja di bidang
penelitian ini dimaksudkan

untuk digunakan sebagai dasar dalam pemberian

kewenangan dan alokasi dana penelitian. Pemetaan kinerja penelitian akan dilakukan
setiap 3 tahun sekali, dengan harapan bahwa setiap perguruan tinggi akan terus
berupaya untuk meningkatkan kinerja penelitiannya sesuai dengan indikator yang telah
ditetapkan. Berdasarkan klasifikasi ini, Universitas Negeri Padang masih berada pada
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kelompok madya, yang artiya masih perlu melakukan pembenahan, kalau tidak tentu
akan jatuh kedalam kelompok binaan.
Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk mendesentralisasikan
kegiatan penelitian pada perguruan tinggi merupakan konsekuensi logis dari kebijakan
strategis untuk mencapai tujuan utama, yaitu terbangunnya Sistem Ditjen Dikti yang
mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien. Untuk mencapai
tujuan ini langkah pertama adalah mereposisi dan mereformasi struktur dan fungsi
Ditjen Dikti melalui reformasi secara sistematis dan terprogram terhadap struktur dan
fungsinya sebagai pengelola sektor pendidikan tinggi di tingkat nasional. Struktur dan
fungsi yang ada saat ini perlu diselaraskan dengan misi Ditjen Dikti yang lebih
diposisikan sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya dalam pengembangan
pendidikan tinggi di Indonesia. Fungsi regulator lebih ditekankan pada perlindungan
bagi masyarakat dan kepentingan bangsa melalui tindakan korektif dalam batas dan
kewenangan sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi.
Dalam menjalankan peran tersebut, Ditjen Dikti berupaya mewujudkan
keunggulan penelitian di perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Namun, mengingat
beragamnya kondisi dan kinerja penelitian di perguruan tinggi, maka fungsi Ditjen
Dikti sebagai fasilitator, penguat, dan pemberdaya perlu dituangkan dalam bentuk
Pedoman Pengelolaan Desentralisasi Penelitian Perguruan Tinggi. Desentralisasi
penelitian perguruan tinggi meliputi perencanaan, pembiayaan, luaran, kinerja dan
monitoring-evaluasi.
1. Tujuan Desentralisasi Penelitian:
a. Mewujudkan keunggulan penelitian di perguruan tinggi.
b. Meningkatkan daya saing perguruan tinggi di bidang penelitian pada tingkat
nasional dan internasional.
c. Meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan penelitian yang
bermutu.
d. Meningkatkan kapasitas pengelolaan penelitian di perguruan tinggi
2. Kewenangan Universitas Dalam Pengelolaan Desentralisasi Penelitian
Dalam melaksanakan desentralisasi penelitian, telah disusun pembagian
kewenangan yang jelas antara Dit. Litabmas, dengan kewenangan perguruan tinggi
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yang dijadikan sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dalam merumuskan
perencanaan pengelolaan penelitiannya.
a. Kewenangan Dit. Litabmas
1. Menyusun dan menetapkan norma penelitian pada tingkat nasional dalam

format Sistem Penjaminan Mutu Penelitian Perguruan Tinggi (SPMPPT).
(http://dikti.kemdiknas.go.id)
2. Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja Utama Penelitian (IKUP).
3. Menetapkan alokasi anggaran desentralisasi penelitian.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan desentralisasi

penelitian.
5. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu penelitian agar

mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional.
6. Melaksanakan pengelolaan pengaduan di tingkat nasional.
7. Menyusun database capaian kinerja sesuai dengan indikator kinerja utama

(IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) yang relevan dengan kegiatan
penelitian.
b. Kewenangan Perguruan Tinggi
1. Menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) dalam rangka mencapai tujuan

desentralisasi penelitian.
2. Menetapkan indikator kinerja penelitian mengacu pada IKUP yang

ditetapkan oleh Dit. Litabmas.
3. Menyusun pedoman pengembangan dan pengelolaan penelitian dengan

mengacu pada standar norma SPMPPT.
4. Mengembangkan secara bertahap skema penelitian yang sesuai dengan

Rencana Induk Penelitian (RIP).
5. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan

internasional.
6. Memanfaatkan sistem database penelitian mencakup capaian kinerja

penelitian di tingkat perguruan tinggi.
7. Melaporkan hasil kegiatan desentralisasi penelitian kepada Dit. Litabmas.
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8. Melaporkan penggunaan dana desentralisasi penelitian oleh peneliti kepada

Dit. Litabmas.
3.

Prosedur Operasional Standar (POS) Pengelolaan Desentralisasi Penelitian
Dalam melaksanakan kewenangan dalam Pengelolaan Desentralisasi

Penelitian, Universitas Negeri Padang mengelola desentralisasi penelitian mulai dari
perencanaan sampai penanganan pengaduan. Penyusunan POS berpedoman pada
SPMPPT yang terdiri dari 6 unsur berikut:
a. Perencanaan Penelitian Desentralisasi

1) Universitas Negeri Padang menyusun agenda Rencana Induk Penelitian (RIP)
secara multitahun (5 tahun) yang didasarkan pada peta jalan (roadmap), payung
penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana
penelitian. Rencana induk penelitian tersebut terdiri atas satu atau beberapa
bidang unggulan yang mengarah pada terbentuknya keunggulan penelitian di
perguruan tinggi. (Universitas Negeri Padang baru mempunyai draf RIP, dan
akan ditindaklanjuti mulai pada tahun 2012)
2) Universitas Negeri Padang berkewajiban menyusun Panduan Penelitian
Unggulan Perguruan Tinggi dengan mengacu pada buku Panduan Pelaksanaan
Penelitian di Perguruan Tinggi Edisi VIII (pada saat ini UNP baru memakai
Panduan Penelitian Unnggulan Perguruan Tinggi Edisi VIII).
3) Secara bertahap Universitas Negeri Padang merumuskan beberapa jenis
penelitian lain yang relevan dan mendukung RIP sebagai pedoman dalam
pelaksanaan penelitian (belum dilaksanakan oleh Universitas Negeri Padang)
4) Dalam hal Universitas Negeri Padang belum dapat melaksanakan ketentuan
dalam butir (3), maka jenis penelitian yang telah berjalan di Dit. Litabmas
dapat diterapkan (Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi,

Penelitian

Fundamental, Penelitian Hibah Bersaing, Penelitian Tim Pascasarjana, dan
Penelitian Disertasi Doktor). Catatan : Pengajuan Proposal Penelitian
Desentralisasi di Universitas Negeri Padang menggunakan Panduan Penelitian
Perguruan Tinggi Edisi VIII
b. Universitas Negeri Padang

harus mengintegrasikan kegiatan desentralisasi

penelitiannya dengan pendidikan pascasarjana.
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4. Sistem Seleksi Proposal Penelitian
Univerisitas Negeri Padang menyusun pedoman seleksi proposal penelitian
desentralisasi yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :
a. Perguruan

tinggi

mengumumkan

secara

terbuka

kegiatan

penelitian

desentralisasi yang diikuti oleh para dosen dan atau unit penelitian dengan
sistem kompetisi.
b. Bagi perguruan tinggi kelompok Mandiri, Utama, Madya, dan Polteknik Non-

Binaan proposal penelitian diseleksi oleh tim reviewer internal. Sedangkan
bagi perguruan tinggi kelompok Binaan seleksi proposal dilakukan oleh tim
reviewer dari Dit. Litabmas.
5. Pelaksanaan Kontrak Penelitian Desentralisasi
Universitas Negeri Padang

melaksanaan kontrak penelitian desentralisasi

dengan Dit. Litabmas, dan di universitas mengikuti ketentuan sebagai berikut :
a. Lembaga Penelitian melakukan perjanjian kerja penelitian dengan ketua peneliti

yang proposal penelitiannya telah dinyatakan lolos seleksi.
b. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada setiap

tahun anggaran.
c. Lembaga Penelitian melakukan monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan

penelitian di lapangan.
d. Dit. Litabmas melakukan monitoring dan evaluasi lapangan dan terpusat terhadap

pelaksanaan penelitian pada semua perguruan tinggi penerima dana desentralisasi
penelitian.
e. Setiap peneliti diwajibkan untuk melakukan monitoring online/offline pelaksanaan

penelitiannya secara berkala setiap 2 bulan terhitung mulai penandatanganan
kontrak penelitian.
f. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan

untuk kelanjutan pendanaan penelitian pada tahun berikutnya.
g.

Universitas Negeri Padang membentuk sistem pengaduan internal guna membantu
peneliti menyelesaikan masalah yang dihadapi selama penelitian. Sistem
pengaduan internal di tingkat Universitas terjaring secara fungsional dengan sistem
pengaduan internal di tingkat Dit. Litabmas.
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h. Ketua peneliti wajib melaporkan hasil penelitian setiap tahun dan laporan akhir

hasil penelitian kepada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.
i.

Ketua peneliti wajib menyampaikan luaran penelitiannya kepada Lembaga
Penelitian Universitas Negeri Padang sesuai dengan persyaratan yang telah
ditetapkan (publikasi ilmiah, HKI, paten, makalah yang diseminarkan, teknologi
tepat guna, rekayasa sosial, buku ajar, dan lain-lain).

j.

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang melaporkan kegiatan dalam bentuk
kompilasi hasil penelitian dosen setiap tahun sesuai dengan RIP kepada
Dit.Litabmas.

k. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang melaporkan penggunaan dana

penelitian kepada Dit. Litabmas.
l.

Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang menyampaikan luaran hasil
penelitian sesuai dengan kesepakatan kepada Dit. Litabmas.

m. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang mengutus peneliti yang hasil

penelitiannya terpilih sebagai peserta presentasi hasil atau presentasi keunggulan di
tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Dit. Litabmas.

6. Penetapan Alokasi Dana Desentralisasi Penelitian
Sesuai dengan kewenangan desentralisasi, alokasi dana penelitian ke perguruan
tinggi ditetapkan sebagai berikut :
a. Alokasi dana desentralisasi penelitian perguruan tinggi ditetapkan secara

proposional sesuai dengan kelompok perguruan tinggi berdasarkan hasil pemetaan
kinerja penelitian perguruan tinggi yang dilakukan oleh Dit. Litabmas.
b. Alokasi dana desentralisasi penelitian di setiap perguruan tinggi wajib dimanfaatkan
untuk pengembangan pusat keunggulan dan peningkatan angka partisipasi dosen
dalam melaksanakan penelitian.
c. Alokasi dana desentralisasi penelitian untuk pengembangan pusat keunggulan di
perguruan tinggi dilakukan secara bertahap sesuai dengan IKU dan IKK Penelitian
yang telah ditetapkan Dit. Litabmas.
d. Bagi perguruan tinggi kelompok Mandiri, dana desentralisasi penelitian dari Dit.
Litabmas 100 % dialokasikan untuk pembiayaan penelitian unggulan perguruan tinggi
yang berbasis pada RIP.
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e. Bagi perguruan tinggi kelompok Utama, alokasi dana desentralisasi penelitian dari
Dit. Litabmas adalah 60 % untuk penelitian unggulan perguruan tinggi yang berbasis
RIP dan 40 % dana lainnya digunakan untuk penelitian kompetitif multi tahun
(Penelitian Hibah Bersaing, Penelitian Fundamental, Penelitian Kerjasama Antar
Perguruan Tinggi, Penelitian Tim Pascasarjana, dan Penelitian Disertasi Doktor, atau
skema lain yang dikembangkan oleh perguruan tinggi).
f. Bagi perguruan tinggi kelompok Madya, alokasi dana desentralisasi penelitian dari
Dit. Litabmas adalah 35 % untuk penelitian unggulan perguruan tinggi yang berbasis
RIP dan 65 % dana lainnya digunakan untuk penelitian kompetitif multi tahun.
g. Bagi perguruan tinggi kelompok Binaan, alokasi dana desentralisasi penelitian dari
Dit. Litabmas adalah 25 % untuk penelitian unggulan perguruan tinggi yang berbasis
RIP dan 75 % dana lainnya digunakan untuk penelitian kompetitif multi tahun.
h. Bagi Politeknik Negeri dan Politeknik Non-Binaan (PTN dan PTS), alokasi dana
desentralisasi penelitian dari Dit. Litabmas adalah 50 % untuk penelitian unggulan
perguruan tinggi yang berbasis RIP dan 25 % dana lainnya digunakan untuk penelitian
kompetitif multi tahun.
i.

Selain sumber dana desentralisasi penelitian dari Dit. Litabmas, perguruan tinggi
wajib menyediakan dana penelitian internal dan dana pengelolaan penelitian yang
besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

j.

Alokasi dana desentralisasi penelitian dari Dit. Litabmas dimasukkan ke dalam DIPA
PTN dan DIPA Kopertis untuk PTS.
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C. KETENTUAN UMUM PELAKSANAAN PENELITIAN
DI UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Untuk menjamin terlaksananya program penelitian bagi dosen-dosen Universitas
Negeri Padang, sesuai dengan standar penjaminan mutu penelitian di perguruan tinggi dan
memudahkan peneliti dalam penyusunan proposal, Universitas Negeri Padang (UNP)
menetapkan ketentuan sebagai berikut
1. Skim-skim penelitian yang dapat dilakukan dosen dapat dibedakan, dan skim penelitian
Internal Perguruan Tinggi yang sumber dananya dari BOPTN, dan skim penelitian
Desentralisasi yang sumber dananya berasal dari APBN
2. Untuk skim penelitian Desenralisasi proposal diajukan satu tahun sebelum penelitian
berjalan, dan skim penelitian Internal Perguruan Tinggi, proposal diajukan pada tahun
berjalannya kegiatan penelitian. Proposal diajukan bulan Januari–Maret setiap
tahunnya .
3. Besar anggaran yang disediakan untuk setiap jenis penelitian dan lamanya kegiatan
penelitian seperti disajikan pada Tabel 1
Tabel 1. Jenis-Jenis Penelitian beserta Anggaran dan Lama Kegiatan Penelitian
Skim Penelitian
Internal UNP/PNBP
1. Penelitian Dosen
Pemula

Syarat Tim Peneliti

• Dosen tetap Universitas Negeri Padang
• Ketua peneliti yang masih berjabatan asisten ahli
madya/asisten ahli, harus dibimbing oleh dosen
senior.
• Anggota peneliti maksimum 2 (dua) orang.
• Peneliti mengikut sertakan mahasiswa minimal 1
(satu) orang, kecuali dosen/peneliti yang berjabatan
asisten ahli madya/asisten ahli
2. Penelitian Dosen
• Dosen tetap Universitas Negeri Padang dengan
Madya
pendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional
minimal lektor
• Anggota peneliti minimal 1 orang.
• Peneliti mengikut sertakan minimal 2(dua) orang
mahasiswa terutama yang sedang melaksanakan
penelitian guna menyelesaikan skripsinya (minimal
telah semester 6).
3. Penelitian Guru Besar • Setiap guru besar UNP
• Penelitian ini termasuk penelitian mandiri dengan
melibatkan nimimal 2 (dua) orang mahasiswa,
yang sedang menjalani pendidikan di tingkat S-1, S2, maupun S-3 yang sedang menyelesaikan
skripsi/tesis/ disertasinya.
4. Penelitian Percepatan • Dosen UNP yang bergelar S-3, dan berjabatan
Guru Besar
fungsional Lektor Kepala, dan tidak sedang

Anggaran
Waktu
(Juta Rp.)
(tahun)
Max
7,5
1

15

1

25

1

15

1
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5. Penelitian Dosendosen Pasca Sarjana

6. Penelitian Dosendosen MM

7. Penelitian Kajian
Agama

mengusulkan kenaikan jabatan ke Guru Besar.
• Penelitian ini termasuk penelitian mandiri dengan
melibatkan minimal 2 (dua) orang mahasiswa yang
sedang aktif menjalani pendidikan di tingkat S-1,
S-2, maupun S-3 dan akan/sedang menyelesaikan
skripsi/tesis/disertasinya
• Pengusul hanya diperbolehkan maksimum 1 kali
periode mendapatkan hibah penelitian Percepatan
Guru Besar.
• Pengusul adalah dosen tetap pada Program Pasca
Sarjana Universitas Negeri Padang
• Anggota peneliti maksimum 2 (dua) orang.
• Peneliti mengikut sertakan mahasiswa minimal 1
(satu) orang, jenjang S-1/S-2 atau S-3.
• Pengusul adalah dosen tetap pada Program Magister
Manajemen UNP
• Anggota peneliti maksimum 2 (dua) orang.
• Peneliti mengikut sertakan mahasiswa minimal 2
(dua) orang jenjang S-1/S-2.
• Pengusul adalah dosen tetap Universitas Negeri
Padang.
• Anggota peneliti maksimum 2 (dua) orang.
• Peneliti mengikut sertakan mahasiswa minimal 2
(dua) orang jenjang S-1/S-2

20

1

20

1

15

1

Skim Penelitian
Anggaran Waktu
Syarat Tim Peneliti
Desentralisasi/BOPTN
(Juta Rp.) (tahun)
1. Penelitian Unggulan • Ketua peneliti bergelar doktor atau S-2 dengan
Min. 50
2-5
Perguruan Tinggi
jabatan lektor kepala;
(PUPT)
• Anggota peneliti minimum 1 dan maksimum 3
orang;
• Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor.
2. Penelitian Tim
100-125
3
• Ketua peneliti bergelar doktor;
Pascasarjana (PPS)
• Anggota peneliti minimum 1 dan maksimum
2orang;
• Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor;
• Menyertakan minimum 4 bimbingan mahasiswa S-2
atau 2 mahasiswa S-3, atau 2 mahasiswa S-2 dan 1
mahasiswa S-3.
3. Penelitian
30 - 50
1-2
• Ketua peneliti bergelar doktor atau S-2 dengan
Fundamental (PF)
jabatan fungsional minimum lektor kepala dan
boleh berstatus mahasiswa S-3.
• Anggota peneliti minimum 1 dan maksimum 2.
4. Penelitian Hibah
50 - 75
2-3
• Ketua peneliti minimum S-2, jabatan fungsional
Bersaing (PHB)
minimum lektor, dan boleh berstatus mahasiswa S3;
• Anggota peneliti minimum 1 dan maksimum 2
orang.
5. Penelitian Kerjasama • Ketua Tim Peneliti Pengusul (TPP) maksimum
75 - 100
2
Antar Perguruan
bergelar S-2;
Tinggi (PEKERTI)
• TPP mempunyai anggota peneliti minimum 1 dan
maksimum 2 orang;
• Tim Peneliti Mitra (TPM) terdiri atas ketua dan 1
orang anggota, keduanya bergelar doktor.
6. Penelitian Disertasi
30 – 50
1
• Satu (1) mahasiswa aktif program doktor.
Doktor (PDD)
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Skim Penelitian
Kompetitif Nasional
1. Penelitian Unggulan
Strategis Nasional
(PUSNAS)

•
•
•
•

2. Riset Andalan
•
Perguruan Tinggi dan •
Industri (RAPID)
•
•
3. Penelitian Kerjasama •
Luar Negeri dan
•
Publikasi
Internasional (KLN) •
4. Penelitian
Kompetensi
(HIKOM)
5. Penelitian Strategis
Nasional
(STRANAS)

Anggaran
Waktu
(Rp)
(tahun)
500 - 1000
2-3
Ketua Peneliti bergelar doktor;
Anggota peneliti minimum 2 maksimum 5 orang; Juta
Salah satu anggota dari PT harus bergelar doktor;
Maksimum 2 anggota peneliti berasal dari
praktisi (mitra).
300 - 400,
2-3
Ketua peneliti berasal dari PT bergelar doktor;
Incash
Anggota peneliti dari PT minimum 1 dan
(Mitra min.
maksimum 3 orang;
25%; PT
Satu anggota peneliti dari PT harus bergelar
min. 15%)
doktor;
Anggota peneliti dari mitra tidak wajib ada dan
maksimum sebanyak 2 orang.
150 - 200;
2-3
Ketua peneliti bergelar doktor;
dana mitra
Anggota peneliti minimum 1 dan maksimum 2
luar negeri
orang
inkind/incash
Satu anggota peneliti dari PT harus bergelar
doktor;
100 - 150
2-3
Ketua peneliti bergelar doktor;
Anggota peneliti maksimum berjumlah 2 orang;
Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor.
75-100
2-3
Ketua peneliti bergelar doktor;
Anggota peneliti minimum 1 dan maksimum 2
orang;
Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor.
150-200
2-3
Ketua peneliti berasal dari PT bergelar doktor;
Jumlah anggota peneliti minimum 1 dan
maksimum 3 orang;
Satu anggota peneliti dari PT harus bergelar
doktor.

Syarat Tim Peneliti

•
•
•
•
•

•
6. Penelitian Prioritas
•
Nasional-Master Plan •
Percepatan
Pembangunan
•
Ekonomi Indonesia
(MP3EI)

4. Warna cover, laporan dan artikel penelitian untuk setiap jenis penelitian seperti
disajikan pada Tabel 2a dan 2b.
Tabel 2a. Warna Cover Proposal/Laporan/Artikel Setiap Jenis Penelitian
No

Jenis Penelitian

1

Penelitian Dosen Madya

2

Penelitian Profesor

3

Penelitian Percepatan Guru Besar

4

Penelitian Dosen-dosen Pasca Sarjana

5

Penelitian Dosen-dosen MM

6

Penelitian Kajian Agama

7

Unggulan Perguruan Tinggi

Warna Cover Proposal/Laporan
Kuning kunyit
Hijau Lumut
Krem
Kuning
Kopi Susu
Biru Benhur
Merah
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8

Penel. Tim Pasca sarjana

Biru Tua

9

Penel. Fundamental

Abu-Abu

10

Penel. Hibah Bersaing

Jingga

11

Penel. disertasi Doctor

Coklat

5. Warna cover proposal, laporan, dan artikel penelitian dosen-dosen Fakultas seperti
yang terdapat pada Tabel 2
Tabel 2b . Warna Cover Proposal dan Laporan Penelitian dosen Muda/Pemula
No.

FAKULTAS

WARNA COVER

1

FBS

UNGU

2

FT

ORANGE

3

FMIPA

BIRU DONGKER

4

FE

PINK

5

FIS

MERAH

6

FIK

HIJAU MUDA

7

FIP

HIJAU

6. Ketua peneliti adalah dosen tetap perguruan tinggi yang mempunyai Nomor Induk
Dosen Nasional (NIDN), dan proposal diusulkan melalui Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang
7. Pada tahun yang sama setiap peneliti hanya boleh terlibat dalam 1 (satu) judul
penelitian sebagai ketua dan 1 (satu) judul sebagai anggota atau 2 (dua) judul penelitian
sebagai anggota pada skim yang berbeda, baik untuk Skim Internal Perguruan Tinggi
maupum Skim Penelitian Desentralisasi
8. Penelitian yang dihentikan sebelum waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti
mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian
yang telah didanai sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan
mengusulkan penelitian yang didanai oleh Universitas Negeri Padang selama 2 (dua)
tahun berturut-turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitiannya ke kas negara.
9. Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berkewajiban untuk melakukan kontrol
internal terhadap semua kegiatan pengelolaan penelitian, serta memberikan sangsi bagi
semua penyimpangan yang dilakukan oleh peneliti.
D. PANDUAN PENELITIAN DOSEN PEMULA
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I.

Pendahuluan
Program penelitian Dosen-Dosen Fakultas dimaksudkan sebagai kegiatan

penelitian dalam rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk
meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi.
Cakupan program ini meliputi bidang ilmu : a) Pendidikan dan ilmu Pendidikan b)
Sains Teknologi dan Rekayasa, c) sosial, budaya, keolahragaan, seni dan humaniora,
dan d) sumber daya, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat . Penelitian ini
diperuntukkan bagi seluruh dosen tetap Universitas Negeri Padang yang tujuannya
untuk melibatkan sebanyak mungkin dosen Universitas Negeri Padang dalam kegiatan
penelitian yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi secara utuh. Jumlah dana yang dialokasikan untuk penelitian ini
maksimal Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap judul
penelitian per tahun dengan masa penelitian satu tahun.
Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Dikti,
penelitian Dosen-Dosen Fakultas merupakan salah satu skim penelitian yang
pengelolaannya dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.
Program ini dimaksudkan untuk mengarahkan dan membimbing dosen-dosen sebagai
peneliti pemula Universitas Negeri Padang agar kompetensi dan kepekaan menelitinya
meningkat sehingga menjadi peneliti mandiri, menghasilkan bahan ajar dan publikasi
ilmiah,

serta

menumbuhkan

budaya

meneliti

produktif

yang

senantiasa

mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah, baik lokal maupun nasional
yang terakreditasi.

Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk

menyerahkan laporan hasil penelitian, dan luaranberupa artikel. Kemudian diharapkan
dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih tinggi yang
berskala nasional dan internasional.
Dalam pelaksanaan program ini diperlukan adanya kerja sama dan sharing
ide dan pengalaman diantara peneliti pemula/ peneliti yunior dengan peneliti senior,
mulai dari penyusunan usul penelitian sampai dengan pelaksanaan, pelaporan, dan
pengelolaan administrasi penelitian. Sehubungan dengan itu, program Penelitian
Dosen-Dosen Fakultas ini mempersyaratkan “penelitian kelompok” Pelibatan peneliti
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senior merupakan aspek penting yang dipersyaratkan bagi program penelitian dosendosen fakultas ini, khususnya bagi dosen peneliti yunior. Melalui pelibatan peneliti
senior tersebut diharapkan akan terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman meneliti
dari dosen senior dan dosen yunior secara intens, sehingga dosen yunior memiliki
kemampuan meneliti yang memadai dan

berkonstribusi terhadap peningkatan

gradasinya menjadi peneliti madya yang tidak memerlukan bimbingan lagi.

II. Kriteria dan Persyaratan Pengusul
1.

Pengusul adalah dosen tetap di Universitas Negeri Padang

2.

Penelitian bersifat original belum pernah dilakukan dan dibiayai oleh
lembaga/sumber lain)

3.

Apabila peneliti masih berjabatan asisten ahli madya/asisten ahli, maka penelitian
yang bersangkutan harus dibimbing oleh dosen senior.

4.

Tim peneliti maksimum berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang
anggota .

5.

Peneliti mengikut sertakan mahasiswa minimal 1 (satu) orang, kecuali
dosen/peneliti yang berjabatan asisten ahli madya/asisten ahli

6.

Setiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik
sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti pada tahun yang sama

7.

Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah
yang diampu (pilih salah satu:

a) Pendidikan dan ilmu Pendidikan b) Sains

Teknologi dan Rekayasa, c) Sosial, budaya, kelolahragaan, seni dan humaniora,
dan d) Sumber daya, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat)
8.

Jangka waktu penelitian adalah minimal 6 bulan dan maksimum 1 tahun

9.

Pelaksanaan penelitian harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi
tanggal, kegiatan, dan hasilnya

10. Penggunaan dana harus terdokumentasi dengan baik dan accountable.
11. Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya
minimal dalam forum lokal dan mempublikasikannya dalam jurnal lokal/nasional
yang mempunyai ISSN. Hasil penelitian harus dipublikasikan selambat-lambatnya
pada tahun kedua sejak penelitian dimulai.
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12. Proposal penelitian dibuat rangkap 2 (dua)

diajukan ke Lembaga Penelitian

Universitas Negeri Padang
13. Evaluasi proposal dilakukan oleh reviewer yang telah di SK kan oleh rektor.
Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas
Negeri Padang melalui fakultas masing-masing.
14. Proposal yang lulus seleksi,

diperbaiki sesuai dengan saran reviewer, dibuat

rangkap 2 (dua) dan diserahkan kembali ke Lembaga penelitian untuk didanai.

III. Luaran Penelitian
Luaran yang wajib dihasilkan dari penelitian ini minimal salah satu dari
3 (tiga) pilihan berikut ini :
1.

Artilek untuk publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau
jurnal nasional terakreditasi.

2.

Proseding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional

3.

Bahan ajar yang dapat digunakan untuk mahasiswa/siswa.

Luaran ini dilampirkan bersama laporan penelitian

dan terdata pada Lembaga

Penelitian Universitas Negeri Padang

IV. Komponen Proposal
1.

Judul Proposal Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup
jelas memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan, maksimum 20 kata

2.

Sampul muka proposal sesuai dengan warna fakultas

dengan format

sebagaimana terlampir
3.

Bidang Ilmu, Tuliskan bidang ilmu ketua peneliti berdasarkan arah unggulan
penelitian UNP : a) Pendidikan dan ilmu Pendidikan b) Sains Teknologi dan
Rekayasa, c) sosial, budaya, keolahragaan, seni dan humaniora, dan d) sumber
daya, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat (pilih salah satu)

4.

Halaman Pengesahan dengan format sebagaimana terlampir

5.

Abstrak. Kemukakan tujuan dan target penelitian 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.
Abstrak diketik dengan jarak baris 1,5 spasi
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6.

Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang pemilihan topik
penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu
gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal
yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut
penting untuk dilaksanakan.

7.

Perumusan Masalah. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas
disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian
hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat
dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.

8.

Tujuan, Luaran dan Konstribusi Penelitian.

Pada bagian ini juga perlu

dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas, target luaran yang ingin dicapai dari
penelitian, dan konstribusi penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni, pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan
kelembagaan
9.

Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan secara jelas kajian pustaka yang
melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan
menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan
untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan
sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terahir) dengan mengutamakan artikel
pada jurnal ilmiah yang relevan.

10. Metode Penelitian. Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi
tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur,
model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan
analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu
dijelaskan pendekatan yang digunakan proses pengumpulan dan analisis
informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.
11. Daftar Pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun
dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan
sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga
mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana
artikel tersebut dimuat
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12. Lampiran-Lampiran .

Pada lampiran, paling minimal harus dilampirkan a)

Personalia penelitian, b) Jadwal pelaksanaan penelitian, c) Perkiraan usul
anggaran penelitian dan d) Riwayat hidup ketua dan anggota peneliti

V. Sistematika Proposal
SAMPUL MUKA PROPOSAL
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
ABSTRAK
PENDAHULUAN
PERUMUSAN MASALAH
TUJUAN, LUARAN, DAN KONSTRIBUSI PENELITIAN
TINJAUAN PUSTAKA
METODE PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1

Personalia Penelitian

Lampiran 2

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 3

Prakiraan Usul Anggaran Penelitian

Lampiran 4

Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Peneliti

Lampiran 1. Personalia Penelitian .
Diisikan pada tabel : nama lengkap peneliti, jabatan fungsional, prodi/jurusan
dan alokasi waktu tersedia perminggu.
Contoh format
No

Lampiran 1 : Personalia Penelitian

Nama Lengkap

Jabatan
Fungsional

Program
Studi/Fakultas

Alokasi Waktu
(Jam/Minggu)

1
2

Lampiran 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Jadwal kegiatan penelitian harus dibuat dalam bentuk “bar-chart” yang
meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan analisis data,
penyusunan laporan penelitian dan publikasi ilmiah.
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Contoh Format Lampiran 2 : Jadwal Kegiatan penelitian

Tahap

Bulan Pelaksanaan penelitian Tahun ............................
April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Okt

Nop

Persiapan Penelitian
Pelaksanaan Penelitian
Pengumpulan data
Analisian Data
Penyusunan Laporan
Publikasi ilmiah
Lampiran 3. Perkiraan Usul Anggaran Penelitian
Usulan anggaran mengacu pada rencana kegiatan penelitian dengan rincian
sebagai berikut :
a.

Honorarium : maksimum 30 %

b.

Bahan dan peralatan penelitian : 40 – 50 %

c.

Biaya perjalanan : maksimum 15 %

d.

Lain-lain : maksimum 10 – 15 %

-

Biaya penelusuran pustaka

-

Biaya penyusunan laporan

-

Biaya dokumentasi dan publikasi

-

Biaya seminar

-

Lainnya (sebutkan)

Semua komponen diatas harus dirinci sesuai dengan keperluan.
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Contoh Format Lampiran 3 :
PRAKIRAAN USUL ANGGARAN PENELITIAN
No.

1

2

3

4.

Kegiatan

Jml &
Sat

Biaya
/Sat
( Rp)

Jml Biaya
(Rp)

Honorarium
( mak 30 %)
a
b
c dst sebutkan
Bahan dan Perawatan Penelitian (35 - 40 %)
a
b
d dst sebutkan
Biaya Perjalanan
( mak 15 %)
a
b
c dst sebutkan
Dan lain-lain
( 15 -20 % )
a Penelusuran pustaka
b Penyusunan laporan
c Dokumentasi dan publikasi
d

Penjaminan mutu laporan (reviewer, seminar, dll)

e dll sebutkan
JUMLAH
Terbilang : Tujuh juta lima ratus ribu rupiah

= Rp 7.500.000

Lampiran 4. Riwayat hidup Ketua dan Anggota Penelitian
Dalam riwayat hidup perlu dicantumkan antara lain :
a.

Keterangan diri

b.

Mata kuliah yang diampu

c.

Riwayat pendidikan

d.

Pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir

e.

Pengalaman publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir

Riwayat hidup dari ketua dan anggota peneliti perlu dibubuhi tanggal dan tanda tangan
yang asli
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Lampiran 5. Dan lain lain yang dirasa perlu (jika ada)
VI.

Format Laporan Penelitian
Laporan hasil penelitian ditulis mengikuti format berikut ini :
Cover, Warna sesuai dengan warna Fakultas , tuliskan bidang ilmu yang diteliti
Halaman Pengesahan Laporan Penelitian
Lembaran Identitas Laporan Penelitian
Abstrak
Ringkasan
Pengantar
Daftar Isi
Daftar Lampiran
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Bab I, Pendahuluan
Bab II, Tinjauan Pustaka
Bab III, Tujuan Luaran dan konstribusi Penelitian
Bab IV, Metode Penelitian
Bab V, Hasil dan Pembahasan
Bab VI, Simpulan dan Saran
Daftar Pustaka
Lampiran (minimal berisi) :
- Instrumen Penelitian
- Luaran Penelitian, sebutkan.....(dapat berbentuk hardcopy/softcopy/prototype/dsb)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

VII.
No.

Kelengkapan Administrasi Usulan Proposal
Kelengkapan Administrasi
Usul Proposal Penelitian

1

Cover Proposal

2
3
4
5

Warna Jilid
Jenis dan Ukuran Huruf
Halaman pengesahan
Lampiran-lampiran : minimal
melampirkan a) Personalia
Penelitian, b) Jadwal Pelaksanaan
Penelitian, c) Prakiraan Usul
anggran Penelitian, dan d) Riwayat
hidup ketua dan anggota peneliti
Jumlah proposal

6

Keterangan

Format terlampir, Bidang Ilmu (pilih salah
satu : a) Kependidikan b) Sains Teknologi
dan Rekayasa, c) Sosial Budaya, d) Seni,
Keolahragaan, Seni dan Humaniora, e)
sumber daya dan ekonomi, dan f) Kualitas
Hidup Masyarakat
Sesuai warna fakultas
Font Times New Roman 12
Format terlampir
Pada riwayat hidup peneliti harus tergambar
track record peneliti dalam bidang penelitian

2 (dua) examplar

VIII. Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam buku ini akan diatur lebih lanjut dalam
keputusan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
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Lampiran – lampiran
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Lampiran 1 . Bidang Ilmu Yang Dikembangkan Melalui Penelitiaan di UNP
TEMA DAN TOPIK PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2012 - 2016
TEMA
UNGGULAN

1

KOMPETENSI DANBERKARAKTER

PENDIDIKANDANILMU PENDIDIKAN

PENGEMBANGANPENDIDIKANBERBASIS

No. BIDANG

TOPIK PENELITIAN UNGGULAN
1.1

Pengembangan pendi dikan berkarakter

1.2

Studi Kebi jakan desentrali sasi mutu pendi dikan

1.3

Pengembangan Pembel ajaran berbasi s keari fan lokal

1.4

Studi Pelaks anaan Pendi di kan Berbasis Keunggul an

1.5

Pemanfaatan li ngkungan sebagai s umber belajar

1.6

Pengembangan sofware untuk pembel ajaran

1.7

Pengembangan bahan ajar berbasi s kompetensi

1.8

Pengembangan model pembel ajaran i novati f

1.9

Pengembangan Pembel ajaran berbasi s TIK

1.10 Pengembangan tekni k eval uasi mutu pendi di kan
1.11 Pengembangan teknol ogi pembelajaran
1.12 Pengembangan Pendi dikan non Formal Anak Usi a Di ni
1.13 Pengembangan Pendi dikan Yang Tanggap Terhadap Bencana
1.14 Pengembangan kuri kulum

TEKNOLOGI TEPATGUNA

MEMAJUKANSAINS DAN

REKAYASA

2

SAINS TEKNOLOGI DAN

1.15 Dan lai n lai n
2.1

Pengembangan teknol ogi tepat guna

2.2

Teknol ogi pengolahan pemanfaatan l i mbah dan bahan bekas

2.3

Konvers i energi dan energi terbarukan

2.4

Pengembangan matematika terapan untuk berbagai bi dang il mu

2.5

Pengembangan peral atan untuk efi si ensi pemanfaatan energi

2.6

Pengembangan sis tem jari ngan teknologi i nformas i untuk berbagai bidang

2.7

Kajian mi tigasi bencana

2.8

Bi oteknol ogi dan pengembangan kultur jari ngan

2.9

Pengembangan teknol ogi informasi

LOKAL DAN NASIONAL

DANBUDAYA BERBASIS KEARIFAN

3.1

Kajian adat dan budaya mi nang kabau

3.2

Kajian kes enian mi nangkabau

3.3

Industri kreati f berbasi s keari fan s eni dan budaya l okal /nasi onal

3.4

Kajian bahas a l i san dan tul is an daerah dan nas ional

3.5

Kajian tentang masal ah sosial hukum dan HAM

3.6

Konservas i s eni dan budaya l okal-nasi onal

3.7

Kajian etni s mi nang kabau

3.8

Penerapan adat basandi syarak dan s yarak basandi ki tabul l ah di Sumatera
Barat
Kajian bi dang keol ahragaan dan kesehatan

3.9

3.10 Kajian Agama

HIDUP MASYARAKAT

3.11 Dan lai n lai n

LEMAH DANMENINGKATKANKUALITAS

PEMBERDAYAANMASYARAKAT EKONOMI PENGEMBANGAN SENI, OLAHRAGA

KEOLAHRAGAAN DAN HUMANIORA
HIDUP MASYARAKAT

4.

SUMBER DAYA , EKONOMI DANKUALITAS

3

SOSIAL , BUDAYA, SENI,

2.10 Dan lai n lai n

4.1

Pengembangan Ekonomi Us aha Keci l dan Menengah (UKM)

4.2

Model pemberdayaan masyarakat mi ski n dan termarginal kan

4.3

Model peni ngkatan kual i tas gizi dan ketahanan pangan masyarakat

4.4

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat

4.5

Kual itas pemuki man dan li ngkungan hidup

4.6

Kajian gender dan kesejahteraan anak

4.7

Pari wi sata dan ekonomi kreati f

4.8

Pengembangan manajemen SDM dan SDA

4.9

Pengembangan model pel ati han kewi rausahaan berbasi s keari fan l okal bagi
kaum perempuan di Sumatera Barat

4.10 Model pembi naan ekonomi dan i ndus tri rumahtangga
4.11 Pengembangan model pendidi kan karakter sebagai upaya pencegahan
ti ndak kekerasan pada anak dal am rumah tangga
4.12 Dan lai n lai n
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Lampiran 2. Format Cover Proposal Penelitian Dosen Pemula

BIDANG ILMU

USULAN PROPOSAL PENELITIAN DOSEN PEMULA

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Nama Ketua Peneliti
NIDN ..............
Nama Anggota Peneliti 1 NIDN................
Nama Anggota Peneliti 2 NIDN................

FAKULTAS ..............................................................................
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN
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Lampiran 3 :
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
PENELITIAN DOSEN PEMULA
1

Judul Penelitian :

:

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

2 Bidang Penelitian
3 Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c. NIP /NIDN
d. Disiplin ilmu
e. Pangkat/Golongan
f. Jabatan
g. Fakultas/Jurusan
h. Alamat
i. Telpon/Faks/E-mail
j. Alamat Rumah
k. Telpon/Faks/E-mail

:

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

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4 Jm. Agt. Peneliti
Nama Anggota &NIDN

:
:

Nama & NIM Mhs yang
Terlibat *)
5 Lokasi Penelitian

:

..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
.
1, ......................................................................
2. ......................................................................
1.......................................................................
2.......................................................................
..........................................................................
..........................................................................

:

Jumlah biaya penelitian
Terbilang : ........................................................................................
Menyetujui **)
Padang, ........................................
Pembimbing Penelitian
Ketua Peneliti,
................................................
NIP. .........................................

....................................................
NIP. ................................................

Diketahui oleh
Dekan .........................................

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

............................................................
NIP. .......................................................

Dr . Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002

*) kecuali ketua peneliti yang masih berjabatan asisten ahli madya/asisten ahli
**) untuk ketua peneliti yang masih berjabatan asisten ahli madya/asisten ahli
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Lampiran 4 : Cover Laporan Penelitian Dosen-Dosen Fakultas
BIDANG ILMU

LAPORAN PENELITIAN DOSEN PEMULA

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Nama Ketua Peneliti
NIDN ..............
Nama Anggota Peneliti 1 NIDN................
Nama Anggota Peneliti 2 NIDN................

Penelitian ini dibiayai oleh :
Dana DIPA Universitas Negeri Padang Tahun Anggran .............
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UNP No. ......................
Tanggal Tanggal ......................

FAKULTAS .................................................................................
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Bulan , Tahun
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Lampiran 5 :
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN PEMULA
1

Judul Penelitian :

2 Bidang Ilmu
3 Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c. NIP/NIDN
d. Disiplin ilmu
e. Pangkat/Golongan
f. Jabatan
g. Fakultas/Jurusan
h. Alamat
i. Telpon/Faks/E-mail
j. Alamat Rumah
k. Telpon/Faks/E-mail
4 Jumlah Anggota Peneliti
Nama Anggota Peneliti dan NIDN

:

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

:

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

: .........................................................
: .........................................................
: .........................................................
: .........................................................
: .........................................................
: .........................................................
: .........................................................
: .........................................................
: .........................................................
: .........................................................
: .........................................................
: ..........................................................
: 1........................................................
: 2........................................................
Nama dan NIM Mhs. yang terlibat
: 1........................................................
: 2........................................................
5 Lokasi Penelitian
: ..........................................................
6 Jumlah biaya penelitian
: ..........................................................
Terbilang : ............................................................

Mengetahui/Menyetujui
Dekan ...... UNP-Padang

Padang, .............. 201....
Ketua Peneliti,

..............................................
NIP. .....................................

...............................................
NIP. .......................................
Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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Lampiran 6 :
LEMBARAN IDENTITAS
LAPORAN PENELITIAN DOSEN PEMULA
1

a. Judul Penelitian :

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

b. Bidang Ilmu
2 Personalia
a. Ketua Peneliti
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Fakultas/Jurusan
b. Anggota Peneliti 1
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Fakultas/Jurusan
c. Anggota Peneliti 2
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Fakultas/Jurusan
3 Laporan Penelitian

:

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

:
:
:

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

:
:
:

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

:
:
:
:

..........................................................
..........................................................
..........................................................
Telah direvisi sesuai dengan saran
pembahas
Padang, ..............................
Pembahas II,

Pembahas I,

.............................................
NIP. ......................................

...............................................
NIP. .......................................

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Drs. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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E. PANDUAN PENELITIAN DOSEN MADYA

I. Pendahuluan
Program Penelitian Dosen Madya, dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian
dalam rangka membina peneliti pemula menjadi penelitian madya yang sudah
pernah/biasa melaksanakan penelitian tingkat pemula dengan melibatkan mahasiswa
dalam kegiatan penelitian. Pada tahun 2013 Lembaga Penelitian Universitas Negeri
Padang mengeluarkan beberapa program penelitian yang dimasukkan kedalam
Penelitian Dosen Madya, yaitu: a) Penelitian Ilmu Dasar, b) Penelitian Peningkatan
Kualitas Pembelajaran, dan c) Penelitian Pengembangan Kelembagaan.

Dengan

cakupan program ini meliputi bidang ilmu: 1) Pendidikan dan ilmu Pendidikan 2)
Sains Teknologi dan Rekayasa, 3) Sosial, budaya, keolahragaan, seni dan humaniora,
dan 4) Sumber daya, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat

Penelitian ini

diperuntukkan bagi dosen tetap Universitas Negeri Padang minimal berjabatan Lektor.
Jumlah dana yang dialokasikan untuk penelitian ini maksimum Rp. 15.000.000 (lima
belas juta rupiah) untuk setiap judul penelitian per tahun dengan masa penelitian satu
tahun.
Program Penelitiaan Ilmu Dasar dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian
berkenaan dengan substansi ilmu dasar dalam berbagai bidang yang diminati peneliti
seperti bidang Teknik, MIPA, IPS, Bahasa, dan sebagainya, yang bertujuan untuk
menguatkan keilmuan peneliti sebagai seorang ilmuwan, dalam memenuhi tuntutan/
perkembangan kebutuhan perkembangan sains, teknologi dan sosial kemasyarakatan.
Program Penelitiaan Peningkatan Kualitas Pembelajaran dimaksudkan sebagai
kegiatan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran baik di
lingkungan Universitas Negeri Padang, maupun pada satuan-satuan pendidikan Dasar
dan Menengah seperti penelitian untuk peningkatan kualitas poses pembelajaran,
pengembangan

strategi

pembelajaran,

perbaikan

pengelolan

laboratorium,

pengembangan bahan ajar (hand out, modul, LKM dan sebagainya) berbasis Penelitian
Tindakan Kelas, Penelitian berbasis Lesson Study, Penelitian dan Pengembangan
(R&D),

dan lain sebagainya.

Program Penelitiaan Pengembangan Kelembagaan

dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka menguatkan/mengembangkan
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lembaga/unit di lingkungan Universitas Negeri Padang dalam memenuhi tuntutan/
perkembangan kebutuhan mahasiswa/masyarakat yang dilayani, mencakup manajemen
fakultas/jurusan/unit, kelayakan program studi, pengembangan kurikulum program
studi, program kurikuler dan ekstra kurikuler mahasiswa dan lain sebagainya.
Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Dikti,
Penelitian Dosen Madya merupakan salah satu skim penelitian yang pengelolaannya
dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Program ini
dimaksudkan untuk mengembangkan program penelitian dosen-dosen

Universitas

Negeri Padang (serendah-rendahnya Golongan III/c atau telah berjabatan Lektor) agar
kompetensi dan kepekaan menelitinya meningkat sehingga menjadi peneliti mandiri,
yang menghasilkan bahan ajar dan publikasi ilmiah, serta menumbuhkan budaya
meneliti produktif yang senantiasa mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal
ilmiah, baik lokal maupun nasional yang terakreditasi. Setelah penelitian selesai,
para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, dan luaran
minimal dalam bentuk artikel. Peneliti diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke
program penelitian lain yang lebih tinggi yang berskala nasional dan internasional.
Dalam pelaksanaan program ini diperlukan adanya kerja sama dan sharing ide
dan pengalaman diantara peneliti, mulai dari penyusunan usul penelitian sampai
dengan pelaksanaan, pelaporan, dan pengelolaan administrasi penelitian. Sehubungan
dengan itu, program Penelitian Dosen Madya

ini mempersyaratkan “penelitian

kelompok” minimal dua orang tim peneliti dan melibatkan minimal 2 (dua) orang
mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman dalam proses penelitian baik sebagai
pengolah data, menjalankan instrumen penelitian, dan sebagainya. yang dinyatakan
dalam pengajuan proposal.
Pelibatan mahasiswa merupakan aspek penting yang dipersyaratkan bagi
program penelitian dosen madya ini.

Pada tingkat Nasional jumlah keterlibatan

mahasiswa dalam penelitian dosen merupakan salah satu tolok ukur kinerja lembaga
dalam bidang penelitian.

Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengejawantahan

tanggungjawab pendidikan dalam mendidik mahasiswa agar mampu meneliti dengan
benar. Diharapkan dosen peneliti melibatkan mahasiswa dalam penelitian ini, minimal
mahasiswa bimbingan skripsi atau bimbingan ke penasehatan akademis yang menjadi
tanggung jawab bimbingan peneliti. Melalui pelibatan mahasiswa tersebut diharapkan
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akan terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman meneliti antara dosen dengan
mahasiswa secara intens, sehingga mahasiswa akan memiliki kemampuan meneliti
untuk penulisan skripsi, dan berkonstribusi terhadap percepatan penyelesaian studi
mahasiswa, termasuk juga kemampuan mahasiswa dalam meraih hibah-hibah
kompetitif Program Kreativitas Mahasiswa di tingkat nasional atau internasional.

II. Kriteria dan Persyaratan Pengusul
1.

Pengusul adalah dosen tetap di Universitas Negeri Padang

2.

Penelitian bersifat original belum pernah dilakukan dan dibiayai oleh lembaga/
sumber lain)

3.

Tim peneliti nimimal berjumlah 2 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 1 orang
anggota dengan pendidikan minimal S2 dan jabatan fungsional minimal lektor.

4.

Peneliti mengikut sertakan minimal 2(dua) orang mahasiswa terutama yang
sedang dalam melaksanakan penelitian guna menyelesaikan skripsinya (minimal
telah duduk pada semester 6)

5.

Setiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik
sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti

6.

Ketua peneliti sudah pernah menjadi ketua peneliti pada penelitian

pemula/

penelitian dosen-dosen fakultas.
7.

Setiap peneliti hanya diperbolehkan mendapatkan dana Penelitian Dosen Madya
sebagai ketua peneliti maksimal sebanyak 2 kali dan tidak secara berturut-turut
(Bagi ketua peneliti yang sudah mendapat penelitian dosen madya

pada tahun

sebelumnya).
8.

Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah
yang diampu (pilih salah satu: a) Pendidikan dan ilmu Pendidikan b) Sains
Teknologi dan Rekayasa, c) Sosial, budaya, keolahragaan, seni dan humaniora,
dan d) Sumber daya, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat)

9.

Jangka waktu penelitian adalah minimal 6 bulan dan maksimum 1 tahun

10. Pelaksanaan penelitian harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi
tanggal, kegiatan, dan hasilnya
11. Penggunaan dana harus terdokumentasi dengan baik dan accountable.
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12. Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya
dalam forum lokal/nasional dan mempublikasikannya dalam jurnal nasional yang
mempunyai ISSN. Hasil penelitian harus dipublikasikan selambat-lambatnya pada
tahun kedua sejak penelitian dimulai.
13. Proposal penelitian dibuat rangkap 2 (dua)

diajukan ke Lembaga Penelitian

Universitas Negeri Padang.
14. Evaluasi proposal dilakukan oleh reviewer yang telah di SK kan oleh rektor.
Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas
Negeri Padang melalui fakultas masing-masing.
15. Proposal yang lulus seleksi, diperbaiki sesuai dengan saran reviewer, dibuat
rangkap 2 (dua) dan diserahkan kembali ke Lembaga penelitian untuk didanai.

III. Luaran Penelitian
Luaran yang wajib dihasilkan dari penelitian ini minimal adalah salah
satu dari 3 (tiga) pilihan berikut ini
1.

Artikel untuk publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau
jurnal nasional terakreditasi.

2.

Proseding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional

3.

Modul/buku teks yang dapat digunakan untuk mahasiswa/siswa.

Luaran ini dinyatakan dalam proposal dan dilampirkan bersama laporan penelitian
dan terdata pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.

IV. Komponen Proposal
1.

Judul Proposal Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup
jelas memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan Judul penelitian
hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi gambaran mengenai
penelitian yang diusulkan Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi
cukup jelas memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan maksimum 20
kata

2.

Sampul muka proposal sesuai dengan warna kuning kunyit dengan format
sebagaimana terlampir
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3.

Bidang Ilmu, Tuliskan bidang ilmu ketua peneliti berdasarkan arah unggulan
penelitian UNP : a) Pendidikan dan ilmu Pendidikan b) Sains Teknologi dan
Rekayasa, c) sosial, budaya, seni, keolahragaan dan humaniora, dan d) sumber
daya, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat (pilih salah satu)

4.

Halaman Pengesahan dengan format sebagaimana terlampir

5.

Abstrak. Kemukakan tujuan dan target penelitian 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.
Abstrak diketik dengan jarak baris 1,5 spasi

6.

Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang pemilihan topik
penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu
gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal
yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut
penting untuk dilaksanakan.

7.

Perumusan Masalah. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas
disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian
hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat
dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.

8.

Tujuan, Luaran dan Konstribusi Penelitian.

Pada bagian ini juga perlu

dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas, target luaran yang ingin dicapai dari
penelitian, dan konstribusi penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni, pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan
kelembagaan
9.

Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan secara jelas kajian pustaka yang
melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan
menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan
untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan
sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terahir) dengan mengutamakan artikel
pada jurnal ilmiah yang relevan.

10. Metode Penelitian. Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi
tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, variabel yang diamati/diukur,
model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan
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analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu
dijelaskan pendekatan yang digunakan proses pengumpulan dan analisis
informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.
11. Daftar Pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun
dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan
sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga
mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana
artikel tersebut dimuat
12. Lampiran-Lampiran .

Pada lampiran, paling minimal harus dilampirkan a)

Personalia penelitian, b) Jadwal pelaksanaan penelitian, c) Perkiraan usul
anggaran penelitian dan d) Riwayat hidup ketua dan anggota peneliti

V. Sistematika Proposal
SAMPUL MUKA PROPOSAL
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA
ABSTRAK
PENDAHULUAN
PERUMUSAN MASALAH
TUJUAN, LUARAN, DAN KONSTRIBUSI PENELITIAN
TINJAUAN PUSTAKA
METODE PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1

Personalia Penelitian

Lampiran 2

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 3

Prakiraan Usul Anggaran Penelitian

Lampiran 4

Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Peneliti
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Lampiran 1. Personalia Penelitian .
Diisikan pada tabel : nama lengkap peneliti, jabatan fungsional, prodi/jurusan
dan alokasi waktu tersedia perminggu.

Contoh format

No

Lampiran 1 : Personalia Penelitian

Nama Lengkap

Jabatan Fungsional

Program
Studi/Fakultas

Alokasi Waktu
(Jam/Minggu)

1
2
3

Lampiran 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Jadwal kegiatan penelitian harus dibuat dalam bentuk “bar-chart” yang
meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan analisis data,
penyusunan laporan penelitian dan publikasi ilmiah.

Contoh Format Lampiran 2 : Jadwal Kegiatan penelitian

Tahap

Bulan Pelaksanaan penelitian Tahun ............................
April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Okt

Nop

Persiapan Penelitian
Pelaksanaan Penelitian
Pengumpulan data
Analisian Data
Penyusunan Laporan
Publikasi ilmiah

Pendahuluan dan Ketentuan Umum Penelitian di Universitas Negeri Padang Tahun 2014

hal 35

Lampiran 3. Perkiraan Usul Anggaran Penelitian
Usulan anggaran mengacu pada rencana kegiatan penelitian dengan rincian
sebagai berikut :
a.

Honorarium : maksimum 30 %

b.

Bahan dan peralatan penelitian : 40 – 50 %

c.

Biaya perjalanan : maksimum 15 %

d.

Lain-lain : maksimum 10 – 15 %
- Biaya penelusuran pustaka
- Biaya penyusunan laporan
- Biaya dokumentasi dan publikasi
- Biaya seminar
- Lainnya (sebutkan)

Semua komponen diatas harus dirinci sesuai dengan keperluan.
Contoh Format Lampiran 3 :
PRAKIRAAN USUL ANGGARAN PENELITIAN
No.

Kegiatan

1

Honorarium
a
b
c dst sebutkan
Bahan dan Perawatan Penelitian
a
b
c dst sebutkan
Biaya Perjalanan
a
b
c dst sebutkan
Dan lain-lain
a Penelusuran pustaka
b Penyusunan laporan
c Dokumentasi dan publikasi

2

3

4.

Jml & Biaya /Sat
Sat
( Rp)

Jml Biaya
(Rp)

( mak 30 %)

(35 - 40 %)

( mak 15 %)

( 15 -20 % )

d Penjaminan mutu laporan (reviewer, seminar, dll)
e dll sebutkan
JUMLAH

= Rp 15.000.000
Terbilang : Lima belas juta rupiah
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Lampiran 4. Riwayat hidup Ketua dan Anggota Penelitian
Dalam riwayat hidup perlu dicantumkan antara lain :
a.

Keterangan diri

b.

Mata kuliah yang diampu

c.

Riwayat pendidikan

d.

Pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir

e.

Pengalaman publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir

Riwayat hidup dari ketua dan anggota peneliti perlu dibubuhi tanggal dan tanda tangan
yang asli.

Lampiran 5. Dan lain lain yang dirasa perlu (jika ada)

VI.

Format Laporan Penelitian
Laporan hasil penelitian ditulis mengikuti format berikut ini :

•

Cover Warna kuning Kunyit, tuliskan bidang ilmu yang diteliti

•

Halaman Pengesahan Laporan Penelitian

•

Lembaran Identitas Penelitian

•

Abstrak

•

Ringkasan

•

Pengantar

•

Daftar Isi

•

Daftar Lampiran

•

Daftar Tabel

•

Daftar Gambar

•

Bab I, Pendahuluan

•

Bab II, Tinjauan Pustaka

•

Bab III, Tujuan Luaran dan konstribusi Penelitian

•

Bab IV, Metode Penelitian

•

Bab V, Hasil dan Pembahasan

•

Bab VI, Simpulan dan Saran

•

Daftar Pustaka
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Lampiran (minimal berisi) :

•

− Instrumen Penelitian
− Luaran Penelitian, sebutkan..... (dapat berbentuk hardcopy/soft copy/
prototype/dsb)

VII.
No.
1

2
3
4
5
6

7

Kelengkapan Administrasi Usulan Proposal
Kelengkapan Administrasi
Usul Proposal Penelitian
Cover Proposal

Warna Jilid
Jenis dan Ukuran Huruf
Halaman pengesahan
Halaman keterlibatan mahasiswa &
dosen pembimbing
Lampiran-lampiran : minimal
melampirkan a) Personalia
Penelitian, b) Jadwal Pelaksanaan
Penelitian, c) Prakiraan Usul
anggran Penelitian, dan d) Riwayat
hidup ketua dan anggota peneliti
Jumlah proposal

Keterangan
1.
2.

Format terlampir
Bidang ilmu pilih salah satu : a)
Kependidikan b) Sains Teknologi
dan Rekayasa, c) Sosial Budaya,
d) Seni, Keolahragaan dan
Humaniora, e) sumber daya dan
ekonomi, dan f) Kualitas Hidup
Masyarakat
Kuning Kunyit
Font Times New Roman 12
Format terlampir
Format terlampir
Pada riwayat hidup peneliti harus
tergambar track record peneliti dalam
bidang penelitian

2 (dua) examplar

VIII. Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam buku ini akan diatur lebih lanjut dalam
keputusan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
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Lampiran – lampiran
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Lampiran 1 . Bidang Ilmu Yang Dikembangkan Melalui Penelitiaan di UNP
TEMA DAN TOPIK PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2012 - 2016
TEMA
UNGGULAN

1

KOMPETENSI DAN BERKARAKTER

PENDIDIKAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS

No. BIDANG

TOPIK PENELITIAN UNGGULAN
1.1

Pengembangan pendidi kan berkarakter

1.2

Studi Kebi jakan desentrali sasi mutu pendi dikan

1.3

Pengembangan Pembelajaran berbasis keari fan l okal

1.4

Studi Pelaksanaan Pendi dikan Berbasi s Keunggulan

1.5

Pemanfaatan l ingkungan sebagai s umber belajar

1.6

Pengembangan sofware untuk pembel ajaran

1.7

Pengembangan bahan ajar berbasi s kompetensi

1.8

Pengembangan model pembel ajaran i novati f

1.9

Pengembangan Pembelajaran berbasis TIK

1.10 Pengembangan tekni k eval uasi mutu pendi di kan
1.11 Pengembangan teknologi pembelajaran
1.12 Pengembangan Pendidi kan non Formal Anak Usia Di ni
1.13 Pengembangan Pendidi kan Yang Tanggap Terhadap Bencana
1.14 Pengembangan kurikul um

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

MEMAJUKAN SAINS DAN

REKAYASA

2

SAINS TEKNOLOGI DAN

1.15 Dan l ai n lai n
2.1

Pengembangan teknologi tepat guna

2.2

Teknologi pengolahan pemanfaatan l imbah dan bahan bekas

2.3

Konversi energi dan energi terbarukan

2.4

Pengembangan matematika terapan untuk berbagai bi dang il mu

2.5

Pengembangan peral atan untuk efi si ensi pemanfaatan energi

2.6

Pengembangan sistem jari ngan teknol ogi i nformasi untuk berbagai bi dang

2.7

Kaji an mi ti gasi bencana

2.8

Bi oteknol ogi dan pengembangan kultur jaringan

2.9

Pengembangan teknologi informasi

LOKAL DAN NASIONAL

DAN BUDAYA BERBASIS KEARIFAN

3.1

Kaji an adat dan budaya mi nang kabau

3.2

Kaji an keseni an minangkabau

3.3

Industri kreati f berbasi s kearifan s eni dan budaya l okal /nasional

3.4

Kaji an bahasa li san dan tuli san daerah dan nasional

3.5

Kaji an tentang masalah sosi al hukum dan HAM

3.6

Konservasi seni dan budaya lokal-nasional

3.7

Kaji an etnis mi nang kabau

3.8

Penerapan adat basandi syarak dan syarak basandi ki tabul l ah di Sumatera
Barat
Kaji an bi dang keol ahragaan dan kesehatan

3.9

3.10 Kaji an Agama

HIDUP MASYARAKAT

3.11 Dan l ai n lai n

LEMAH DAN MENINGKATKAN KUALITAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI PENGEMBANGAN SENI, OLAHRAGA

KEOLAHRAGAAN DAN HUMANIORA
HIDUP MASYARAKAT

4.

SUMBER DAYA , EKONOMI DAN KUALITAS

3

SOSIAL , BUDAYA, SENI,

2.10 Dan l ai n lai n

4.1

Pengembangan Ekonomi Usaha Keci l dan Menengah (UKM)

4.2

Model pemberdayaan masyarakat miski n dan termargi nal kan

4.3

Model peni ngkatan kual i tas gi zi dan ketahanan pangan masyarakat

4.4

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat

4.5

Kual i tas pemuki man dan li ngkungan hi dup

4.6

Kaji an gender dan kesejahteraan anak

4.7

Pari wisata dan ekonomi kreati f

4.8

Pengembangan manajemen SDM dan SDA

4.9

Pengembangan model pel ati han kewi rausahaan berbasi s kearifan l okal bagi
kaum perempuan di Sumatera Barat

4.10 Model pembinaan ekonomi dan i ndustri rumahtangga
4.11 Pengembangan model pendi dikan karakter sebagai upaya pencegahan
ti ndak kekerasan pada anak dal am rumah tangga
4.12 Dan l ai n lai n
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Lampiran 2. Format Cover Proposal Penelitian Dosen Madya (warna cover: kuning
kunyit)

BIDANG ILMU

USULAN PROPOSAL PENELITIAN DOSEN MADYA

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Nama Ketua Peneliti
NIDN ..............
Nama Anggota Peneliti 1 NIDN................
Nama Anggota Peneliti 2 NIDN................

FAKULTAS .........................................................................................................
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN
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Lampiran 3 :

HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN DOSEN MADYA
1 Judul Penelitian :

:

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

2 Bidang Penelitian
3 Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b.
Jenis Kelamin
c. NIP
d. Disiplin ilmu
e. Pangkat/Golongan
f. Jabatan
g. Fakultas/Jurusan
h. Alamat
i. Telpon/Faks/E-mail
j. Alamat Rumah
k. Telpon/Faks/E-mail
4 Jumlah Anggota Peneliti
Nama Anggota & NIDN

:

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

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

.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
1.......................................................................
2.......................................................................
1.......................................................................
2.......................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Nama & NIM Mhs yang
Terlibat *)
5 Lokasi Penelitian
Jumlah biaya penelitian

:
:

Terbilang : .........................................................................
Padang, ........................................
Ketua Peneliti,
....................................................
NIP. ................................................
Diketahui oleh
Dekan .........................................

............................................................
NIP. .......................................................

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Dr . Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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Lampiran 4 :
HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA
DALAM PROSES PENELITIAN DOSEN MADYA
(minimal 2 orang mahasiswa)

No

NIM

Bentuk Keterlibatan

1

Nama
Mahasiswa
.................

.........

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

T. Tangan
Mhs.
.................

2

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

.........

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

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

3

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

.........

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

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

Padang, ....................................
Ketua Peneliti,

.....................................................
NIP. ............................................
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Lampiran 5 : Cover Laporan Penelitian Dosen Madya

BIDANG ILMU

LAPORAN PENELITIAN DOSEN MADYA

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Nama Ketua Peneliti
NIDN ..............
Nama Anggota Peneliti 1 NIDN................
Nama Anggota Peneliti 2 NIDN................

Penelitian ini dibiayai oleh :
Dana DIPA Universitas Negeri Padang Tahun Anggran .............
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UNP No. ......................
Tanggal Tanggal ......................

FAKULTAS .................................................................................
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Bulan , Tahun
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Lampiran 6 :
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN MADYA
1 Judul Penelitian :
2 Bidang Ilmu
3 Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c. NIP/NIDN
d. Disiplin ilmu
e. Pangkat/Golongan
f. Jabatan
g. Fakultas/Jurusan
h. Alamat
i. Telpon/Faks/E-mail
j. Alamat Rumah
k. Telpon/Faks/E-mail
4 Jumlah Anggota Peneliti
Nama Anggota & NIDN
Nama dan NIM Mhs. yang terlibat
5 Lokasi Penelitian
6 Jumlah biaya penelitian

:
:

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

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

...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
1.........................................................
2.........................................................
1.........................................................
2.........................................................
...........................................................
...........................................................

Terbilang : .......................................................................
Mengetahui/Menyetujui
Dekan ...... UNP-Padang

Padang, .............. 201...
Ketua Peneliti,

..............................................
NIP. .....................................

...............................................
NIP. .......................................

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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Lampiran 7 :
LEMBARAN IDENTITAS PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN DOSEN MADYA

1

c. Judul Penelitian :

d. Bidang Ilmu
2 Personalia
d. Ketua Peneliti
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Fakultas/Jurusan
e. Anggota Peneliti 1
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Fakultas/Jurusan
f. Anggota Peneliti 3
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Fakultas/Jurusan
3 Laporan Penelitian

:

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

:

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

:
:
:

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

:
:
:

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

:
:
:
:

...........................................................
...........................................................
...........................................................
Telah direvisi sesuai dengan saran
pembahas
Padang, ..............................
Pembahas II,

Pembahas I,

.............................................
NIP. ....................................

...............................................
NIP. .......................................

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Drs. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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F. PANDUAN PENELITIAN PROFESOR

I.

Pendahuluan
Dalam Undang–undang Nomor 18 Tahun 2002 pada pasal 7 Ayat (1) dan (2)

dinyatakan bahwa Perguruan Tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam
system nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi bertanggung jawab meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran,
penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang sebagai salah satu Perguruan
Tinggi

memberikan

kesempatan

melakukan

penelitian

kepada

dosen

yang

berkualifikasi Guru Besar dalam rangka membantu dosen yang bersangkutan untuk
pengembangan dan peningkatan kemampuannya dalam rangka pemenuhan persyaratan
seorang profesor sebagai tenaga akademik dan peneliti serta tuntutan beban kerja
dosen. Skim penelitiannya disebut dengan “Penelitian Profesor” Di samping kegiatan
penelitian ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keseimbangan Tridharma
Perguruan Tinggi sebagai tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap dosen,
diharapkan hasil penelitian ini dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah.
Guru Besar adalah prediket tertinggi dalam bidang akademis yang diberikan
presiden melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang pencapaiannya sangat
sulit sehingga sangat diharapkan bagi dosen yang telah berprediket guru besar, untuk
menerapkan teori-teori keilmuan yang telah dimiliki melalui kegiatan penelitian untuk
memecahkan berbagai persoalan keilmuan, maupun dalam bidang sosial kemasyarakatan. Hibah penelitian profesor, dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam
rangka menggairahkan kegiatan penelitian bagi

guru besar dan merupakan suatu

kewajiban disamping kegiatan pendidikan dan pengajaran serta kegiatan pengabdian
kepada masyarakat, sebagai konsekwensi logis dalam pemberian tunjangan guru besar.
Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Dikti
Kemendikbud RI, Penelitian Profesor merupakan salah satu skim penelitian yang
pengelolaannya dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.
Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan keilmuan seorang guru besar agar
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kompeten dan peka menjadi peneliti mandiri, yang menghasilkan bahan ajar dan
publikasi ilmiah, serta telah membudaya menjadi meneliti produktif yang senantiasa
mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah, baik lokal, nasional, maupun
internasional. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan
laporan hasil penelitian, dan luaran minimal dalam bentuk publikasi ilmiah. Peneliti
diharapkan dapat mengembangkan penelitiannya ke program penelitian yang lebih
tinggi yang berskala nasional dan internasional.
Dalam pelaksanaan program ini bagi seorang profesor, diperlukan adanya
tenaga-tenaga muda untuk membantu terlaksananya kegiatan penelitian ini sampai
dengan pelaksanaan, pelaporan, dan pengelolaan administrasi penelitian. Sehubungan
dengan itu, program Penelitian Profesor ini dianjurkan untuk melibatkan minimal dua
orang mahasiswa agar mendapatkan pengalaman dalam proses penelitian baik sebagai
pengolah data, menjalankan instrumen penelitian, dan sebagainya, yang dinyatakan
dalam pengajuan proposal.
Pelibatan mahasiswa merupakan aspek penting yang dipersyaratkan bagi
program penelitian profesor. Pada tingkat Nasional jumlah keterlibatan mahasiswa
dalam penelitian dosen merupakan salah satu tolok ukur kinerja lembaga dalam bidang
penelitian. Hal itu dilakukan sebagai bentuk pengejawantahan tanggungjawab
pendidikan dalam mendidik mahasiswa menjadi sarjana, magister atau doktor yang
mampu melakukan penelitian dengan benar. Melalui pelibatan mahasiswa tersebut
diharapkan akan terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman meneliti antara dosen
dengan mahasiswa secara intens, sehingga mahasiswa akan memiliki kemampuan
meneliti baik untuk penulisan skripsi/tesis/disertasinya. Berdasarkan tuntutan tersebut
sudah seharusnya seorang profesor mengembangkan penelitian payung, yang mana
mahasiswa yang dibimbingnya, disamping tugas akhirnya selesai juga berkonstribusi
terhadap pemantapan keilmuan yang di tekuni oleh peneliti.
II. Kriteria dan Persyaratan Pengusul
1.

Pengusul adalah dosen tetap di Universitas Negeri Padang yang telah berprediket
guru besar.

2.

Penelitian bersifat original belum pernah dilakukan dan dibiayai oleh lembaga/
sumber lain) atau penelitian payung yang menggambarkan keilmuan peneliti
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3.

Penelitian ini termasuk penelitian mandiri dengan melibatkan nimimal 2 (dua)
orang mahasiswa, yang sedang menjalani pendidikan di tingkat S-1, S-2, maupun
S-3 yang sedang dalam menyelesaikan skripsi/tesis/disertasinya

4.

Setiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian
sebagai ketua peneliti, dan satu proposal sebagai anggota pada penelitian yang
sumber dananya BOPTN atau APBN melalui DIPA Universitas Negeri Padang

5.

Setiap guru besar diperbolehkan mendapatkan dana Penelitian Profesor

pada

setiap tahunnya sebagai kewajiban bagi Guru Besar.
6.

Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah
yang diampu (pilih salah satu:

a) Pendidikan dan ilmu Pendidikan b) Sains

Teknologi dan Rekayasa, c) Sosial, budaya, keolahragaan, seni dan humaniora,
dan d) Sumber daya, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat)
7.

Jangka waktu penelitian adalah minimal 6 bulan dan maksimum 1 tahun

8.

Pelaksanaan penelitian harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi
tanggal, kegiatan, dan hasilnya

9.

Penggunaan dana harus terdokumentasi dengan baik dan accountable.

10. Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya
dalam forum nasional dan mempublikasikannya dalam jurnal nasional
terakreditasi atau jurnal internasional. Hasil penelitian harus dipublikasikan
selambat-lambatnya pada tahun kedua sejak penelitian dimulai.
11. Proposal penelitian dibuat rangkap 2 (dua) diajukan ke Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

III. Luaran Penelitian
Luaran yang wajib dihasilkan dari penelitian ini minimal adalah salah satu
dari 3 (tiga) pilihan berikut ini :
1.

Artikel untuk publikasi ilmiah dalam jurnal jurnal nasional terakreditasi dan atau
jurnal internasional

2.

Proseding pada seminar ilmiah baik yang berskala nasional dan atau internasional

3.

Buku Teks/Modul yang dapat digunakan untuk mahasiswa/siswa.

Luaran ini dinyatakan dalam proposal dan dilampirkan bersama laporan penelitian
dan terdata pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.
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IV. Komponen Proposal
1.

Judul Proposal Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup
jelas memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan maksimum 20 kata

2.

Sampul muka proposal dengan warna hijau lumut dengan format sebagaimana
terlampir

3.

Bidang Ilmu, Tuliskan bidang ilmu ketua peneliti berdasarkan arah unggulan
penelitian UNP : a) Pendidikan dan ilmu Pendidikan b) Sains Teknologi dan
Rekayasa, c) sosial, budaya, seni, keolahragaan dan humaniora, dan d) sumber
daya, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat (pilih salah satu)

4.

Halaman Pengesahan dengan format sebagaimana terlampir

5.

Halaman Keterlibatan Mahasiswa dengan format sebagaimana terlampir

6.

Abstrak. Kemukakan tujuan dan target penelitian 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.
Abstrak diketik dengan jarak baris 1,5 spasi

7.

Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang pemilihan topik
penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu
gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal
yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut
penting untuk dilaksanakan.

8.

Perumusan Masalah. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas
disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian
hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat
dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.

9.

Tujuan, Luaran dan Konstribusi Penelitian.

Pada bagian ini juga perlu

dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas, target luaran yang ingin dicapai dari
penelitian, dan konstribusi penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni, pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan
kelembagaan
10. Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan secara jelas kajian pustaka yang
melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan
menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan
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untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan
sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terahir) dengan mengutamakan artikel
pada jurnal ilmiah yang relevan.
11. Metode Penelitian. Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi
tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, variabel yang diamati/diukur,
model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan
analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu
dijelaskan pendekatan yang digunakan proses pengumpulan dan analisis
informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.
12. Daftar Pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun
dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan
sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga
mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana
artikel tersebut dimuat
13. Lampiran-Lampiran. Pada lampiran, paling minimal harus dilampirkan a)
Personalia penelitian, b) Jadwal pelaksanaan penelitian, c) Perkiraan usul
anggaran penelitian dan d) Riwayat hidup ketua dan anggota peneliti

V. Sistematika Proposal
SAMPUL MUKA PROPOSAL
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA
ABSTRAK
PENDAHULUAN
PERUMUSAN MASALAH
TUJUAN, LUARAN, DAN KONSTRIBUSI PENELITIAN
TINJAUAN PUSTAKA
METODE PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Lampiran 2 Prakiraan Usul Anggaran Penelitian
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Peneliti
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Lampiran 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Jadwal kegiatan penelitian harus dibuat dalam bentuk “bar-chart” yang
meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan analisis data,
penyusunan laporan penelitian dan publikasi ilmiah.
Contoh Format Lampiran 2 : Jadwal Kegiatan penelitian

Bulan Pelaksanaan penelitian Tahun ............................
Tahap
April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Okt

Nop

Persiapan Penelitian
Pelaksanaan Penelitian
Pengumpulan data
Analisian Data
Penyusunan Laporan
Publikasi ilmiah

Lampiran 3. Perkiraan Usul Anggaran Penelitian
Usulan anggaran mengacu pada rencana kegiatan penelitian dengan rincian
sebagai berikut :
a.

Honorarium : maksimum 30 %

b.

Bahan dan peralatan penelitian : 40 – 50 %

c.

Biaya perjalanan : maksimum 15 %

d.

Lain-lain : maksimum 10 – 15 %

-

Biaya penelusuran pustaka
Biaya penyusunan laporan
Biaya dokumentasi dan publikasi
Biaya seminar
Lainnya (sebutkan)

Semua komponen diatas harus dirinci sesuai dengan keperluan.
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Contoh Format Lampiran 3 :
PRAKIRAAN USUL ANGGARAN PENELITIAN
No.

Kegiatan

Jml &
Sat

Honorarium
( mak 30 %)
a
b
c dst sebutkan
2 Bahan dan Perawatan Penelitian (35 - 40 %)
a
b
c dst sebutkan
( mak 15 %)
3 Biaya Perjalanan
a
b
c dst sebutkan
( 15 -20 % )
4. Dan lain-lain
a Penelusuran pustaka
b Penyusunan laporan
c Dokumentasi dan publikasi
Penjaminan mutu laporan (reviewer,
d
seminar, dll)
e dll sebutkan
JUMLAH
Terbilang : Duapuluh lima juta rupiah

Biaya
/Sat
( Rp)

Jml Biaya
(Rp)

1

= Rp 25.000.000

Lampiran 4. Riwayat Hidup Ketua Penelitian
Dalam riwayat hidup perlu dicantumkan antara lain :
a.

Keterangan diri

b.

Mata kuliah yang diampu

c.

Riwayat pendidikan

d.

Pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir

e.

Pengalaman publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir

Riwayat hidup dari ketua peneliti perlu dibubuhi tanggal dan tanda tangan yang asli
Lampiran 5. Dan lain lain yang dirasa perlu (jika ada)
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VI.

Format Laporan Penelitian
Laporan hasil penelitian ditulis mengikuti format berikut ini :

•

Cover

Warna kuning Kunyit , tuliskan bidang ilmu yang diteliti

•

Halaman Pengesahan Laporan Penelitian

•

Lembaran Identitas Penelitian

•

Abstrak

•

Ringkasan

•

Pengantar

•

Daftar Isi

•

Daftar Lampiran

•

Daftar Tabel

•

Daftar Gambar

•

Bab I, Pendahuluan

•

Bab II, Tinjauan Pustaka

•

Bab III, Tujuan Luaran dan konstribusi Penelitian

•

Bab IV, Metode Penelitian

•

Bab V, Hasil dan Pembahasan

•

Bab VI, Simpulan dan Saran

•

Daftar Pustaka

•

Lampiran (minimal berisi) :
− Instrumen Penelitian
− Luaran Penelitian, sebutkan..... (dapat berbentuk hardcopy/soft
copy/prototype/dsb)

VII.
No.
1

Kelengkapan Administrasi Usulan Proposal
Kelengkapan Administrasi
Usul Proposal Penelitian
Cover Proposal

Keterangan
1.
2.

Format terlampir
Bidang ilmu pilih salah satu : a)
Kependidikan b) Sains Teknologi
dan Rekayasa, c) Sosial Budaya,
d) Seni, Keloahragaan dan
Humaniora, e) sumber daya dan
ekonomi, dan f) Kualitas Hidup
Masyarakat
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2
3
4
5
6

7

Warna Jilid
Jenis dan Ukuran Huruf
Halaman pengesahan
Halaman keterlibatan mahasiswa &
dosen pembimbing
Lampiran-lampiran : minimal
melampirkan a) Personalia
Penelitian, b) Jadwal Pelaksanaan
Penelitian, c) Prakiraan Usul
anggran Penelitian, dan d) Riwayat
hidup ketua dan anggota peneliti
Jumlah proposal

Kuning Hijau lumut
Font Times New Roman 12
Format terlampir
Format terlampir
Pada riwayat hidup peneliti harus
tergambar track record peneliti dalam
bidang penelitian

2 (dua) examplar

VIII. Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam buku ini akan diatur lebih lanjut dalam
keputusan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
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Lampiran – lampiran
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Lampiran 1 . Bidang Ilmu Yang Dikembangkan Melalui Penelitiaan di UNP
TEMA DAN TOPIK PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2012 - 2016
TEMA
UNGGULAN

1

KOMPETENSI DAN BERKARAKTER

PENDIDIKAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS

No. BIDANG

TOPIK PENELITIAN UNGGULAN
1.1

Pengembangan pendi di kan berkarakter

1.2

Studi Kebi jakan desentral i sasi mutu pendi di kan

1.3

Pengembangan Pembel ajaran berbas is kearifan l okal

1.4

Studi Pel aksanaan Pendidi kan Berbas is Keunggul an

1.5

Pemanfaatan l i ngkungan sebagai sumber bel ajar

1.6

Pengembangan sofware untuk pembel ajaran

1.7

Pengembangan bahan ajar berbasi s kompetensi

1.8

Pengembangan model pembel ajaran i novatif

1.9

Pengembangan Pembel ajaran berbas is TIK

1.10 Pengembangan tekni k eval uas i mutu pendi dikan
1.11 Pengembangan teknol ogi pembel ajaran
1.12 Pengembangan Pendi di kan non Formal Anak Us ia Di ni
1.13 Pengembangan Pendi di kan Yang Tanggap Terhadap Bencana
1.14 Pengembangan kuri kulum

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

MEMAJUKAN SAINS DAN

REKAYASA

2

SAINS TEKNOLOGI DAN

1.15 Dan lai n l ai n
2.1

Pengembangan teknol ogi tepat guna

2.2

Teknologi pengol ahan pemanfaatan l i mbah dan bahan bekas

2.3

Konversi energi dan energi terbarukan

2.4

Pengembangan matemati ka terapan untuk berbagai bi dang il mu

2.5

Pengembangan peral atan untuk efi si ensi pemanfaatan energi

2.6

Pengembangan s is tem jari ngan teknol ogi i nformasi untuk berbagai bi dang

2.7

Kaji an mi ti gasi bencana

2.8

Bi oteknologi dan pengembangan kul tur jaringan

2.9

Pengembangan teknol ogi i nformasi

LOKAL DAN NASIONAL

DAN BUDAYA BERBASIS KEARIFAN

3.1

Kaji an adat dan budaya minang kabau

3.2

Kaji an keseni an mi nangkabau

3.3

Industri kreatif berbasi s keari fan seni dan budaya l okal/nasi onal

3.4

Kaji an bahasa l i san dan tul i san daerah dan nasi onal

3.5

Kaji an tentang masal ah sosi al hukum dan HAM

3.6

Konservasi seni dan budaya lokal -nasi onal

3.7

Kaji an etni s mi nang kabau

3.8

Penerapan adat basandi syarak dan syarak basandi ki tabul l ah di Sumatera
Barat
Kaji an bi dang keol ahragaan dan kes ehatan

3.9

3.10 Kaji an Agama

HIDUP MASYARAKAT

3.11 Dan lai n l ai n

LEMAH DAN MENINGKATKAN KUALITAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI PENGEMBANGAN SENI, OLAHRAGA

KEOLAHRAGAAN DAN HUMANIORA
HIDUP MASYARAKAT

4.

SUMBERDAYA , EKONOMI DAN KUALITAS

3

SOSIAL , BUDAYA, SENI,

2.10 Dan lai n l ai n

4.1

Pengembangan Ekonomi Usaha Keci l dan Menengah (UKM)

4.2

Model pemberdayaan masyarakat mis ki n dan termargi nal kan

4.3

Model peni ngkatan kual i tas gi zi dan ketahanan pangan mas yarakat

4.4

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat

4.5

Kual itas pemukiman dan l i ngkungan hidup

4.6

Kaji an gender dan kes ejahteraan anak

4.7

Pari wisata dan ekonomi kreati f

4.8

Pengembangan manajemen SDM dan SDA

4.9

Pengembangan model pel atihan kewi rausahaan berbasi s keari fan lokal bagi
kaum perempuan di Sumatera Barat

4.10 Model pembinaan ekonomi dan i ndustri rumahtangga
4.11 Pengembangan model pendi dikan karakter sebagai upaya pencegahan
ti ndak kekerasan pada anak dal am rumah tangga
4.12 Dan lai n l ai n
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Lampiran 2. Format Cover Proposal Penelitian Profesor (warna hijau lumut)

BIDANG ILMU

USULAN PROPOSAL PENELITIAN PROFESOR

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Nama Ketua Peneliti

NIDN...................

FAKULTAS .......................................................................................
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN
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Lampiran 3 :
HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN PROFESOR
1 Judul Penelitian :

:

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

2 Bidang Penelitian
3 Ketua Peneliti
a.
Nama Lengkap
b.
Jenis Kelamin
c.
NIP/NIDN
d.
Disiplin ilmu
e.
Pangkat/Golongan
f.
Jabatan
g.
Fakultas/Jurusan
h.
Alamat
i.
Telpon/Faks/E-mail
j.
Alamat Rumah
k.
Telpon/Faks/E-mail
Jumlah Mahasiswa yang
4 terlibat penelitian
Nama dan NIM

:

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

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

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

:

1......................................................................
2......................................................................
........................................................................
........................................................................

5 Lokasi Penelitian
Jumlah biaya penelitian

:

Terbilang : ..............................................................................

Padang, ........................................
Ketua Peneliti,
....................................................
NIP. ................................................
Diketahui oleh
Menyetujui,
Dekan/Direktur ....................................... Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

............................................................
NIP. .......................................................

Dr . Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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Lampiran 4 :
HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA
DALAM PROSES PENELITIAN PROFESOR
(minimal 2 orang mahasiswa)

No

NIM

Bentuk Keterlibatan

1

Nama
Mahasiswa
.................

.........

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

T. Tangan
Mhs.
.................

2

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

.........

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

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

3

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

.........

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

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

Padang, ....................................
Ketua Peneliti,

.....................................................
NIP. ............................................
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Lampiran 5 : Cover Laporan Penelitian Profesor

BIDANG ILMU

LAPORAN PENELITIAN PROFESOR

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Nama Ketua Peneliti NIDN ..............

Penelitian ini dibiayai oleh :
Dana BOPTN/DIPA Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran .............
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UNP No. ......................
Tanggal Tanggal ......................

FAKULTAS .................................................................................
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Bulan , Tahun
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Lampiran 6 :
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN PROFESOR
1 Judul Penelitian :
: .................................................................
2 Bidang Ilmu
3 Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c. NIP/NIDN
d. Disiplin ilmu
e. Pangkat/Golongan
f. Jabatan
g. Fakultas/Jurusan
h. Alamat
i. Telpon/Faks/E-mail
j. Alamat Rumah
k. Telpon/Faks/E-mail
4 Jumlah dan NIM mhs yang terlibat

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

: .................................................................
: .................................................................
: .................................................................
: .................................................................
: .................................................................
: .................................................................
: .................................................................
: .................................................................
: .................................................................
: .................................................................
: .................................................................
: 1................................................................
: 2................................................................
5 Lokasi Penelitian
: ..................................................................
6 Jumlah biaya penelitian
: ..................................................................
Terbilang : .......................................................................
Mengetahui/Menyetujui
Dekan ...... UNP-Padang

Padang, .............. 2012
Ketua Peneliti,

..............................................
NIP. .....................................

...............................................
NIP. .......................................
Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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Lampiran 7 :
LEMBARAN IDENTITAS
LAPORAN PENELITIAN PROFESOR
1 a. Judul Penelitian :

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

b. Bidang Ilmu
2 Personalia
c. Ketua Peneliti
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Fakultas/Jurusan
d. Mahasiswa yang terlibat
1. Nama / NIM
Fakultas/Jurusan
2. Nama / NIM
Fakultas/Jurusan
3 Laporan Penelitian

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

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

..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Telah direvisi sesuai dengan saran
pembahas
Padang, ..............................
Pembahas II,

Pembahas I,

.............................................
NIP. ......................................

...............................................
NIP. .......................................

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Drs. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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G. PANDUAN PENELITIAN PERCEPATAN GURU BESAR

I.

Pendahuluan
Kegiatan Penelitian Percepatan Guru Besar, dapat dipandang sebagai

tanggapan terhadap masih rendah jumlah Guru Besar, yaitu baru sebanyak 47 orang
dari sebanyak 1016 orang dosen yang ada di Universitas Negeri Padang, dengan
maksud sebagai pendorong agar para calon guru besar dapat segera mencukupi angka
kredit yang dibutuhkan melalui penyediaan dana penelitian yang sifatnya kompetitif
Penelitian Percepatan Guru Besar ini ditekankan pada beberapa hal, yaitu:
(1) penelitian merupakan penelitian mandiri (2) sedapatnya tema disesuaikan dengan
visi dan misi Universitas Negeri Padang, (3) penelitian lebih berorientasi pada
penelitian pendalaman/fokus bidang ilmu atau terapan teoritik bidang ilmu dan
berskala nasional/internasional, (4) penelitian diharapkan merupakan payung yang
didukung oleh penelitian-penelitian sebelumnya untuk suatu bidang kajian tertentu
yang merupakan bidang keahlian peneliti (4) disarankan peneliti memiliki roadmap
penelitian yang jelas serta memiliki track record dalam penelitian yang diusulkan.
Hibah Penelitian Percepatan Guru Besar hanya diberikan satu kali bagi para calon guru
besar dengan lama pe-nelitian 6 bulan s.d 1 tahun dengan dana maksimum disediakan
sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per judul penelitian.
Penerimaan proposal paling lambat 31 Maret setiap tahun. Seleksi dilakukan
sebagai berikut: (1) seleksi tahap I berupa seleksi lengkap proposal (desk evaluation)
(2) seleksi tahap II melalui reviewer oleh 2 (dua) orang tim reviewer internal
Universitas Negeri Padang yang di SK kan Rektor. Seleksi proposal dimaksudkan
untuk menjaring dosen/peneliti yang memenuhi syarat sebagai dosen/peneliti
kompeten dalam program ini sekaligus mengevaluasi kelayakan substansi kegiatan
yang diusulkan. Penerima hibah yang lolos seleksi tahap I dan tahap II diumumkan ke
masing-masing fakultas yang ditetapkan dengan SK Rektor. Mekanisme dan tata cara
pendanaan diatur dalam Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penelitian.
Pelaksanaan penelitian oleh penerima hibah, dipantau dan di evaluasi oleh
Lembaga Penelitian UNP dengan dibantu oleh reviewer internal. Peneliti wajib
menyampaikan laporan kemajuan hasil kegiatan minimal 1 (satu) kali menjelang akhir
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tahun anggaran (pertanggung jawaban 70 % dari dana penelitian). Kelanjutan
pendanaan Hibah Penelitian Percepatan Guru Besar yang 30 % lagi ditentukan dari
hasil pemantauan dan laporan kemajuan pada tahun berjalan. Sebagai pertanggung
jawaban ilmiah hasil penelitian, pada akhir kegiatan penelitian dilakukan seminar hasil
penelitian.

II. Kriteria dan Persyaratan Pengusul
1.

Semua pengusul adalah dosen tetap di Universitas Negeri Padang yang telah
bergelar S-3, dan meduduki jabatan fungsional Lektor Kepala, dan tidak sedang
mengusul-kan kenaikan jabatan ke Guru Besar

2.

Penelitian bersifat original belum pernah dilakukan dan dibiayai oleh lembaga/
sumber lain) atau penelitian payung yang menggambarkan keilmuan peneliti

3.

Penelitian ini termasuk penelitian mandiri dengan melibatkan minimal 2 (dua)
orang mahasiswa yang sedang aktif menjalani pendidikan di tingkat S-1, S-2,
maupun S-3 dan akan/sedang menyelesaikan skripsi/tesis/disertasinya

4.

Pengusul hanya diperbolehkan maksimum 1 kali periode mendapatkan hibah
penelitian Percepatan Guru Besar

5.

Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah
yang diampu (pilih salah satu: a) Pendidikan dan ilmu Pendidikan b) Sains
Teknologi dan Rekayasa, c) Sosial, budaya, keolahragaan, seni dan humaniora,
dan d) Sumber daya, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat)

6.

Jangka waktu penelitian adalah minimal 6 bulan dan maksimum 1 tahun

7.

Peneliti memiliki track record yang relevan dengan tema penelitian yang
diusulkan yang terlihat dari CV pengusul.

8.

Pelaksanaan penelitian harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi
tanggal, kegiatan, dan hasilnya

9.

Penggunaan dana harus terdokumentasi dengan baik dan accountable.

10. Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya
dalam forum nasional dan mempublikasikannya dalam nasional terakreditasi atau
jurnal internasional. Hasil penelitian harus dipublikasikan selambat-lambatnya
pada tahun kedua sejak penelitian dimulai.
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11. Proposal penelitian dibuat rangkap 2 (dua) diajukan ke Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang.

III. Luaran Penelitian
Sesuai dengan ciri penelitian pendalaman/fokus bidang ilmu, luaran yang harus
dinyatakan sebagai target peneliti dapat dalam bentuk :
1.

Permodelan

2.

Teknologi tepat guna yang langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,

3.

Artikel dimuat dalam berkala ilmiah nasional terakreditasi atau yang bereputasi
internasional,mjurnal ilmiah internasional dan

4.

Buku ajar atau buku teks yang dapat digunakan siswa/mahasiswa, dan/atau HKI

Luaran ini dinyatakan dalam proposal dan dilampirkan bersama laporan penelitian dan
terdata pada Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.

IV. Komponen Proposal
1.

Judul Proposal Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup
jelas memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan maksimum 20 kata

2.

Sampul muka proposal warna kuning dengan format sebagaimana terlampir

3.

Bidang Ilmu, Tuliskan bidang ilmu ketua peneliti berdasarkan arah unggulan
penelitian UNP : a) Pendidikan dan ilmu Pendidikan b) Sains Teknologi dan
Rekayasa, c) sosial, budaya, seni, keolahragaan dan humaniora, dan d) sumber
daya, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat (pilih salah satu)

4.

Halaman Pengesahan dengan format sebagaimana terlampir

5.

Halaman Keterlibatan Mahasiswa dengan format sebagaimana terlampir

6.

Abstrak. Kemukakan tujuan dan target penelitian 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.
Abstrak diketik dengan jarak baris 1,5 spasi

7.

Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang pemilihan topik
penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu
gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal
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yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut
penting untuk dilaksanakan.
8.

Perumusan Masalah. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas
disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian
hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat
dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.

9.

Tujuan, Luaran dan Konstribusi Penelitian.

Pada bagian ini juga perlu

dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas, target luaran yang ingin dicapai dari
penelitian, dan konstribusi penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni, pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan
kelembagaan
10. Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan secara jelas kajian pustaka yang
melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan
menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan
untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan
sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terahir) dengan mengutamakan artikel
pada jurnal ilmiah yang relevan.
11. Metode Penelitian. Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi
tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, variabel yang diamati/diukur,
model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan
analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu
dijelaskan pendekatan yang digunakan proses pengumpulan dan analisis
informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.
12. Daftar Pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun
dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan
sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga
mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana
artikel tersebut dimuat
13. Lampiran-Lampiran .

Pada lampiran, paling minimal harus dilampirkan a)

Personalia penelitian, b) Jadwal pelaksanaan penelitian, c) Perkiraan usul
anggaran penelitian dan d) Riwayat hidup ketua dan anggota peneliti.
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V. Sistematika Proposal
SAMPUL MUKA PROPOSAL
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA
ABSTRAK
PENDAHULUAN
PERUMUSAN MASALAH
TUJUAN, LUARAN, DAN KONSTRIBUSI PENELITIAN
TINJAUAN PUSTAKA
METODE PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 2

Prakiraan Usul Anggaran Penelitian

Lampiran 3

Daftar Riwayat Hidup Ketua Peneliti

Lampiran 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Jadwal kegiatan penelitian harus dibuat dalam bentuk “bar-chart” yang
meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan analisis data,
penyusunan laporan penelitian dan publikasi ilmiah.
Contoh Format Lampiran 2 : Jadwal Kegiatan penelitian

Tahap

Bulan Pelaksanaan penelitian Tahun ............................
April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Okt

Nop

Persiapan Penelitian
Pelaksanaan Penelitian
Pengumpulan data
Analisian Data
Penyusunan Laporan
Publikasi ilmiah
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Lampiran 3. Perkiraan Usul Anggaran Penelitian
Usulan anggaran mengacu pada rencana kegiatan penelitian dengan rincian
sebagai berikut :
a.

Honorarium : maksimum 30 %

b.

Bahan dan peralatan penelitian : 40 – 50 %

c.

Biaya perjalanan : maksimum 15 %

d.

Lain-lain : maksimum 10 – 15 %
-

Biaya penelusuran pustaka

-

Biaya penyusunan laporan

-

Biaya dokumentasi dan publikasi

-

Biaya seminar

-

Lainnya (sebutkan)

Semua komponen diatas harus dirinci sesuai dengan keperluan.
Contoh Format Lampiran 3 :
PRAKIRAAN USUL ANGGARAN PENELITIAN
No.

Kegiatan

Jml &
Sat

Honorarium
( mak 30 %)
a
b dst sebutkan
2 Bahan dan Perawatan Penelitian (35 - 40 %)
a
b dst sebutkan
( mak 15 %)
3 Biaya Perjalanan
a
b Dst. sebutkan
( 15 -20 % )
4. Dan lain-lain
a Penelusuran pustaka
b Penyusunan laporan
c Dokumentasi dan publikasi
Penjaminan mutu laporan (reviewer,
d
seminar, dll)
e dll sebutkan
JUMLAH
Terbilang : Lima belas juta rupiah

Biaya
/Sat
( Rp)

Jml Biaya
(Rp)

1

= Rp 15.000.000
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Lampiran 4. Riwayat Hidup Ketua Penelitian
Dalam riwayat hidup perlu dicantumkan antara lain :
a.

Keterangan diri

b.

Mata kuliah yang diampu

c.

Riwayat pendidikan

d.

Pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir

e.

Pengalaman publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir

Riwayat hidup dari ketua peneliti perlu dibubuhi tanggal dan tanda tangan yang asli

Lampiran 5. Dan lain lain yang dirasa perlu (jika ada)

VI.

Format Laporan Penelitian
Laporan hasil penelitian ditulis mengikuti format berikut ini :

•

Cover

Warna krem , tuliskan bidang ilmu yang diteliti

•

Halaman Pengesahan Laporan Penelitian

•

Lembaran Identitas Penelitian

•

Abstrak

•

Ringkasan

•

Pengantar

•

Daftar Isi

•

Daftar Lampiran

•

Daftar Tabel

•

Daftar Gambar

•

Bab I, Pendahuluan

•

Bab II, Tinjauan Pustaka

•

Bab III, Tujuan Luaran dan konstribusi Penelitian

•

Bab IV, Metode Penelitian

•

Bab V, Hasil dan Pembahasan

•

Bab VI, Simpulan dan Saran

•

Daftar Pustaka

•

Lampiran (minimal berisi) :
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- Instrumen Penelitian
- Luaran Penelitian, sebutkan..... (dapat berbentuk hardcopy/soft copy/prototype/
dan sebagainya)

VII.
No.
1

2
3
4
5
6

7

Kelengkapan Administrasi Usulan Proposal
Kelengkapan Administrasi
Usul Proposal Penelitian
Cover Proposal

Ukuran dan jenis huruf
Warna Jilid
Halaman pengesahan
Halaman keterlibatan mahasiswa &
dosen pembimbing
Lampiran-lampiran : minimal
melampirkan a) Personalia Penelitian,
b) Jadwal Pelaksanaan Penelitian, c)
Prakiraan Usul anggran Penelitian,
dan d) Riwayat hidup ketua dan
anggota peneliti
Jumlah proposal

Keterangan
1.
2.

Format terlampir
Bidang ilmu pilih salah satu : a)
Kependidikan b) Sains Teknologi
dan Rekayasa, c) Sosial Budaya, d)
Seni,
Keloahragaan
dan
Humaniora, e) sumber daya dan
ekonomi, dan f) Kualitas Hidup
Masyarakat
font Times New Roman ukuran 12
Krem
Format terlampir
Format terlampir
Pada riwayat hidup peneliti harus
tergambar track record peneliti dalam
bidang penelitian

2 (dua) examplar

VIII. Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam buku ini akan diatur lebih lanjut dalam
keputusan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
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Lampiran – lampiran
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Lampiran 1 . Bidang Ilmu Yang Dikembangkan Melalui Penelitiaan di UNP
TEMA DAN TOPIK PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2012 - 2016
No. BIDANG

TEMA
UNGGULAN

TOPIK PENELITIAN UNGGULAN

1

1.2 Studi Kebi jakan desentral i sasi mutu pendidikan

KOMPETENSI DAN BERKARAKTER

PENDIDIKAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS

1.1 Pengembangan pendi di kan berkarakter
1.3 Pengembangan Pembel ajaran berbasi s keari fan l okal
1.4 Studi Pel aksanaan Pendi di kan Berbasi s Keunggul an
1.5 Pemanfaatan l i ngkungan sebagai sumber belajar
1.6 Pengembangan sofware untuk pembelajaran
1.7 Pengembangan bahan ajar berbasi s kompetensi
1.8 Pengembangan model pembel ajaran i novati f
1.9 Pengembangan Pembel ajaran berbasi s TIK
1.10 Pengembangan tekni k eval uasi mutu pendi di kan
1.11 Pengembangan teknol ogi pembel ajaran
1.12 Pengembangan Pendi di kan non Formal Anak Usi a Di ni
1.13 Pengembangan Pendi di kan Yang Tanggap Terhadap Bencana
1.14 Pengembangan kuri kulum
1.15 Dan lain l ai n

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

MEMAJUKAN SAINS DAN

REKAYASA

2

SAINS TEKNOLOGI DAN

2.1 Pengembangan teknol ogi tepat guna
2.2 Teknol ogi pengol ahan pemanfaatan l i mbah dan bahan bekas
2.3 Konversi energi dan energi terbarukan
2.4 Pengembangan matematika terapan untuk berbagai bi dang i l mu
2.5

Pengembangan peral atan untuk efi si ensi pemanfaatan energi

2.6 Pengembangan si stem jari ngan teknologi informasi untuk berbagai bi dang
2.7 Kaji an miti gasi bencana
2.8 Bi oteknol ogi dan pengembangan kultur jari ngan
2.9 Pengembangan teknol ogi i nformasi
3.1 Kaji an adat dan budaya mi nang kabau

LOKAL DAN NASIONAL

3.2 Kaji an keseni an mi nangkabau
3.3 Industri kreati f berbasi s keari fan seni dan budaya l okal /nasi onal
3.4 Kaji an bahasa l i san dan tul i san daerah dan nasi onal
3.5 Kaji an tentang masal ah sosi al hukum dan HAM
3.6 Konservasi seni dan budaya l okal -nasi onal
3.7 Kaji an etni s mi nang kabau
3.8 Penerapan adat basandi syarak dan syarak basandi ki tabul l ah di Sumatera
Barat
3.9 Kaji an bi dang keolahragaan dan kesehatan
3.10 Kaji an Agama
3.11 Dan lain l ai n
4.1 Pengembangan Ekonomi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
4.2 Model pemberdayaan masyarakat mi skin dan termargi nal kan
4.3 Model peni ngkatan kual i tas gizi dan ketahanan pangan masyarakat

HIDUP MASYARAKAT

DAN BUDAYA BERBASIS KEARIFAN
LEMAH DAN MENINGKATKAN KUALITAS

SOSIAL , BUDAYA, SENI,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI PENGEMBANGAN SENI, OLAHRAGA

HIDUP MASYARAKAT

4.

SUMBER DAYA , EKONOMI DAN KUALITAS

3

KEOLAHRAGAAN DAN HUMANIORA

2.10 Dan lain l ai n

4.4 Model pemberdayaan ekonomi masyarakat
4.5 Kual itas pemuki man dan l i ngkungan hi dup
4.6 Kaji an gender dan kesejahteraan anak
4.7 Pari wi sata dan ekonomi kreati f
4.8 Pengembangan manajemen SDM dan SDA
4.9 Pengembangan model pel ati han kewi rausahaan berbasi s keari fan l okal bagi
kaum perempuan di Sumatera Barat
4.10 Model pembi naan ekonomi dan i ndustri rumahtangga
4.11 Pengembangan model pendi di kan karakter sebagai upaya pencegahan
ti ndak kekerasan pada anak dal am rumah tangga
4.12 Dan lain l ai n
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Lampiran 2. Format Cover Proposal Penelitian Percepatan Guru Besar

BIDANG ILMU
USULAN PROPOSAL PENELITIAN
PERCEPATAN PROFESOR

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Nama Ketua Peneliti

NIDN...................

FAKULTAS .........................................................................................................

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TAHUN
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Lampiran 3 :
HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN PERCEPATAN PROFESOR

1 Judul Penelitian :

:

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

2 Bidang Penelitian
3 Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b.
Jenis Kelamin
c. NIP/NIDN
d. Disiplin ilmu
e. Pangkat/Golongan
f. Jabatan
g. Fakultas/Jurusan
h. Alamat
i. Telpon/Faks/E-mail
j. Alamat Rumah
k. Telpon/Faks/E-mail
Jumlah Mahasiswa yang
4 terlibat penelitian
Nama dan NIM

:

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

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

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

:

5 Lokasi Penelitian

:

1............................................................................
2............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Jumlah biaya penelitian
Terbilang : .........................................................................................
Padang, ........................................
Ketua Peneliti,
....................................................
NIP. ................................................
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Lampiran 4 :

HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA
DALAM PROSES PENELITIAN PERCEPATAN PROFESOR

(minimal 2 orang mahasiswa)

No

Nama

NIM

Bentuk Keterlibatan

Mahasiswa

T. Tangan
Mhs.

1

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

.........

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

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

2

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

.........

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

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

3

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

.........

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

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

Padang, ....................................
Ketua Peneliti,

.....................................................
NIP. ............................................
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Lampiran 5 : Cover Laporan Penelitian Percepatan Profesor

BIDANG ILMU
LAPORAN PENELITIAN PERCEPATAN PROFESOR

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Nama Ketua Peneliti NIDN ..............

Penelitian ini dibiayai oleh :
Dana BOPTN/DIPA Universitas Negeri Padang Tahun Anggaran .............
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UNP No. ......................
Tanggal Tanggal ......................

FAKULTAS .................................................................................
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Bulan , Tahun
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Lampiran 6 :

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN PERCEPATAN PROFESOR
1 Judul Penelitian :
2 Bidang Ilmu
3 Ketua Peneliti
a.
Nama Lengkap
b.
Jenis Kelamin
c.
NIP/NIDN
d.
Disiplin ilmu
e.
Pangkat/Golongan
f.
Jabatan
g.
Fakultas/Jurusan
h.
Alamat
i.
Telpon/Faks/E-mail
j.
Alamat Rumah
k.
Telpon/Faks/E-mail
4 Jumlah dan NIM mhs yang terlibat
5 Lokasi Penelitian
6 Jumlah biaya penelitian

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

.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
1................................................................
2................................................................
..................................................................
..................................................................

Terbilang : .......................................................................
Mengetahui/Menyetujui
Dekan ...... UNP-Padang

Padang, ..............
Ketua Peneliti,

..............................................
NIP. .....................................

...............................................
NIP. .......................................
Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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Lampiran 7 :

LEMBARAN IDENTITAS
LAPORAN PENELITIAN PERCEPATAN PROFESOR

1 a. Judul Penelitian :
b. Bidang Ilmu
2 Personalia
a. Ketua Peneliti
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Fakultas/Jurusan
b. Mahasiswa yang terlibat
1. Nama / NIM
Fakultas/Jurusan
2. Nama / NIM
Fakultas/Jurusan

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

:
:
:
:

3 Laporan Penelitian

: Telah direvisi sesuai dengan saran pembahas

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

Padang, ..............................
Pembahas II,
Pembahas I,

.............................................
NIP. ......................................

...............................................
NIP. .......................................

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Drs. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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H. PANDUAN PENELITIAN DOSEN DOSEN PASCA SARJANA

I.

Pendahuluan
Program penelitian Dosen-Dosen Pasca Sarjana dimaksudkan sebagai

kegiatan penelitian dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan dan bidang studi
yang ditekuni Dosen-Dosen Pasca Sarjana dan diharapkan dapat meningkatkan dan
mengembangkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi.
Cakupan program ini meliputi bidang ilmu : a) Pendidikan dan ilmu Pendidikan b)
Sains Teknologi dan Rekayasa, c) sosial, budaya, keolahragaan, seni dan humaniora,
dan d) sumber daya, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat . Penelitian ini
diperuntukkan bagi seluruh dosen tetap program Pasca Sarjana di Universitas Negeri
Padang yang tujuannya untuk mengembangkan kegiatan penelitian bagi seluruh dosendosen Pasca Sarjana yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi secara utuh.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk

penelitian ini maksimum Rp. 20.000.000 (Duapuluh juta rupiah ) untuk setiap judul
penelitian per tahun dengan masa penelitian satu tahun.
Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Dikti,
penelitian Dosen-Dosen Pasca Sarjana merupakan salah satu skim penelitian yang
pengelolaannya dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan
dosen-dosen sebagai peneliti di Universitas Negeri Padang agar kompetensi dan
kepekaan menelitinya berkembang sehingga menjadi peneliti mandiri, menghasilkan
bahan ajar dan publikasi ilmiah, serta menumbuhkan budaya meneliti produktif yang
senantiasa mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah, baik lokal maupun
nasional yang terakreditasi. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk
menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat
melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih tinggi yang berskala
nasional dan internasional.
Dalam pelaksanaan program ini diperlukan adanya kerja sama dan sharing
ide dan pengalaman diantara sesama dosen pascsa sarjana, mulai dari penyusunan usul
penelitian sampai dengan pelaksanaan, pelaporan, dan pengelolaan administrasi
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penelitian. Sehubungan dengan itu, program Penelitian Dosen-Dosen Pasca Sarjana ini
mempersyaratkan “penelitian kelompok” yang merupakan aspek penting yang
dipersyaratkan bagi program penelitian dosen-dosen Pasca Sarjana ini. Dengan
demikian diharapkan akan terjadi transfer pengetahuan dan pengalaman meneliti antara
sesama tim peneliti secara intens, sehingga seluruh dosen Pasca Sarjana memiliki
kemampuan meneliti yang memadai berkonstribusi terhadap peningkatan kemampuannya menjadi peneliti mandiri yang handal.

II. Kriteria dan Persyaratan Pengusul
1.

Pengusul adalah dosen tetap pada Program Pasca Sarjana Universitas Negeri
Padang

2.

Penelitian bersifat original belum pernah dilakukan dan dibiayai oleh lembaga/
sumber lain)

3.

Tim peneliti maksimum berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang
anggota .

4.

Peneliti mengikut sertakan mahasiswa minimal 1 (satu) orang, jenjang S-1/S-2
atau S-3

5.

Usulan penelitian sedapatnya merupakan penelitian payung, yang dibuktikan oleh
track record peneliti pada penelitian sebelumnya.

Sebaiknya usul penelitian

memiliki roadmap penelitian yang jelas, bukan merupakan kompilasi dari topik
penelitian mahasiswa pascasarjana yang tidak memiliki keterkaitan satu dengan
lainnya,
6.

Setiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik
sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti pada tahun yang sama

7.

Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah
yang diampu (pilih salah satu : a) Pendidikan dan ilmu Pendidikan b) Sains
Teknologi dan Rekayasa, c) Sosial, budaya, keolahragaan, seni dan humaniora,
dan d) Sumber daya, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat)

8.

Jangka waktu penelitian adalah minimal 6 bulan dan maksimum 1 tahun

9.

Pelaksanaan penelitian harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi
tanggal, kegiatan, dan hasilnya

10. Penggunaan dana harus terdokumentasi dengan baik dan accountable.
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11. Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya
dalam forum nasional dan mempublikasikannya dalam jurnal nasional
terakreditasi atau jurnal internasional. Hasil penelitian harus dipublikasikan
selambat-lambatnya pada tahun kedua sejak penelitian dimulai.
12. Proposal penelitian dibuat rangkap 2 (dua) diajukan ke Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang
13. Evaluasi proposal dilakukan oleh reviewer yang telah di SK kan oleh rektor.
Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas
Negeri Padang melalui Pasca Sarjana masing-masing.
14. Proposal yang lulus seleksi,

diperbaiki sesuai dengan saran reviewer, dibuat

rangkap 2 (dua) dan diserahkan kembali ke Lembaga penelitian untuk didanai.

III. Luaran Penelitian
Luaran yang wajib dihasilkan dari penelitian ini minimal salah satu dari
3 (tiga) pilihan berikut ini :
1.

Artikel untuk publikasi ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi/ jurnal
internasional

2.

Proseding pada seminar ilmiah baik yang berskala nasional maupun internasional

3.

Bahan ajar yang dapat digunakan untuk mahasiswa/siswa, dan/atau Paten /HKI

Luaran ini dilampirkan bersama laporan penelitian

dan terdata pada Lembaga

Penelitian Universitas Negeri Padang

IV. Komponen Proposal
1.

Judul Proposal Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup
jelas memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan, maksimum 20 kata

2.

Sampul muka proposal warna kuning dengan format sebagaimana terlampir

3.

Bidang Ilmu, Tuliskan bidang ilmu ketua peneliti berdasarkan arah unggulan
penelitian UNP : a) Pendidikan dan ilmu Pendidikan b) Sains Teknologi dan
Rekayasa, c) sosial, budaya, keolahragaan, seni dan humaniora, dan d) sumber
daya, ekonomi dan kualitas hidup masyarakat (pilih salah satu)

4.

Halaman Pengesahan dengan format sebagaimana terlampir

5.

Abstrak. Kemukakan tujuan dan target penelitian yang ingin dicapai serta metode
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yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus mampu
menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan.
Abstrak diketik dengan jarak baris 1,5 spasi
6.

Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang pemilihan topik
penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu
gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal
yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut
penting untuk dilaksanakan.

7.

Perumusan Masalah. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas
disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian
hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat
dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.

8.

Tujuan, Luaran dan Konstribusi Penelitian.

Pada bagian ini juga perlu

dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas, target luaran yang ingin dicapai dari
penelitian, dan konstribusi penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni, pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan
kelembagaan
9.

Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan secara jelas kajian pustaka yang
melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan
menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan
untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan
sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terahir) dengan mengutamakan artikel
pada jurnal ilmiah yang relevan.

10. Metode Penelitian. Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi
tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur,
model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan
analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu
dijelaskan pendekatan yang digunakan proses pengumpulan dan analisis
informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.
11. Daftar Pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun
dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan
sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga
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mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana
artikel tersebut dimuat
12. Lampiran-Lampiran. Pada lampiran, paling minimal harus dilampirkan a)
Personalia penelitian, b) Jadwal pelaksanaan penelitian, c) Perkiraan usul
anggaran penelitian dan d) Riwayat hidup ketua dan anggota peneliti

V. Sistematika Proposal
SAMPUL MUKA PROPOSAL
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
ABSTRAK
PENDAHULUAN
PERUMUSAN MASALAH
TUJUAN, LUARAN, DAN KONSTRIBUSI PENELITIAN
TINJAUAN PUSTAKA
METODE PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1

Personalia Penelitian

Lampiran 2

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 3

Prakiraan Usul Anggaran Penelitian

Lampiran 4

Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Peneliti

Lampiran 1. Personalia Penelitian
Diisikan pada tabel : nama lengkap peneliti, jabatan fungsional, prodi/jurusan
dan alokasi waktu tersedia perminggu.
Contoh format

No

Lampiran 1 : Personalia Penelitian

Nama Lengkap

Jabatan Fungsional

Program Studi

Alokasi
Waktu
(Jam/Minggu)

1
2
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Lampiran 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Jadwal kegiatan penelitian harus dibuat dalam bentuk “bar-chart” yang
meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan analisis data,
penyusunan laporan penelitian dan publikasi ilmiah.

Contoh Format Lampiran 2 : Jadwal Kegiatan penelitian

Tahap

Bulan Pelaksanaan penelitian Tahun ............................
April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Okt

Nop

Persiapan Penelitian
Pelaksanaan Penelitian
Pengumpulan data
Analisian Data
Penyusunan Laporan
Publikasi ilmiah

Lampiran 3. Perkiraan Usul Anggaran Penelitian
Usulan anggaran mengacu pada rencana kegiatan penelitian dengan rincian
sebagai berikut :
e.

Honorarium : maksimum 30 %

f.

Bahan dan peralatan penelitian : 40 – 50 %

g.

Biaya perjalanan : maksimum 15 %

h.

Lain-lain : maksimum 10 – 15 %

-

Biaya penelusuran pustaka

-

Biaya penyusunan laporan

-

Biaya dokumentasi dan publikasi

-

Biaya seminar

-

Lainnya (sebutkan)

Semua komponen diatas harus dirinci sesuai dengan keperluan.
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Contoh Format Lampiran 3 :
PRAKIRAAN USUL ANGGARAN PENELITIAN

No.

1

Jml &

Kegiatan

Honorarium

Sat

Biaya
/Sat

Jml Biaya

( Rp)

(Rp)

( mak 30 %)

a
b
c dst sebutkan
2

Bahan dan Perawatan Penelitian

(35 - 40 %)

a
b
d
3

dst sebutkan

Biaya Perjalanan

( mak 15 %)

a
b
c
4.

dst sebutkan

Dan lain-lain

( 15 -20 % )

a

Penelusuran pustaka

b

Penyusunan laporan

c

Dokumentasi dan publikasi

d
e

Penjaminan mutu laporan (reviewer,
seminar, dll)
dll sebutkan

JUMLAH

= Rp 7.500.000
Terbilang : Tujuh juta lima ratus ribu rupiah
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Lampiran 4. Riwayat hidup Ketua dan Anggota Penelitian
Dalam riwayat hidup perlu dicantumkan antara lain :
a.

Keterangan diri

b.

Mata kuliah yang diampu

c.

Riwayat pendidikan

d.

Pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir

e.

Pengalaman publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir

Riwayat hidup dari ketua dan anggota peneliti perlu dibubuhi tanggal dan tanda tangan
yang asli
Lampiran 5. Dan lain lain yang dirasa perlu (jika ada)

VI.

Format Laporan Penelitian
Laporan hasil penelitian ditulis mengikuti format berikut ini :

•

Cover

Warna sesuai dengan warna Pasca Sarjana , tuliskan bidang ilmu yang

diteliti
•

Halaman Pengesahan Laporan Penelitian

•

Lembaran Identitas Laporan Penelitian

•

Abstrak

•

Ringkasan

•

Pengantar

•

Daftar Isi

•

Daftar Lampiran

•

Daftar Tabel

•

Daftar Gambar

•

Bab I, Pendahuluan

•

Bab II, Tinjauan Pustaka

•

Bab III, Tujuan Luaran dan konstribusi Penelitian

•

Bab IV, Metode Penelitian

•

Bab V, Hasil dan Pembahasan

•

Bab VI, Simpulan dan Saran

•

Daftar Pustaka
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Lampiran (minimal berisi) :

•

− Instrumen Penelitian
− Luaran Penelitian, sebutkan..... (dapat berbentuk hardcopy/soft copy/
prototype/dsb)

VII.
No.
1

2
3
4
5

6

Kelengkapan Administrasi Usulan Proposal
Kelengkapan Administrasi
Usul Proposal Penelitian
Cover Proposal

Ukuran dan jenis huruf
Warna Jilid
Halaman pengesahan
Lampiran-lampiran : minimal
melampirkan a) Personalia
Penelitian, b) Jadwal Pelaksanaan
Penelitian, c) Prakiraan Usul
anggran Penelitian, dan d) Riwayat
hidup ketua dan anggota peneliti
Jumlah proposal

Keterangan
Format terlampir, Bidang Ilmu (pilih
salah satu : a) Kependidikan b) Sains
Teknologi dan Rekayasa, c) Sosial
Budaya, d) Seni, Keolahragaan, Seni
dan Humaniora, e) sumber daya dan
ekonomi, dan f) Kualitas Hidup
Masyarakat
font Times New Roman ukuran 12
Sesuai warna Pasca Sarjana
Format terlampir
Pada riwayat hidup peneliti harus
tergambar track record peneliti dalam
bidang penelitian

2 (dua) examplar

VIII. Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam buku ini akan diatur lebih lanjut dalam
keputusan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
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Lampiran – lampiran
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Lampiran 1 . Bidang Ilmu Yang Dikembangkan Melalui Penelitiaan di UNP
TEMA DAN TOPIK PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2012 - 2016
TEMA
UNGGULAN

1

KOMPETENSI DAN BERKARAKTER

PENDIDIKAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS

No. BIDANG

TOPIK PENELITIAN UNGGULAN
1.1

Pengembangan pendi di kan berkarakter

1.2

Studi Kebi jakan des entral i sasi mutu pendi di kan

1.3

Pengembangan Pembel ajaran berbasi s keari fan l okal

1.4

Studi Pelaksanaan Pendi di kan Berbasi s Keunggul an

1.5

Pemanfaatan l i ngkungan sebagai sumber bel ajar

1.6

Pengembangan sofware untuk pembelajaran

1.7

Pengembangan bahan ajar berbasi s kompetens i

1.8

Pengembangan model pembelajaran i novati f

1.9

Pengembangan Pembel ajaran berbasi s TIK

1.10 Pengembangan tekni k eval uasi mutu pendi di kan
1.11 Pengembangan teknol ogi pembelajaran
1.12 Pengembangan Pendi di kan non Formal Anak Us ia Di ni
1.13 Pengembangan Pendi di kan Yang Tanggap Terhadap Bencana
1.14 Pengembangan kuri kul um

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

MEMAJUKAN SAINS DAN

REKAYASA

2

SAINS TEKNOLOGI DAN

1.15 Dan l ai n lai n
2.1

Pengembangan teknol ogi tepat guna

2.2

Teknol ogi pengol ahan pemanfaatan li mbah dan bahan bekas

2.3

Konversi energi dan energi terbarukan

2.4

Pengembangan matemati ka terapan untuk berbagai bi dang i l mu

2.5

Pengembangan peral atan untuk efi si ensi pemanfaatan energi

2.6

Pengembangan si stem jari ngan teknol ogi i nformasi untuk berbagai bi dang

2.7

Kaji an mi tigasi bencana

2.8

Bi oteknol ogi dan pengembangan kul tur jari ngan

2.9

Pengembangan teknol ogi i nformasi

LOKAL DAN NASIONAL

DAN BUDAYA BERBASIS KEARIFAN

3.1

Kaji an adat dan budaya mi nang kabau

3.2

Kaji an kes eni an minangkabau

3.3

Industri kreati f berbasi s keari fan seni dan budaya l okal /nasi onal

3.4

Kaji an bahasa l i san dan tul i san daerah dan nasi onal

3.5

Kaji an tentang masal ah sosi al hukum dan HAM

3.6

Konservas i seni dan budaya l okal -nas ional

3.7

Kaji an etni s mi nang kabau

3.8

Penerapan adat basandi syarak dan syarak basandi ki tabull ah di Sumatera
Barat
Kaji an bi dang keol ahragaan dan kesehatan

3.9

3.10 Kaji an Agama

HIDUP MASYARAKAT

3.11 Dan l ai n lai n

LEMAH DAN MENINGKATKAN KUALITAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI PENGEMBANGAN SENI, OLAHRAGA

KEOLAHRAGAAN DAN HUMANIORA
HIDUP MASYARAKAT

4.

SUMBER DAYA , EKONOMI DAN KUALITAS

3

SOSIAL , BUDAYA, SENI,

2.10 Dan l ai n lai n

4.1

Pengembangan Ekonomi Usaha Keci l dan Menengah (UKM)

4.2

Model pemberdayaan masyarakat mi ski n dan termarginal kan

4.3

Model peni ngkatan kuali tas gizi dan ketahanan pangan masyarakat

4.4

Model pemberdayaan ekonomi mas yarakat

4.5

Kual i tas pemuki man dan l i ngkungan hi dup

4.6

Kaji an gender dan kes ejahteraan anak

4.7

Pari wi sata dan ekonomi kreati f

4.8

Pengembangan manajemen SDM dan SDA

4.9

Pengembangan model pel ati han kewi rausahaan berbasi s kearifan l okal bagi
kaum perempuan di Sumatera Barat

4.10 Model pembi naan ekonomi dan i ndustri rumahtangga
4.11 Pengembangan model pendi di kan karakter sebagai upaya pencegahan
ti ndak kekerasan pada anak dal am rumah tangga
4.12 Dan l ai n lai n
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Lampiran 2. Format Cover Proposal Penelitian Dosen Dosen Pasca Sarjana

BIDANG ILMU

USULAN PROPOSAL PENELITIAN
DOSEN DOSEN PASCA SARJANA

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Nama Ketua Peneliti
NIDN ..............
Nama Anggota Peneliti 1 NIDN................
Nama Anggota Peneliti 2 NIDN................

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN
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Lampiran 3 :
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
PENELITIAN DOSEN DOSEN PASCA SARJANA
1 Judul Penelitian :

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

2 Bidang Penelitian
3 Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c. NIP /NIDN
d. Disiplin ilmu
e. Pangkat/Golongan
f. Jabatan
g. Jurusan/Prodi
h. Alamat
i. Telpon/Faks/E-mail
j. Alamat Rumah
k. Telpon/Faks/E-mail
4 Jm. Agt. Peneliti
Nama Anggota &NIDN

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

.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
1,....................................................................................
2.....................................................................................
Nama & NIM Mhs yang : 1.....................................................................................
2.....................................................................................
Terlibat
5 Lokasi Penelitian
: .......................................................................................
.......................................................................................
Jumlah biaya penelitian
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Terbilang : .........................................................................................
Padang, ........................................
Ketua Peneliti,
....................................................
NIP. ................................................
Diketahui oleh
Dekan /Direktur .....................................

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

...............................................................
NIP. .......................................................

Dr . Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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Lampiran 4 : Cover Laporan Penelitian Dosen-Dosen Pasca Sarjana

BIDANG ILMU

LAPORAN PENELITIAN DOSEN DOSEN PASCA SARJANA

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Nama Ketua Peneliti
NIDN ..............
Nama Anggota Peneliti 1 NIDN................
Nama Anggota Peneliti 2 NIDN................

Penelitian ini dibiayai oleh :
Dana DIPA Universitas Negeri Padang Tahun Anggran .............
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UNP No. ......................
Tanggal Tanggal ......................

PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Bulan , Tahun
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Lampiran 5 :

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN-DOSEN PASCA SARJANA
1 Judul Penelitian :

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

2 Bidang Ilmu
3 Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c. NIP/NIDN
d. Disiplin ilmu
e. Pangkat/Golongan
f. Jabatan
g. Pasca Sarjana/Jurusan
h. Alamat
i. Telpon/Faks/E-mail
j. Alamat Rumah
k. Telpon/Faks/E-mail
4 Jumlah Anggota Peneliti
Nama Anggota Peneliti dan NIDN

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

:
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: 1.....................................................................
: 2.....................................................................
Nama dan NIM Mhs. yang terlibat : 1.....................................................................
: 2.....................................................................
5 Lokasi Penelitian
: .......................................................................
6 Jumlah biaya penelitian
: .......................................................................
Terbilang : .......................................................................
Mengetahui/Menyetujui
Dekan ...... UNP-Padang

Padang, .............. 201....
Ketua Peneliti,

..............................................
NIP. .....................................

...............................................
NIP. .......................................
Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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Lampiran 6 :
LEMBARAN IDENTITAS
LAPORAN PENELITIAN DOSEN DOSEN PASCA SARJANA
1 a. Judul Penelitian :

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

b. Bidang Ilmu
2 Personalia
a. Ketua Peneliti
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Pasca Sarjana/Jurusan
b. Anggota Peneliti 1
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Pasca Sarjana/Jurusan
c. Anggota Peneliti 2
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Pasca Sarjana/Jurusan
3 Laporan Penelitian

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

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

........................................................................
........................................................................
........................................................................
Telah direvisi sesuai dengan saran
pembahas
Padang, ..............................
Pembahas II,

Pembahas I,

.............................................
NIP. ......................................

...............................................
NIP. .......................................

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Drs. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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I. PANDUAN PENELITIAN
DOSEN DOSEN MAGISTER MANAGEMEN

I.

Pendahuluan
Program penelitian Dosen-Dosen Magister Manajemen dimaksudkan sebagai

kegiatan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dosen dosen
Magister Managemen Universitas Negeri Padang

dalam dalam melaksanakan

penelitian di perguruan tinggi guna meningkatkan mutu pendidikan, terutama untuk
bidang studi-bidang studi yang terkait. Cakupan program ini terutama untuk bidang
ilmu manajemen mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian,
dan pengontrolan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mencapai
sasaranpelaksanannya secara efektif dan efesien. Penelitian ini diperuntukkan bagi
seluruh dosen tetap program Magister Manajemen di Universitas Negeri Padang yang
tujuannya untuk mengembangkan kegiatan penelitian bagi seluruh dosen-dosen
Magister Manajemen yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Tri
Dharma Perguruan Tinggi secara utuh.

Jumlah dana yang dialokasikan untuk

penelitian ini maksimum Rp. 20.000.000 (Duapuluh juta rupiah ) untuk setiap judul
penelitian per tahun dengan masa penelitian satu tahun.
Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Dikti,
penelitian Dosen-Dosen Magister Manajemen merupakan salah satu skim penelitian
yang pengelolaannya dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang.
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan
dosen-dosen sebagai peneliti di Universitas Negeri Padang agar kompetensi dan
kepekaan menelitinya berkembang sehingga menjadi peneliti mandiri, menghasilkan
bahan ajar dan publikasi ilmiah, serta menumbuhkan budaya meneliti produktif yang
senantiasa mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah, baik lokal maupun
nasional yang terakreditasi. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk
menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat
melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih tinggi yang berskala
nasional dan internasional.
Dalam pelaksanaan program ini diperlukan adanya kerja sama dan sharing
ide dan pengalaman diantara sesama dosen magister manajemen, mulai dari
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penyusunan usul penelitian sampai dengan pelaksanaan, pelaporan, dan pengelolaan
administrasi penelitian. Sehubungan dengan itu, program Penelitian Dosen-Dosen
Magister Manajemen ini mempersyaratkan “penelitian kelompok” yang merupakan
aspek penting yang dipersya-ratkan bagi program penelitian dosen-dosen Magister
Manajemen ini. Dengan demikian diharapkan akan terjadi transfer pengetahuan dan
pengalaman meneliti antara sesama tim peneliti secara intens, sehingga seluruh dosen
Magister Manajemen memiliki kemampuan meneliti yang memadai berkonstribusi
terhadap peningkatan kemampuannya menjadi peneliti mandiri yang handal.

II. Kriteria dan Persyaratan Pengusul
1.

Pengusul adalah dosen tetap pada Program Magister Manajemen Universitas
Negeri Padang

2.

Penelitian bersifat original belum pernah dilakukan dan dibiayai oleh lembaga/
sumber lain)

3.

Tim peneliti maksimum berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang
anggota .

4.

Peneliti mengikut sertakan mahasiswa minimal 2 (dua) orang jenjang S-1/S-2

5.

Usulan penelitian sedapatnya merupakan penelitian payung, yang dibuktikan oleh
track record peneliti pada penelitian sebelumnya. Sebaiknya usul penelitian
memiliki roadmap penelitian yang jelas, bukan merupakan kompilasi dari topik
penelitian mahasiswa pascasarjana yang tidak memiliki keterkaitan satu dengan
lainnya,

6.

Setiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik
sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti pada tahun yang sama

7.

Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu manajemen yang ditekuni
dan mata kuliah yang diampunya .

8.

Pelaksanaan penelitian harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi
tanggal, kegiatan, dan hasilnya

9.

Penggunaan dana harus terdokumentasi dengan baik dan accountable.

10. Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya
dalam forum lokal/nasional dan mempublikasikannya dalam jurnal nasional
terakreditasi atau jurnal internasional. Hasil penelitian harus dipublikasikan
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selambat-lambatnya pada tahun kedua sejak penelitian dimulai.
11. Jangka waktu penelitian adalah minimal 6 bulan dan maksimum 1 tahun
12. Proposal penelitian dibuat rangkap 2 (dua) diajukan ke Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang.
13. Evaluasi proposal dilakukan oleh reviewer yang telah di SK kan oleh Rektor.
Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas
Negeri Padang melalui program studi masing-masing.
14. Proposal yang lulus seleksi, diperbaiki sesuai dengan saran reviewer, dibuat
rangkap 2 (dua) dan diserahkan kembali ke Lembaga penelitian untuk didanai.

III. Luaran Penelitian
Luaran yang wajib dihasilkan dari penelitian ini minimal salah satu dari 3
(tiga) pilihan berikut ini :
1.

Artikel untuk publikasi ilmiah dalam jurnal nasional yang mempunyai ISSN,
jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional

2.

Proseding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional

3.

Bahan ajar yang dapat digunakan untuk mahasiswa/siswa, dan/atau Paten /HKI

Luaran ini dilampirkan bersama laporan penelitian dan terdata pada Lembaga
Penelitian Universitas Negeri Padang

IV. Komponen Proposal
1.

Judul Proposal Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup
jelas memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan, maksimum 20 kata

2.

Sampul muka proposal warna kopi susu dengan format sebagaimana terlampir

3.

Bidang Ilmu Manajemen

4.

Halaman Pengesahan dengan format sebagaimana terlampir

5.

Abstrak. Kemukakan tujuan dan target penelitian 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.
Abstrak diketik dengan jarak baris 1,5 spasi

6.

Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang pemilihan topik
penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu
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gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal
yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut
penting untuk dilaksanakan.
7.

Perumusan Masalah. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas
disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian
hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat
dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.

8.

Tujuan, Luaran dan Konstribusi Penelitian.

Pada bagian ini juga perlu

dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas, target luaran yang ingin dicapai dari
penelitian, dan konstribusi penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni, pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan
kelembagaan
9.

Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan secara jelas kajian pustaka yang
melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan
menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan
untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan
sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terahir) dengan mengutamakan artikel
pada jurnal ilmiah yang relevan.

10. Metode Penelitian. Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi
tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, variebel yang diamati/diukur,
model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan
analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu
dijelaskan pendekatan yang digunakan proses pengumpulan dan analisis
informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.
11. Daftar Pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun
dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan
sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga
mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana
artikel tersebut dimuat
12. Lampiran-Lampiran .

Pada lampiran, paling minimal harus dilampirkan a)

Personalia penelitian, b) Jadwal pelaksanaan penelitian, c) Perkiraan usul
anggaran penelitian dan d) Riwayat hidup ketua dan anggota peneliti
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V. Sistematika Proposal
SAMPUL MUKA PROPOSAL
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
ABSTRAK
PENDAHULUAN
PERUMUSAN MASALAH
TUJUAN, LUARAN, DAN KONSTRIBUSI PENELITIAN
TINJAUAN PUSTAKA
METODE PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1

Personalia Penelitian

Lampiran 2

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 3

Prakiraan Usul Anggaran Penelitian

Lampiran 4

Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Peneliti

Lampiran 1. Personalia Penelitian.
Diisikan pada tabel : nama lengkap peneliti, jabatan fungsional, prodi/jurusan
dan alokasi waktu tersedia perminggu.
Contoh format

No

Lampiran 1 : Personalia Penelitian

Nama Lengkap

Jabatan
Fungsional

Program Studi

Alokasi Waktu
(Jam/Minggu)

1
2

Lampiran 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Jadwal kegiatan penelitian harus dibuat dalam bentuk “bar-chart” yang
meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan analisis data,
penyusunan laporan penelitian dan publikasi ilmiah.
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Contoh Format Lampiran 2 : Jadwal Kegiatan penelitian

Bulan Pelaksanaan penelitian Tahun ............................

Tahap

April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Okt

Nop

Persiapan Penelitian
Pelaksanaan Penelitian
Pengumpulan data
Analisian Data
Penyusunan Laporan
Publikasi ilmiah

Lampiran 3. Perkiraan Usul Anggaran Penelitian
Usulan anggaran mengacu pada rencana kegiatan penelitian dengan rincian
sebagai berikut :
a.

Honorarium : maksimum 30 %

b.

Bahan dan peralatan penelitian : 40 – 50 %

c.

Biaya perjalanan : maksimum 15 %

d.

Lain-lain : maksimum 10 – 15 %
-

Biaya penelusuran pustaka

-

Biaya penyusunan laporan

-

Biaya dokumentasi dan publikasi

-

Biaya seminar

-

Lainnya (sebutkan)

Semua komponen diatas harus dirinci sesuai dengan keperluan.
Contoh Format Lampiran 3 :
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PRAKIRAAN USUL ANGGARAN PENELITIAN
No.

Kegiatan

Jml &
Sat

Biaya
/Sat
( Rp)

Jml Biaya
(Rp)

Honorarium
( mak 30 %)
a
b
c dst sebutkan
2 Bahan dan Perawatan Penelitian (35 - 40 %)
a
b
d dst sebutkan
( mak 15 %)
3 Biaya Perjalanan
a
b
c dst sebutkan
( 15 -20 % )
4. Dan lain-lain
a Penelusuran pustaka
b Penyusunan laporan
c Dokumentasi dan publikasi
Penjaminan mutu laporan (reviewer,
d
seminar, dll)
e dll sebutkan
JUMLAH
= Rp 7.500.000
Terbilang : Tujuh juta lima ratus ribu rupiah
1

Lampiran 4. Riwayat hidup Ketua dan Anggota Penelitian
Dalam riwayat hidup perlu dicantumkan antara lain :
a.

Keterangan diri

b.

Mata kuliah yang diampu

c.

Riwayat pendidikan

d.

Pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir

e.

Pengalaman publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir

Riwayat hidup dari ketua dan anggota peneliti perlu dibubuhi tanggal dan tanda tangan
yang asli
Lampiran 5. Dan lain lain yang dirasa perlu (jika ada)
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VI.

Format Laporan Penelitian
Laporan hasil penelitian ditulis mengikuti format berikut ini :

•

Cover

Warna sesuai dengan warna Magister Manajemen , tuliskan bidang ilmu

yang diteliti
•

Halaman Pengesahan Laporan Penelitian

•

Lembaran Identitas Laporan Penelitian

•

Abstrak

•

Ringkasan

•

Pengantar

•

Daftar Isi

•

Daftar Lampiran

•

Daftar Tabel

•

Daftar Gambar

•

Bab I, Pendahuluan

•

Bab II, Tinjauan Pustaka

•

Bab III, Tujuan Luaran dan konstribusi Penelitian

•

Bab IV, Metode Penelitian

•

Bab V, Hasil dan Pembahasan

•

Bab VI, Simpulan dan Saran

•

Daftar Pustaka

•

Lampiran (minimal berisi) :
− Instrumen Penelitian
− Luaran Penelitian, sebutkan..... (dapat berbentuk hardcopy/soft copy/
prototype/dsb)
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VII.
No.
1
2
3
4
5

6

Kelengkapan Administrasi Usulan Proposal
Kelengkapan Administrasi
Usul Proposal Penelitian
Cover Proposal

Keterangan

Format terlampir, Bidang Ilmu
Manajemen
Ukuran dan jenis huruf
Font Times New Roman ukuran 12
Warna Jilid
Sesuai warna Magister Manajemen
Halaman pengesahan
Format terlampir
Lampiran-lampiran : minimal
Pada riwayat hidup peneliti harus
melampirkan a) Personalia Penelitian, tergambar track record peneliti dalam
b) Jadwal Pelaksanaan Penelitian, c) bidang penelitian
Prakiraan Usul anggran Penelitian,
dan d) Riwayat hidup ketua dan
anggota peneliti
Jumlah proposal
2 (dua) examplar

VIII. Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam buku ini akan diatur lebih lanjut dalam
keputusan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
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Lampiran – lampiran
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Lampiran 1. Format Cover Proposal Penelitian Dosen Dosen Magister Manajemen

MANAJEMEN

USULAN PROPOSAL PENELITIAN
DOSEN DOSEN MAGISTER MANAJEMEN

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Nama Ketua Peneliti
NIDN ..............
Nama Anggota Peneliti 1 NIDN................
Nama Anggota Peneliti 2 NIDN................

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN
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Lampiran 3 :
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
PENELITIAN DOSEN DOSEN MAGISTER MANAJEMEN
1 Judul Penelitian :

:

2 Bidang Penelitian
3 Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c. NIP /NIDN
d. Disiplin ilmu
e. Pangkat/Golongan
f. Jabatan
g. Jurusan/Prodi
h. Alamat
i. Telpon/Faks/E-mail
j. Alamat Rumah
k. Telpon/Faks/E-mail
4 Jm. Agt. Peneliti
Nama Anggota &NIDN

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

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

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
1,......................................................................................
2......................................................................................
Nama & NIM Mhs yang : 1........................................................................................
2.....................................................................................
Terlibat
5 Lokasi Penelitian
: .........................................................................................
.........................................................................................
Jumlah biaya penelitian
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Terbilang : .........................................................................................
Padang, ........................................
Ketua Peneliti,
....................................................
NIP. ................................................

Diketahui oleh
Dekan /Direktur .....................................

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

...............................................................
NIP. .......................................................

Dr . Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002

Pendahuluan dan Ketentuan Umum Penelitian di Universitas Negeri Padang Tahun 2014

hal 107

Lampiran 4 : Cover Laporan Penelitian Dosen-Dosen Magister Manajemen

MANAJEMEN

LAPORAN PENELITIAN DOSEN DOSEN MAGISTER MANAJEMEN

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Nama Ketua Peneliti
NIDN ..............
Nama Anggota Peneliti 1 NIDN................
Nama Anggota Peneliti 2 NIDN................

Penelitian ini dibiayai oleh :
Dana DIPA Universitas Negeri Padang Tahun Anggran .............
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UNP No. ......................
Tanggal Tanggal ......................

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Bulan , Tahun
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Lampiran 5 :

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN DOSEN-DOSEN MAGISTER MANAJEMEN
1 Judul Penelitian :

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

2 Bidang Ilmu
3 Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c. NIP/NIDN
d. Disiplin ilmu
e. Pangkat/Golongan
f. Jabatan
g. Magister Manajemen/Jurusan
h. Alamat
i. Telpon/Faks/E-mail
j. Alamat Rumah
k. Telpon/Faks/E-mail
4 Jumlah Anggota Peneliti
Nama Anggota Peneliti dan NIDN

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

:
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: 1.....................................................................
: 2.....................................................................
Nama dan NIM Mhs. yang terlibat
: 1.....................................................................
: 2.....................................................................
5 Lokasi Penelitian
: .......................................................................
6 Jumlah biaya penelitian
: .......................................................................
Terbilang : .......................................................................
Mengetahui/Menyetujui
Dekan ...... UNP-Padang

Padang, .............. 201....
Ketua Peneliti,

..............................................
NIP. .....................................

...............................................
NIP. .......................................
Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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Lampiran 6 :

LEMBARAN IDENTITAS
LAPORAN PENELITIAN DOSEN DOSEN MAGISTER MANAJEMEN

1 a. Judul Penelitian :

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

b. Bidang Ilmu
2 Personalia
a. Ketua Peneliti
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Magister Manajemen/Jurusan
b. Anggota Peneliti 1
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Magister Manajemen/Jurusan
c. Anggota Peneliti 2
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Magister Manajemen/Jurusan
3 Laporan Penelitian

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

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

........................................................................
........................................................................
........................................................................
Telah direvisi sesuai dengan saran pembahas
Padang, ..............................
Pembahas II,

Pembahas I,

.............................................
NIP. ......................................

...............................................
NIP. .......................................

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Drs. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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J. PANDUAN PENELITIAN KAJIAN AGAMA

I. Pendahuluan
Program penelitian Kajian Agama dimaksudkan sebagai kegiatan dalam
rangka meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dosen dosen Universitas
Negeri Padang

dalam mengkaji bidang keagamaan melalui kegiatan penelitian.

Penelitian kajian agama, adalah penelitian yang menjadikan kegiatan beragama yang
dijalankan oleh pemeluknya

sebagai objek penelitian, karena agama merupakan

bagian dari kehidupan sosial kultural. Jadi, penelitian kajian agama bukanlah meneliti
hakikat agama dalam arti wahyu, melainkan meneliti manusia yang menghayati,
meyakini, dan memperoleh pengaruh dari agama. Dengan kata lain, penelitian kajian
agama bukan meneliti kebenaran teologi atau filosofi tetapi bagaimana agama itu ada
dalam kebudayaan dan sistem sosial berdasarkan fakta atau realitas sosial-kultural.
Kedudukan penelitian kajian agama adalah sejajar dengan penelitian-penelitian
lainnya, yang membedakannya hanyalah objek kajian yang ditelitinya.
Penelitian kajian keagamaan hanya melihat dari sisi bagaimana suatu agama
itu ada dalam kebudayaan masyarakat tertentu, misalnya mengapa ajaran tarekat
mudah diterima di masyarakat jawa. Dalam penelitian kajian agama yang seperti ini,
kebudayaan-kebudayaan yang ada diberbagai masyarakat tidak disalahkan atau
dibenarkan, hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana agama itu ada dalam
kebudayaan masyarakat. Kajian agama dapat dijadikan sebagai objek penelitian tanpa
harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode yang lain.
Penjelasan-penjelasan tentang ajaran-ajaran yang terdapat dalam kitab-kitab suci oleh
para pemuka atau pakar agama membentuk ajaran agama yang bersifat nisbi, relatif
dan dapat dirubah sesuai perkembangan zaman tidak sesuai dengan ajaran islam,
sebagai contohnya Rasulullah menjelaskan tata cara shalat, sedangkan didalam kitab
suci tidak diterangkan tata cara shalat, dan tata cara shalat ini sendiri bersifat qot’i/
tidak bisa dirubah. Artinya penjelasan-penjelasan Rasulallah tentang tata cara shalat
berarti bersifat nisbi dan dapat dirubah.
Sasarannya penelitian kajian agama adalah agama sebagai gejala sosial,
tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual
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dan kolektif. Berdasarkan batasan tersebut, penelitian kajian agama meliputi :
1. Perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakatnya yang didasarkan atas
agama yang dianutnya.
2. Perilaku masyarakat atau suatu komunitas, baik perilaku politik, budaya maupun
yang lainnya yang mendefinisikan dirinya sebagai penganut suatu agama.
3. Ajaran agama yang membentuk pranata sosial, corak perilaku, dan budaya
masyarakat beragama.
Penelitian ini diperuntukkan bagi seluruh dosen tetap Universitas Negeri Padang yang
menjadi tanggung jawabnya dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi
secara utuh. Jumlah dana yang dialokasikan untuk penelitian ini maksimum Rp.
15.000.000 (Lima belas juta rupiah ) untuk setiap judul penelitian per tahun dengan
masa penelitian satu tahun.
Sejalan dengan kebijakan desentralisasi penelitian oleh Ditjen Dikti,
penelitian Kajian Agama merupakan salah satu skim penelitian yang pengelolaannya
dilakukan oleh Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang. Program ini
dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dosen-dosen
sebagai peneliti di Universitas Negeri Padang agar kompetensi dan kepekaan
menelitinya berkembang sehingga menjadi peneliti mandiri, menghasilkan bahan ajar
dan publikasi ilmiah, serta menumbuhkan budaya meneliti produktif yang senantiasa
mempublikasikan hasil penelitiannya pada jurnal ilmiah, baik lokal maupun nasional
yang terakreditasi. Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk
menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat
melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih tinggi yang berskala
nasional dan internasional.
Dalam pelaksanaan program ini diperlukan adanya kerja sama dan sharing
ide dan pengalaman diantara sesama dosen, mulai dari penyusunan usul penelitian
sampai dengan pelaksanaan, pelaporan, dan pengelolaan administrasi penelitian.
Sehubungan dengan itu, program Penelitian Kajian Agama ini mempersyaratkan
“penelitian kelompok” yang

merupakan aspek penting yang dipersyaratkan bagi

program penelitian kajian agama ini.

Dengan demikian diharapkan akan terjadi

transfer pengetahuan dan pengalaman meneliti antara sesama tim peneliti

secara

intens, sehingga seluruh dosen Universitas Negeri Padang memiliki kemampuan
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meneliti yang memadai berkonstribusi terhadap peningkatan kemampuannya menjadi
peneliti mandiri yang handal.

II. Kriteria dan Persyaratan Pengusul
1.

Pengusul adalah dosen tetap Universitas Negeri Padang

2.

Penelitian bersifat original belum pernah dilakukan dan dibiayai oleh
lembaga/sumber lain)

3.

Tim peneliti maksimum berjumlah 3 orang, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang
anggota .

4.

Peneliti mengikut sertakan mahasiswa minimal 2 (dua) orang jenjang S-1/S-2

5.

Setiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik
sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti pada tahun yang sama

6.

Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu keagamaan yang ditekuni
dan mata kuliah yang diampu oleh pengusul

7.

Pelaksanaan penelitian harus terdokumentasi dalam bentuk logbook, meliputi
tanggal, kegiatan, dan hasilnya

8.

Penggunaan dana harus terdokumentasi dengan baik dan accountable.

9.

Setelah penelitian selesai, para peneliti harus menyajikan hasil penelitiannya
dalam forum nasional dan mempublikasikannya dalam nasional terakreditasi atau
jurnal internasional. Hasil penelitian harus dipublikasikan selambat-lambatnya
pada tahun kedua sejak penelitian dimulai.

10. Jangka waktu penelitian adalah minimal 6 bulan dan maksimum 1 tahun
11. Proposal penelitian dibuat rangkap 2 (dua) diajukan ke Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang.
12. Evaluasi proposal dilakukan oleh reviewer yang telah di SK kan oleh Rektor.
Pengumuman hasil seleksi dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas
Negeri Padang melalui program studi masing-masing.
13. Proposal yang lulus seleksi, diperbaiki sesuai dengan saran reviewer, dibuat
rangkap 2 (dua) dan diserahkan kembali ke Lembaga penelitian untuk didanai.

III. Luaran Penelitian
Luaran yang wajib dihasilkan dari penelitian ini minimal salah satu dari 3
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(tiga) pilihan berikut ini :
1.

Artikel untuk publikasi ilmiah dalam jurnal nasional yang mempunyai ISSN atau
jurnal nasional terakreditasi.

2.

Proseding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional

3.

Bahan ajar yang dapat digunakan untuk mahasiswa/siswa, dan/atau Paten /HKI

Luaran ini dilampirkan bersama laporan penelitian dan terdata pada Lembaga
Penelitian Universitas Negeri Padang

IV. Komponen Proposal
1.

Judul Proposal Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup
jelas memberi gambaran mengenai penelitian yang diusulkan, maksimum 20 kata

2.

Sampul muka proposal warna biru benhur

dengan format sebagaimana

terlampir
3.

Bidang Ilmu , Kajian Agama

4.

Halaman Pengesahan dengan format sebagaimana terlampir

5.

Abstrak. Kemukakan tujuan dan target penelitian 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.
Abstrak diketik dengan jarak baris 1,5 spasi

6.

Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang pemilihan topik
penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu
gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal
yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut
penting untuk dilaksanakan.

7.

Perumusan Masalah. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas
disertai dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian
hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat
dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.

8.

Tujuan, Luaran dan Konstribusi Penelitian.

Pada bagian ini juga perlu

dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas, target luaran yang ingin dicapai dari
penelitian, dan konstribusi penelitian pada pengembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni, pemecahan masalah pembangunan atau pengembangan
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kelembagaan
9.

Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini diuraikan secara jelas kajian pustaka yang
melandasi timbulnya gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan
menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan
untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan
sebaiknya mutakhir (maksimum 10 tahun terahir) dengan mengutamakan artikel
pada jurnal ilmiah yang relevan.

10. Metode Penelitian. Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi
tahapan-tahapan penelitian, lokasi penelitian, variebel yang diamati/diukur,
model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan
analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu
dijelaskan pendekatan yang digunakan proses pengumpulan dan analisis
informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.
11. Daftar Pustaka. Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun
dengan urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan
sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga
mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman dimana
artikel tersebut dimuat
12. Lampiran-Lampiran. Pada lampiran, paling minimal harus dilampirkan a)
Personalia penelitian, b) Jadwal pelaksanaan penelitian, c) Perkiraan usul
anggaran penelitian dan d) Riwayat hidup ketua dan anggota peneliti

V. Sistematika Proposal
SAMPUL MUKA PROPOSAL
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
ABSTRAK
PENDAHULUAN
PERUMUSAN MASALAH
TUJUAN, LUARAN, DAN KONSTRIBUSI PENELITIAN
TINJAUAN PUSTAKA
METODE PENELITIAN
DAFTAR PUSTAKA
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1

Personalia Penelitian

Lampiran 2

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 3

Prakiraan Usul Anggaran Penelitian

Lampiran 4

Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Peneliti

Lampiran 1. Personalia Penelitian .
Diisikan pada tabel : nama lengkap peneliti, jabatan fungsional, prodi/jurusan
dan alokasi waktu tersedia perminggu.
Contoh format

No

Lampiran 1 : Personalia Penelitian
Jabatan
Fungsional

Nama Lengkap

Program Studi

Alokasi Waktu
(Jam/Minggu)

1
2
Lampiran 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian
Jadwal kegiatan penelitian harus dibuat dalam bentuk “bar-chart” yang
meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan analisis data,
penyusunan laporan penelitian dan publikasi ilmiah.
Contoh Format Lampiran 2 : Jadwal Kegiatan penelitian

Tahap

Bulan Pelaksanaan penelitian Tahun ............................
April

Mei

Juni

Juli

Agust

Sept

Okt

Nop

Persiapan Penelitian
Pelaksanaan Penelitian
Pengumpulan data
Analisian Data
Penyusunan Laporan
Publikasi ilmiah
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Lampiran 3. Perkiraan Usul Anggaran Penelitian
Usulan anggaran mengacu pada rencana kegiatan penelitian dengan rincian
sebagai berikut :
a.

Honorarium : maksimum 30 %

b.

Bahan dan peralatan penelitian : 40 – 50 %

c.

Biaya perjalanan : maksimum 15 %

d.

Lain-lain : maksimum 10 – 15 %
-

Biaya penelusuran pustaka

-

Biaya penyusunan laporan

-

Biaya dokumentasi dan publikasi

-

Biaya seminar

-

Lainnya (sebutkan)

Semua komponen diatas harus dirinci sesuai dengan keperluan.
Contoh Format Lampiran 3 :
PRAKIRAAN USUL ANGGARAN PENELITIAN
No
.

Kegiatan

Jml
&
Sat

Biaya
/Sat
( Rp)

Honorarium
( mak 30 %)
a
b dst sebutkan
2 Bahan dan Perawatan Penelitian (35 - 40 %)
a
b dst sebutkan
( mak 15 %)
3 Biaya Perjalanan
a
b dst sebutkan
( 15 -20 % )
4. Dan lain-lain
a Penelusuran pustaka
b Penyusunan laporan
c Dokumentasi dan publikasi
Penjaminan mutu laporan (reviewer,
d
seminar, dll)
e dll sebutkan
JUMLAH
= Rp
Terbilang : Tujuh juta lima ratus ribu rupiah

Jml Biaya
(Rp)

1

7.500.000
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Lampiran 4. Riwayat hidup Ketua dan Anggota Penelitian
Dalam riwayat hidup perlu dicantumkan antara lain :
a.

Keterangan diri

b.

Mata kuliah yang diampu

c.

Riwayat pendidikan

d.

Pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun terakhir

e.

Pengalaman publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir

Riwayat hidup dari ketua dan anggota peneliti perlu dibubuhi tanggal dan tanda tangan
yang asli
Lampiran 5. Dan lain lain yang dirasa perlu (jika ada)

VI.

Format Laporan Penelitian
Laporan hasil penelitian ditulis mengikuti format berikut ini :

•

Cover

Warna biru benhr , tuliskan bidang ilmu yang diteliti yaitu Kajian

Agama
•

Halaman Pengesahan Laporan Penelitian

•

Lembaran Identitas Laporan Penelitian

•

Abstrak

•

Ringkasan

•

Pengantar

•

Daftar Isi

•

Daftar Lampiran

•

Daftar Tabel

•

Daftar Gambar

•

Bab I, Pendahuluan

•

Bab II, Tinjauan Pustaka

•

Bab III, Tujuan Luaran dan konstribusi Penelitian

•

Bab IV, Metode Penelitian

•

Bab V, Hasil dan Pembahasan

•

Bab VI, Simpulan dan Saran

•

Daftar Pustaka
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Lampiran (minimal berisi) :

•

-

Instrumen Penelitian

-

Luaran Penelitian,sebutkan..... (dapat berbentuk hardcopy/soft copy/
prototype/dsb)

VII.
No.

Kelengkapan Administrasi Usulan Proposal
Keterangan

Kelengkapan Administrasi
Usul Proposal Penelitian

1

Cover Proposal

Format

terlampir,

Bidang

Ilmu

Manajemen
2

Ukuran dan jenis huruf

Font Times New Roman ukuran 12

3

Warna Jilid

Sesuai warna Magister Manajemen

4

Halaman pengesahan

Format terlampir

5

Lampiran-lampiran : minimal

Pada riwayat hidup peneliti harus

melampirkan a) Personalia

tergambar track record peneliti dalam

Penelitian, b) Jadwal Pelaksanaan

bidang penelitian

Penelitian, c) Prakiraan Usul
anggran Penelitian, dan d) Riwayat
hidup ketua dan anggota peneliti
6

Jumlah proposal

2 (dua) examplar

VIII. Penutup
Hal-hal yang belum diatur dalam buku ini akan diatur lebih lanjut dalam
keputusan Ketua Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang
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Lampiran – lampiran
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Lampiran 1. Format Cover Proposal Penelitian Kajian Agama

KAJIAN AGAMA

USULAN PROPOSAL PENELITIAN
KAJIAN AGAMA

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Nama Ketua Peneliti
NIDN ..............
Nama Anggota Peneliti 1 NIDN................
Nama Anggota Peneliti 2 NIDN................

FAKULTAS /UNIT ....................................................
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
TAHUN
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Lampiran 2 :
HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL
PENELITIAN KAJIAN AGAMA
1 Judul Penelitian

:

2 Bidang Penelitian
3 Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c. NIP /NIDN
d. Disiplin ilmu
e. Pangkat/Golongan
f. Jabatan
g. Jurusan/Prodi
h. Alamat
i. Telpon/Faks/E-mail
j. Alamat Rumah
k. Telpon/Faks/E-mail
4 Jm. Agt. Peneliti
Nama Anggota &NIDN

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

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

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
1,......................................................................................
2.......................................................................................
Nama & NIM Mhs yang : 1........................................................................................
2.......................................................................................
Terlibat
5 Lokasi Penelitian
: .........................................................................................
.........................................................................................
Jumlah biaya penelitian
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Terbilang : .........................................................................................
Padang, ........................................
Ketua Peneliti,
....................................................
NIP. ................................................

Diketahui oleh
Dekan /Direktur .....................................

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

...............................................................
NIP. .......................................................

Dr . Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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Lampiran 3 : Cover Laporan Penelitian Kajian Agama

KAJIAN AGAMA

LAPORAN PENELITIAN KAJIAN AGAMA

JUDUL PENELITIAN

Oleh:

Nama Ketua Peneliti
NIDN ..............
Nama Anggota Peneliti 1 NIDN................
Nama Anggota Peneliti 2 NIDN................

Penelitian ini dibiayai oleh :
Dana DIPA Universitas Negeri Padang Tahun Anggran .............
Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor UNP No. ......................
Tanggal Tanggal ......................

PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
Bulan , Tahun
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Lampiran 4 :

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN HASIL PENELITIAN KAJIAN AGAMA
1 Judul Penelitian :

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

2 Bidang Ilmu
3 Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c. NIP/NIDN
d. Disiplin ilmu
e. Pangkat/Golongan
f. Jabatan
g. Magister Manajemen/Jurusan
h. Alamat
i. Telpon/Faks/E-mail
j. Alamat Rumah
k. Telpon/Faks/E-mail
4 Jumlah Anggota Peneliti
Nama Anggota Peneliti dan NIDN

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

:
: ........................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: .......................................................................
: 1.....................................................................
: 2.....................................................................
Nama dan NIM Mhs. yang terlibat : 1.....................................................................
: 2.....................................................................
5 Lokasi Penelitian
: .......................................................................
6 Jumlah biaya penelitian
: .......................................................................
Terbilang : .......................................................................
Mengetahui/Menyetujui
Dekan ...... UNP-Padang

Padang, .............. 201....
Ketua Peneliti,

..............................................
NIP. .....................................

...............................................
NIP. .......................................
Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Dr. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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Lampiran 5 :

LEMBARAN IDENTITAS
LAPORAN PENELITIAN KAJIAN AGAMA

1 a. Judul Penelitian :

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

b. Bidang Ilmu
2 Personalia
a. Ketua Peneliti
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Magister Manajemen/Jurusan
b. Anggota Peneliti 1
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Magister Manajemen/Jurusan
c. Anggota Peneliti 2
Nama Lengkap dan Gelar
Pangkat/Golongan/NIP/NIDN
Magister Manajemen/Jurusan
3 Laporan Penelitian

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

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

........................................................................
........................................................................
........................................................................
Telah direvisi sesuai dengan saran pembahas
Padang, ..............................
Pembahas II,

Pembahas I,
...............................................
NIP. .......................................

.............................................
NIP. ......................................

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian
Universitas Negeri Padang

Drs. Alwen Bentri, M.Pd
NIP. 19610722 198602 1 002
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LAMPIRAN -LAMPIRAN
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Lampiran 1. Bidang-Bidang Ilmu Yang Diteliti

1. Pendidikan dan Ilmu Pendidikan
•
•
•
•
•

Pendidikan Bidang Studi
Strategi Pembelajaran
Teknologi Pembelajaran
Evaluasi Pembelajaran
Dsb.

2. Sains, Teknologi dan Rekayasa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fisika
Biologi
Kimia
Astronomi
Teknologi Pertanian
Teknologi Tepat Guna
Teknologi Lingkungan
Teknologi Informatika
Ilmu Komputer dan Informatika
Rekayasa
Dsb.

3. Sosial, Budaya, Seni, Keolahragaan dan Humaniora
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Antropologi
Ekonomi
Ilmu politik
Linguistik (Ilmu bahasa)
Psikologi
Sosiologi
Hukum
Administrasi Negara
Ilmu Komunikasi
Kependidikan
Budaya
Kajian Agama
Olahraga dan Kesehatan
Dsb.

4. Sumber daya, Ekonomi, dan Kualitas Hidup Masyarakat
•
•
•
•
•
•

Pemberdayaan masyarakat lemah
Pemberdayaan masyarakat terasing
Pengembangan Ekonomi Kreatif
Pemberdayaan Perempuan
Manajemen SDA dan SDM
Dsb.
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Lampiran 2:
TEMA DAN TOPIK PENELITIAN UNGGULAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG TAHUN 2012 - 2016
TEMA
UNGGULAN

1

KOMPETENSI DAN BERKARAKTER

PENDIDIKAN DAN ILMU PENDIDIKAN

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN BERBASIS

No. BIDANG

TOPIK PENELITIAN UNGGULAN
1.1

Pengembangan pendi dikan berkarakter

1.2

Studi Kebi jakan desentral isasi mutu pendidikan

1.3

Pengembangan Pembel ajaran berbasis kearifan l okal

1.4

Studi Pelaksanaan Pendidikan Berbasi s Keunggulan

1.5

Pemanfaatan l ingkungan sebagai sumber belajar

1.6

Pengembangan sofware untuk pembelajaran

1.7

Pengembangan bahan ajar berbasis kompetensi

1.8

Pengembangan model pembel ajaran inovatif

1.9

Pengembangan Pembel ajaran berbasis TIK

1.10 Pengembangan teknik evaluasi mutu pendidikan
1.11 Pengembangan teknol ogi pembelajaran
1.12 Pengembangan Pendi dikan non Formal Anak Usia Dini
1.13 Pengembangan Pendi dikan Yang Tanggap Terhadap Bencana
1.14 Pengembangan kuri kulum

TEKNOLOGI TEPAT GUNA

MEMAJUKAN SAINS DAN

REKAYASA

2

SAINS TEKNOLOGI DAN

1.15 Dan lai n lai n
2.1

Pengembangan teknol ogi tepat guna

2.2

Teknologi pengolahan pemanfaatan limbah dan bahan bekas

2.3

Konversi energi dan energi terbarukan

2.4

Pengembangan matemati ka terapan untuk berbagai bidang il mu

2.5

Pengembangan peralatan untuk efi siensi pemanfaatan energi

2.6

Pengembangan sistem jaringan teknol ogi informasi untuk berbagai bidang

2.7

Kaji an mitigasi bencana

2.8

Bioteknol ogi dan pengembangan kultur jaringan

2.9

Pengembangan teknol ogi i nformasi

LOKAL DAN NASIONAL

3.1

Kaji an adat dan budaya minang kabau

3.2

Kaji an keseni an minangkabau

3.3

Industri kreatif berbasis kearifan seni dan budaya lokal/nasional

3.4

Kaji an bahasa lisan dan tuli san daerah dan nasi onal

3.5

Kaji an tentang masal ah sosi al hukum dan HAM

3.6

Konservasi seni dan budaya lokal-nasional

3.7

Kaji an etnis mi nang kabau

3.8

Penerapan adat basandi syarak dan syarak basandi kitabul lah di Sumatera
Barat
Kaji an bidang keolahragaan dan kesehatan

3.9

3.10 Kaji an Agama
3.11 Dan lai n lai n

HIDUP MASYARAKAT

DAN BUDAYA BERBASIS KEARIFAN
LEMAH DAN MENINGKATKAN KUALITAS

SOSIAL , BUDAYA, SENI,

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT EKONOMI PENGEMBANGAN SENI, OLAHRAGA

HIDUP MASYARAKAT

4.

SUMBER DAYA , EKONOMI DAN KUALITAS

3

KEOLAHRAGAAN DAN HUMANIORA

2.10 Dan lai n lai n

4.1

Pengembangan Ekonomi Usaha Keci l dan Menengah (UKM)

4.2

Model pemberdayaan masyarakat miski n dan termarginalkan

4.3

Model peni ngkatan kualitas gizi dan ketahanan pangan masyarakat

4.4

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat

4.5

Kual itas pemuki man dan l ingkungan hi dup

4.6

Kaji an gender dan kesejahteraan anak

4.7

Pariwisata dan ekonomi kreati f

4.8

Pengembangan manajemen SDM dan SDA

4.9

Pengembangan model pelatihan kewirausahaan berbasis kearifan lokal bagi
kaum perempuan di Sumatera Barat

4.10 Model pembinaan ekonomi dan i ndustri rumahtangga
4.11 Pengembangan model pendi dikan karakter sebagai upaya pencegahan
tindak kekerasan pada anak dalam rumah tangga
4.12 Dan lai n lai n
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Lampiran 3: Contoh Format Logbook Penmelitian dan Laporan Penggunaan Keuangan

LOG BOOK PENELITIAN
Judul Penelitian : .......................................................................................................
Ketua Peneliti : .......................................................................................................
Anggota
: 1 . ...................
2 . ................... dst
Sumber Dana
: .......................................................................................................
Besarnya Dana Yang Disetujui : Rp. ......... ..................(...............................................)
No

Hari

Tanggal

Kegiatan

Ketercapaian
Kegiatan (%)

Target Kegiatan

1
2
3
dst
Persentase Ketercapaian Target Penelitian Secara keseluruhan
Padang ................20.......
Ketua Peneliti,
(Nama Lengkap )

LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN PENELITIAN
Judul Penelitian : .......................................................................................................
Ketua Peneliti : .......................................................................................................
Anggota
: 1 . ...................
2 . ................... dst
Sumber Dana
: .......................................................................................................
Besarnya Dana Yang Disetujui : Rp. ......... ..................(...............................................)
A. Penerimaan Dana Tahap ............(.........%)

Rp ................................

B. Rincian Penggunaan (Pada Tabel)
No

Hari

Tanggal

Rincian Penggunaan

Biaya yang
dikeluarkan (Rp)

No. Bukti
Pengeluara/Kwitansi

1
2
3
dst
Jumlah Pengeluaran Tahap ........ (Rp)
Sisa Dana Tahap ...... (Rp)
Padang ................20.......
Ketua Peneliti,
(Nama Lengkap )
Catatan : Lampirkan kwitansi pengeluaran dana termasuk bukti pengeluaran pajak PPN/PPh ke negara
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