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SAMBUTAN
KETUA LPPM AKADEMI KEBIDANAN
PEMENANG

PRAKATA

Buku ini merupakan buku Pedoman Umum Penelitian
di lingkungan Akademi Kebidanan Pamenang yang
diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM) Akademi Kebidanan Pamenang. Buku
panduan ini hanya memuat ketentuan-ketentuan umum
tentang program LPPM Akademi Kebidanan Pamenang yang
berkaitan dengan masalah penelitian. Ketentuan umum
mengenai pengabdian kepada masyarakat akan diterbitkan di
dalam buku tersendiri.
LPPM selalu mengimbau para dosen di lingkungan
Akademi Kebidanan Pamenang untuk melakukan penelitian
yang hasilnya bukan hanya untuk kepentingan proses belajarmengajar, tetapi juga dapat digunakan oleh pihak-pihak lain
seperti dunia industri dan masyarakat umum.

Penelitian adalah jantung dari pendidikan. Tanpa
penelitian, pendidikan hanya menjadi penyelenggara kursus
yang kurang bermakna. Maka, setiap komponen Tri Darma
Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat) merupakan kesatuan yang membentuk mata
rantai nilai, mendukung satu sama lain.
Ada dua jenis utama penelitian yang berkembang di
lingkungan Akademi Kebidanan Pamenang. Penelitian baku
dan penelitian terapan. Penelitian baku bertujuan untuk
meningkatkan konten keilmuan sebuah disiplin ilmu,

Dengan diterbitkannya buku panduan ini diharapkan
urusan penyelenggaraan penelitian di lingkungan Akademi
Kebidanan Pamenang secara administratif dapat berjalan
dengan baik dan lancar.

sementara

Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat untuk
semua pihak, khususnya dosen-dosen muda di lingkungan
Akademi Kebidanan Pamenang.

Kebidanan Pamenang memiliki rekam jejak dan reputasi

penelitian

rekomendasi

terapan

kebijakan

dalam

lebih

berorientasi

rangka

pada

menyelesaikan

persoalan- persoalan konkret dalam masyarakat. Akademi

yang jarang dimiliki oleh pendidikan lainnya di Indonesia.
Kepercayaan mitra lokal dan asing (lembaga donor,
universitas asing dan lembaga-lembaga multilateral lainnya)
adalah bukti kaliber para peneliti di lingkungan Akademi

Kediri, Agustus 2016

Kebidanan Pamenang.

Tidak

predikat ini, terutama terkait
3

mudah mempertahankan
dengan banyak hal yang
4

dirasakan cukup menghambat.

Semoga buku ini memberi manfaat yang besar bagi

Meski begitu, LPPM tetap memiliki komitmen yang

kegiatan penelitian, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

kuat untuk mendorong kegiatan penelitian, baik penelitian
baku maupun terapan, untuk lebih punya peran yang besar
dalam masyarakat. Luaran dari penelitian baku adalah

Kediri, Agustus 2016

publikasi, baik yang bertaraf internasional maupun nasional.

Tim LPPM

Tantangannya

adalah

mendorong

hasil-hasil

penelitian

menjadi artikel ilmiah yang layak dimuat di jurnal-jurnal
bereputasi di tingkat internasional, maupun jurnal nasional
terakreditasi. Inilah target dari kegiatan penelitian di
lingkungan

Akademi Kebidanan Pamenang.

Untuk

penelitian terapan, targetnya adalah meningkatkan kontribusi
Akademi Kebidanan Pamenang dalam pengambilan kebijakan
baik di tingkat lokal, nasional maupun global.
Buku pedoman ini adalah inisiatif dari kepemimpinan
LPPM Kemudian diselesaikan oleh tim yang terdiri dari
Anggota LPPM Akademi Kebidanan Pamenang.Kami sangat
berterima kasih pada pihak-pihak yang telah terlibat dalam
penyusunan buku ini. Masukan dari berbagai pihak, terutama
dari Direktur sangat kami hargai.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Suatu

perguruan

tinggi

mempunyai

kewajiban

menyelenggarakan kegiatan pengajaran, penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat, yang dikenal dengan nama
Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan demikian, seorang
dosen diharapkan memiliki kompetensi dalam ketiga bidang
tersebut. Selain mengajar, dosen dituntut untuk dapat
menyelenggarakan kegiatan penelitian, mulai dari menyusun
proposal, melaksanakan penelitian, menuliskan laporan hasil
penelitian serta mendiseminasikannya.
Untuk mendukung dosen yang kompeten diketiga
bidang tersebut, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat

(LPPM)

Akademi

Kebidanan

Pamenang

memfasilitasi para dosen dalam kegiatan penelitian dan
pengembangan

serta

pengabdian

kepada

masyarakat.

Fasilitasi LPPM ini ditawarkan kepada para dosen secara
terbuka melalui beberapa skema. Semua usulan kegiatan
penelitian diserahkan ke LPPM.
Dukungan Akademi kebidanan Pamenang terhadap
dosen agar kompeten dalam bidang penelitian diwujudkan
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dalam bentuk dukungan dana yang cukup besar. Dengan

berdasarkan pada 8 (delapan) standar yang ditetapkan oleh

tersedianya

Direktorat Penelitian dan Penelitian (Dit.Litabmas), Direktorat

dana

penelitian

secara

berkesinambungan

diharapkan para dosen dapat mengeluarkan produk penelitian

Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan

yang bermutu dan bermanfaat bagi Akademi kebidanan

Kebudayaan meliputi:

dan

Pamenang khususnya dan bagi kesejahteraan masyarakat

a. Standar hasil, kegiatan penelitian diarahkan untuk

umumnya. Dengan kata lain, para dosen diharapkan dapat

menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

menekuni

Bentuk Diseminasi (Luaran): Publikasi Ilmiah, Produk

bidang

ilmunya

secara

konsisten

melalui

penelitian-penelitian yang pada akhirnya berbuah kreativitas.

yang langsung dapat dimanfaatkan, Teknologi Tepat

Dukungan Akademi kebidanan Pamenang lewat LPPM
kepada dosen tidak berhenti di sini saja.

Agar

Guna (TTG), bahan ajar, atau modul pelatihan untuk

hasil

pengayaan sumber belajar, bahan pengembangan ilmu

penelitian dapat dimanfaatkan oleh publik, para dosen

pengetahuan dan teknologi khusus

didorong untuk mendiseminasikan hasil penelitiannya dalam

kesehatan,HakKekayaanIntelektual(HKI),rekayasasosi

bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak

aldll.

terakreditasi baik nasional maupun internasional.

nya

bidang

b. Standar Isi, kegiatan penelitian dilakukan dengan

Buku ini hanya menguraikan kegiatan penelitian yang

kedalaman dan keluasan materi Penelitian meliputi: (1)

diberlakukan untuk seluruh dosen di Akademi Kebidanan

Materi Penelitian dasar : berorientasi masalah-masalah

Pamenang sehingga penelitian dapat tertata apik dan taat

yang sering terjadi masyarakat; (2) Materi Penelitian

asas. Diharapkan buku ini dapat digunakan sesuai dengan

terapan : berorientasi pada penemuan inovasi dan

kebutuhan. Isi buku ini seutuhnya dapat di unduh disitus

pengembangan

LPPM : http:/www akademi kebidanan pamenang.ac.id

masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

IPTEK

yang

bermanfaat

bagi

c. Standar proses, proses kegiatan penelitian meliputi
B. Standar Pengelolaan Kegiatan Penelitian

kegiatan: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
penelitian harus berupa pelayanan kepada masyarakat,

LPPM Akademi kebidanan Pamenang dalam mengelola
9
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penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai

pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran

bidang kesehatan, peningkatan kapasitas masyarakat

sebagai hasil dari pengembangan ilmu pengetahuan

atau pemberdayaan

dan teknologi; (5)masalah social dan rekomendasi

masyarakat yang sesuai kaidah

dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan
otonomi keilmuan dan budaya akademik. Memenuhi
standar

mutu,

keselamatan

kerja,

kesehatan,

kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pedidikan.
e. Standar pelaksana, kegiatan penelitian dilakukan
dengan

kompetensi

pelaksana

wajib

menguasai

kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat,

metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan

dan lingkungan.

bidang

d. Standar
penilaian

penilaian,

proses

penelitian
dan

hasil

meliputi

jenis

kegiatan,

serta

tingkat

kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.

penelitian.

f. Standar sarana dan prasarana, kegiatan penelitian harus

Beberapa prinsip penilaian yang digunakan meliputi :

didukung Laboratorium, atau sarana lain sesuai

(1) Prinsip edukatif : memotivasi pelaksana agar terus

kebutuhan yang memenuhi standar mutu, kesehatan,

meningkatkan mutu penelitian nya; (2) Prinsip objektif

keselamatan kerja, kenyamanan dan keamanan. Sarana

:

Prinsip

teknologi informasi dan komunikasi yang memadai.

akuntabel : prosedur yang jelas dan dipahami oleh

Sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain

pelaksana; dan (4) Prinsip transparan : prosedur dan

melalui program kerjasama serta kantor kelembagaan

hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku

penelitian.

bebas

terhadap

kegiatan

keilmuan,

dari pengaruh subjektivitas;(3)

kepentingan.

Minimal

penilaian

hasil

penelitian

g. Standar pengelolaan, kegiatan penelitian dikelola

meliputi : (1) tingkatan kepuasaan masyarakat; (2)

dengan baik oleh lembaga penelitian dengan kewajiban

perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada

kelembagaan penelitian dan penelitian meliputi : (1)

masyarakat sesuai dengan program;

(3) dapat

Menyusun dan mengembangkan program penelitian

dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di

sesuai Renstra penelitian PT; (2) Menyusun dan

masyarakat secara berkelanjutan; (4) terciptanya

mengembangkan peraturan, panduan, dan SPMI
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penelitian

PT;(3)

penelitian;(4)

Memfasilitasi

Melaksanakan

Melakukan

pelaksanaan

Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen

penelitian;(5)

Risbang). Di dalam Buku Panduan Penelitian ditetapkan

penelitian; (6)

program penelitian atas dua kelompok, yaitu: (1)

Monev

diseminasi hasil

Memfasilitasi peningkatan kemampuan penelitian;

Penelitian Kompetitf Nasional, dan (2)

(7)Sistem penghargaan; dan (8) Menyusun laporan

Desentralisasi. Sedangkan di tingkat Akademi disebut

kegiatan penelitian.

Akselerasi Mandiri dengan biaya Institusi AKBID

h. Standar

pendanaan

dan

pembiayaan,

kegiatan

penelitian dilakukan dengan sumber dana penelitian

Penelitian

Pamenang. Di dalam Buku Panduan Penelitian ditetapkan
program penelitian Akselerasi Mandiri.

dari : (1) Dana pemerintah; (2) Dana internal
perguruan tinggi : (a). Perencanaan; (b) Pelaksanaan;

D. Ketentuan Umum Penelitian

(c) Monitoring & evaluasi; (d) Pelaporan; (e)

Pelaksanaan program penelitian harus mengacu pada standar

Diseminasi hasil; (f) Peningkatan kapasitas peneliti;

penjaminan mutu penelitian yang ditetapkan AKBID

(g) Insentif publikasi dan HKI. (3) Dana kerjasama

Pamenang. Berkenaan dengan hal tersebut, AKBID Pamenang

penelitian dan (4) Dana masyarakat.

menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program penelitian
yang diuraikan sebagai berikut.
1. Ketentuan umum pengajuan penelitian Kompetitif

C. Pengelolaan Penelitian
Pengelolaan

penelitian

di

AKBID

Pamenang

mengacu pada program pengelolaan yang dilakukan oleh
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (Dit. RPM)
Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan (Dirjen
Risbang). Pengelolaan penelitian di AKBID Pamenang
mengacu pada program pengelolaan yang dilakukan oleh
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (Dit. RPM)
13

Nasional dan Desentralisasi mengacu pada Panduan
Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
di Perguruan Tinggi Edisi X.
2. Pengajuan usulan penelitian “Akselerasi Mandiri”

mengacu pada Pedoman Penelitian; dengan ketentuan
bahwa ketua dan anggota tim peneliti adalah dosen
tetap.
14

3. Apabila

penelitian

yang

dihentikan

sebelum

waktunya akibat kelalaian peneliti atau terbukti

E. Tahapan Kegiatan Penelitian

mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau

Secara umum tahapan kegiatan penelitian yang

mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai

disetujui untuk didanai meliputi pengusulan, seleksi,

sebelumnya, maka ketua peneliti tersebut tidak

pelaksanaan dan pelaporan.

diperkenankan mengusulkan penelitian selama 2
(dua)

tahun

berturut-turut

dan

diwajibkan

mengembalikan dana penelitian ke kas Negara atau
pendidikan.

F. Indikator Kinerja Utama Penelitian
Lembaga penelitian menetapkan indikator kinerja
penelitian berdasarkan indikator kinerja utama yang

4. Lembaga Penelitian melakukan monitoring dan

evaluasi pelaksanaan penelitian dengan mengacu pada
sistem penjamiman mutu penelitian.

ditetapkan secara nasional dan berdasarkan Rencana
Strategis AKBID Pamenang.
Indikator kinerja penelitian AKBID Pamenang

5. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian

adalah :

mengacu pada aturan yang berlaku.
6. Penelitian Mandiri adalah penelitian yang dilakukan

dengan dana sendiri yang sifatnya lintas bidang
ilmu/program

studi

dan

atau

satu

bidang

ilmu/program studi di bawah koordinasi LPPM

a. Publikasi ilmiah
b. Sebagai pemakalah dalam pertemuan ilmiah
c. Sebagai pembicara utama dalam pertemuan ilmiah
d. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

dengan mengikuti tujuan, lingkup dan ketentuan
e. Teknologi tepat guna

yang sama dengan penelitian yang lain.
7. Dosen yang akan melaksanakan penelitian mandiri

harus memilih dan mengacu pada salah satu skema

f. Model/Prototype/Desain/Karya seni/ Rekayasa Sosial
g. Buku ajar

yang telah ditetapkan dalam pedoman penelitian ini.
15
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h. Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan

secara langsung oleh direktur Akbid Pamenang dengan
SK Direktur dengan masa tugas satu tahun dan dapat
diperpanjang sesuai kebutuhan.

G. Penilai/Reviewer Penelitian
Penilai/reviewer

internal

perguruan

tinggi

melakukan seleksi proposal sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan. Penilai/reviewer internal perguruan
tinggi harus memenuhi sejumlah persyaratan. Adapun
persyaratan Penilai Internal Perguruan Tinggi adalah
sebagai berikut:
a.

Mempunyai tanggungjawab, berintegritas, jujur,
mematuhi kode etik penilai, dan sanggup
melaksanakan tugas-tugas sebagai penilai.

b.

Berpendidikan Pasca sarjana

c.

Mempunyai jabatan fungsional serendah-rendahnya
Asisten Ahli.

d.

Berpengalaman dalam bidang penelitian sedikitnya
pernah dua kali sebagai ketua peneliti pada penelitian

e.

Pengalaman dalam penulisan buku ajar

Mekanisme Pengangkatan Penilai Internal Perguruan
Tinggi adalah sebagai berikut:
Penilai/reviewer internal perguruan tinggi ditentukan
17
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LPPM

BAB II
PROGRAM PENELITIAN AKSELERASI MANDIRI

AKBID

Pamenang.

Untuk

memudahkan

pelaksanaan koordinasi dan pengendalian mutu maka
disusun panduan pelaksanaan penelitian dengan basis
prodi/jurusan

A. Pendahuluan

dengan

tema

“Penelitian

Akselerasi

Mandiri”.

Penelitian “akselerasi mandiri” adalah program
penelitian yang dilaksanakan di Lembaga Penelitian dan

B. Prinsip Dasar

Pengabdian Masyarakat, melalui alokasi dana Institusi

Pelaksanaan “Penelitian Akselerasi Mandiri” oleh s

AKBID Pamenang. Program penelitian ini dimaksudkan

program studi harus mempertimbangkan prinsip-prinsip

untuk penguatan kapasitas dosen dalam melaksanakan

sebagai berikut:

penelitian, meningkatkan kualitas dan kuantitas luaran

a.

Menyertakan dosen dan mahasiswa sebagai usaha

penelitian, hingga memiliki daya saing di tingkat nasional

menumbuhkan iklim akademik dan kelancaran proses

dan internasional.

pembelajaran.

Orientasi

program

ini

adalah

mendinamisir

b.

Kegiatan berbasis pada laboratorium atau kelompok

tumbuhnya riset-riset inovatif pada kelompok bidang

ahli/pakar dalam usaha menumbuhkan ekselensi di

ilmu yang ada di program studi dan jurusan, sehingga

AKBID Pamenang.

dapat menginisiasi skema riset kompetitif nasional dan
berdaya saing.
Tugas

utama

Lembaga

bertanggung

jawab

dalam

pengendalian

mutu

dan

Penelitian

melakukan

penyelenggaraan

adalah

koordinasi

c.

Kegiatan

diarahkan

untuk

mengembangkan

kepakaran

SDM

AKBID

Pamenang

di

atau

menumbuhkan kelompok ahli/pakar dalam usaha
meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan.

kegiatan

penelitian ”akselerasi mandiri” melalui pusat studi di

C. Permasalahan Penelitian
Permasalahan

19

yang

diangkat

dalam

Penelitian
20

Akselerasi Mandiri, meliputi bidang/topik riset unggulan

BAB III

di AKBID Pamenang masalah kesehatan yang berkaitan

PENELITIAN DASAR

dengan kesehatan ibu dan anak.
A. Pendahuluan
D. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini di arahkan untuk memperkaya

Lokasi Penelitian dapat memilih salah satu dari aspek

khazanah ilmu pengetahuan (body of knowledge) sebagai

berikut: Sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Kediri dan

fondasi ilmiah dalam menguatkan kepakaran/keahlian

sekitarnya, Rumah sakit swasta wilayah Kabupaten Kediri,

dosen. Penelitian ini berorientasi pada penemuan (invensi)

Rumah sakit umum wilayah kab Kediri, Bidan Praktek

atau penjelasan terkait suatu fenomena, kaidah atau

Mandiri, Dinas Kesehatan Kab Kediri, Blitar dan Trenggalek,

postulat baru sebagai dasar ilmiah dalam suatu proses

Puskesmas Kab Kediri, Blitar dan Trenggalek.

ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). Selain
itu, penelitian dasar keilmuan ini dapat bersifat penelitian

E. Jenis Penelitian Akselerasi Mandiri

verifikasi terhadap suatu fenomena, kaidah atau postulat

Penelitian Akselerasi Mandiri AKBID Pamenang,

yang pernah ada sebelumnya.

meliputi :
B. Tujuan

1. Penelitian Dasar

Tujuan Penelitian Dasar Keilmuan adalah:

Jenis penelitian ini di arahkan untuk memperkaya
khazanah ilmu pengetahuan (body of knowledge)
sebagai

fondasi

ilmiah

1.

Mendorong dosen melakukan penelitian dasaryang
bersifat temuan baik metode atau teori baru yang

menguatkan

belum pernah ada sebelumnya;

kepakaran/keahlian dosen.
2.

Mendorong dosen melakukan penelitian dasar yang
bersifat verifikasi terhadap suatu metode atau teori

21
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baru yang pernah ada sebelumnya;
3.

yang bersangkutan sebagaimana format Lampiran 5;

Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah

d.

format Lampiran 6 disertai tanda tangan;

dosen.
e.

C. Luaran Penelitian

dalam jurnal nasional terakreditasi/tidak terakreditasi

f.

Luaran tambahan adalah:

tahun yang sama baik sebagai ketua maupun anggota

Publikasi dalam seminar nasional dan/atau seminar
internasional;

peneliti;

b.

Hak Kekayaan Intelektual;

c.

Buku Ajar.

g.

Kriteria dan Pengusulan
Kriteria

dan

dapat

melibatkan

mahasiswa

untuk

Subtansi Usulan Penelitian
Usulan penelitian ditulis menggunakan Times New

persyaratan

umum

pengusulan

Penelitian Dasar Keilmuan adalah:
a.

Ketua tim adalah dosen tetap

b.

Penelitian

dilakukan

Peneliti

membantu pelaksanaan penelitian.
E.

secara

Roman ukuran 12 dengan jarak baris 2 spasi, kecuali
abstrak satu spasi dan ukuran kertas A4 serta mengikut
sistematika sebagai berikut:

perorangan

atau

berkelompok dengan anggota tim peneliti berjumlah
maksimum 3 (tiga) orang yang berasal dari satu
rumpun bidang ilmu yang sama;
c.

Setiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu
usulan penelitian pada skema yang berbeda pada

dan/atau jurnal ilmiah bereputasi internasional.

D.

Jangka waktu penelitian adalah 1 tahun, dengan biaya
penelitian maksimal Rp. 2.500.000;

Luaran wajib dari penelitian ini adalah publikasi

a.

Setiap tim peneliti mengisi biodata sebagaimana

a.

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 3.1)

b.

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 3.2)

c.

KATA PENGANTAR

d.

DAFTAR ISI

Ketua tim peneliti menguraikan dengan rinci dan jelas
tugas dari masing-masing tim peneliti dan disetujui
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e.

BAB 1. PENDAHULUAN

Lampiran 3 Ringkasan anggaran biaya disusun

Latar Belakang (tidak lebih dari 1 halaman),

sesuai dengan format Tabel 4.1.
Tabel 4.1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian
Dasar Keilmuan yang Diajukan

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian (tidak lebih
dari

1

halaman),

dan

Urgensi

(Keutamaan)

No

Jenis Pengeluaran

Penelitian (tidak lebih dari 3 halaman).
f.

BAB 2. KAJIAN PUSTAKA

1

Honor tim peneliti (Maks. 30%)

State of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang

2

Peralatan penunjang, ditulis secara
terperinci sesuai dengan kebutuhan
(5-15 %)
Bahan habis pakai, ditulis secara
terperinci sesuai dengan kebutuhan
(20-30%)
Perjalanan, jelaskan kemana dan
untuk tujuan apa (15-25%)

sudah dicapai, studi pendahuluan yang sudah
3

dilaksanakan dan peta jalan penelitian dan tidak
melebihi 8 halaman. Bahan referensi yang digunakan

4

adalah yang terbaru.
g.

BAB 3. METODE PENELITIAN (sesuai dengan
keperluan)

5

Dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang

Biaya yang
Diusulkan (Rp)

Lain-lain: administrasi, publikasi,
seminar, laporan, lainnya sebutkan
(Maks. 15%)
Jumlah

menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan
yang akan dikerjakan. Bagan alir penelitian harus
Jadwal Penelitian

dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas,

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk bar chart

mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan indikator

untuk rencana penelitian yang diajukan dan sesuai

capaian yang terukur.
h.

dengan format pada Lampiran 4.

BAB 4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
i.

Anggaran Penelitian

DAFTAR PUSTAKA

Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci

Disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan

dan dilampirkan dengan format seperti pada

urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan,
25
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j.

dan sumber. Hanya pustaka yang dikutip dalam usul

mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak

penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

penandatanganan perjanjian (Lampiran 8);
b.

LAMPIRAN

Menyiapkan bahan pemantauan oleh penilai internal
melalui presentase kemajuan pelaksanaan penelitian

F. Seleksi dan Evaluasi Proposal

pada saat monev;

Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Dasar

c.

Menyerahkan softcopy laporan akhir (mengikuti

Keilmuan dilakukan dalam satu tahapan yaitu undangan

format pada Lampiran 9) yang telah disahkan oleh

pembahasan untuk proposal yang dinyatakan lulus.

lembaga penelitian dalam format .pdf dan dokumen

Format penilaian evaluasi proposal ditunjukkan pada

bukti luaran;

Lampiran 3.3 dan format penilaian evaluasi seminar

d.

Menyiapkan bahan presentasi kelayakan capaian dan

proposal ditunjukkan pada Lampiran 3.4.

usulan

tahun

berikutnya

(format

penilaian

pembahasan/ kelayakan mengikuti Lampiran 10);
G.

Pelaksanaan dan Pelaporan
Pelaksanaan

Penelitian

H.
Dasar

Keilmuan

akan

dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal. Pada akhir
pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan hasil
kegiatan penelitian dalam bentuk kompilasi luaran

Subtansi Laporan Penelitian
Usulan penelitian ditulis menggunakan Times New

Roman ukuran 12 dengan jarak baris 2 spasi, kecuali
abstrak satu spasi dan ukuran kertas A4 serta mengikut
sistematika sebagai berikut:

penelitian. Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan
a. HALAMAN SAMPUL (lampiran3.6)

penelitian dengan melakukan hal-hal berikut:
Setiap

peneliti

wajib

melaporkan

pelaksanaan

c. ABSTRAK

penelitian dengan melakukan hal-hal sebagai berikut:
a.

b. HALAMAN PENGESAHAN

Mencatat semua kegiatan pelaksanaan penelitian
pada Buku Catatan Harian Penelitian (logbook) dan
27

d. KATA PENGANTAR
e. DAFTAR ISI
28

i. BAB 4 PEMBAHASAN
j. BAB 5 PENUTUP

f. BAB 1. PENDAHULUAN
Latar Belakang (tidak lebih dari 1 halaman),
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian (tidak lebih
dari

1

halaman),

dan

Urgensi

k. DAFTAR PUSTAKA
l. LAMPIRAN

(Keutamaan)

Penelitian (tidak lebih dari 3 halaman).
g. BAB 2. KAJIAN PUSTAKA
State of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang
sudah dicapai, studi pendahuluan yang sudah
dilaksanakan dan peta jalan penelitian dan tidak
melebihi 8 halaman. Bahan referensi yang digunakan
adalah yang terbaru.
h. BAB 3. METODE PENELITIAN (sesuai dengan
keperluan)
Dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang
menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan
yang akan dikerjakan. Bagan alir penelitian harus
dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas,
mulai dari mana, bagaimana luarannya, dan indikator
capaian yang terukur.
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Lampiran 3.1 Format Sampul Usul Penelitian Dasar

Lampiran 3.2 Format halaman pengesahan Penelitian
Dasar

Judul

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN

Proposal Penelitian

Judul Penelitian
Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
d. Program Studi
e. Nomor HP
f. Alamat Surel (e-mail)
Biaya penelitian
Biaya luaran Tambahan

:…………………………
: …………………………..
: ………………………..
: -………………………..
: …………………………….
: ……………………………
: …………………………..
: Rp. ……………….;…….
: Rp. ……………………….

Peneliti
Kediri, …………
Mengetahui,
Direktur
Akademi Kebidanan Pamenang

AKADEMI KEBIDANAN PAMENANG
PARE-KEDIRI

Ketua Peneliti

TAHUN
(……………………)
NIDN.

(…………………)
NIDN
Menyetujui
Ketua LPPM

(……………………)
NIDN.
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Lampiran 3.3 Formulir Desk Evaluasi Proposal Penelitian
Dasar
FORMULIR DESK EVALUASI PROPOSAL
PENELITIAN DASAR

No
1

Judul Penelitian
: ................................................
Bidang Penelitian
: ................................................
Perguruan Tinggi
: ................................................
Program Studi
: ................................................
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
: .............................
b. NIDN
: ..................................
c. Jabatan Fungsional
: ..................................
Anggota Peneliti
: ........... Orang
Lama
Penelitian
: ........... Tahun
BiayaPenelitian
a. Diusulkan ke AKBID Pamenang : Rp. ......................
b. Dana dari Instansi lain: Rp. ......................

2

Kriteria Penilaian
Masalah yang diteliti:
a. Kontribusi pada IPTEKS
b. Tinjauan Pustaka dan roadmap
penelitian
c. Perumusan Masalah
Orientasi Penelitian:
a. Makna Ilmiah
b. Orisinalitas dan kemutakhiran

Metode Penelitian:
a. Pola pendekatan ilmiah
3
b. Kesesuaian metode
c. Bagan Alir Penelitian
Luaran Penelitian:
a. Publikasi Ilmiah
4
b. Teori/postulat baru
c. Metode baru dan informasi/desain
baru sumberdaya:
Kelayakan
a.
Peneliti
5
b. Peralatan
c. Rencana jadwal dan biaya

Bobot
(%)

Skor Nilai

20

20

20

30

10

100
J
u
Keterangan : Skor : 1, 2, 4, 5 (1 = Sangat kurang; 2 =
Cukup; 4 = Baik; 5 = Sangat Baik); Nilai =
Bobot x Skor
Komentar Penilai:
..............................................................................................
..............................................................................................
Penilai
(………..)
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No

Lampiran 3.4 Formulir Evaluasi Seminar Proposal
Penelitian Dasar

1
FORMULIR EVALUASI SEMINAR PROPOSAL
PENELITIAN DASAR
Judul Penelitian
: ................................................
Bidang Penelitian
: ................................................
Perguruan Tinggi
: ................................................
Program Studi
: ................................................
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
: .............................
b. NIDN
: ..................................
c. Jabatan Fungsional
: ..................................
Anggota Peneliti
: ........... Orang
Lama
Penelitian
: ........... Tahun
BiayaPenelitian
a. Diusulkan ke AKBID Pamenang : Rp. ......................
b. Dana dari Instansi lain: Rp. ......................

2

Kriteria Penilaian
Masalah yang diteliti:
d. Kontribusi pada IPTEKS
e. Tinjauan Pustaka dan roadmap
penelitian
f. Perumusan Masalah
Orientasi Penelitian:
c. Makna Ilmiah
d. Orisinalitas dan kemutakhiran

Metode Penelitian:
d. Pola pendekatan ilmiah
3
e. Kesesuaian metode
f. Bagan Alir Penelitian
Luaran Penelitian:
d. Publikasi Ilmiah
4
e. Teori/postulat baru
f. Metode baru dan informasi/desain
Kelayakan sumberdaya:
d. Peneliti
5
e. Peralatan
f. Rencana jadwal dan biaya

Bobot
(%)

Skor Nilai

20

20

20

30

10

100
J
u
Keterangan : Skor : 1, 2, 4, 5 (1 = Sangat kurang; 2 =
Cukup; 4 = Baik; 5 = Sangat Baik); Nilai =
Bobot x Skor
Komentar Penilai:
..............................................................................................
..............................................................................................
Penilai
(………..)
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Keterangan:

Lampiran 3.5 Format Monitoring dan Evaluasi Penelitian
Dasar

1. Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang,

3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik).

FORMAT MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN DASAR
Judul Penelitian
Ketua Peneliti
NIDN

2. Capaian penelitian:

: …………………………
: …………………………
…………………………….

Program Studi/Perguruan Tinggi : ………………………
Tahun Pelaksanaan Penelitian
Biaya yang diusulkan
Biaya yang disetujui
No

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

Komponen Penelitian

1

Capaian Penelitian

2

Publikasi Ilmiah
Internasion
al
Nasional

K
<
25%

25 – 50%

Draf
t

Submitte
d

51 – 75 %

> 75%

Accepted

Published

20

Terakredita
Nasional
tidak
terakredita
si
3

Sebagai
Pemakalah
dalam
Pertemuan
Ilmiah

Internasion
al
Nasional

Bob
ot
25

Draf
t

Terdaftar

Sudah
Dilaksanakan

15

Lokal

4

Produk/Model/Prototype/Des
ain/ Karya Seni/Rekayasa
Sosial

Draf

Produk

Penerapan

5

Buku Ajar/HKI

Draf

Editing

Sudah Terbit

J
u

20

Sko Nila
r
i

3. Skor 7 = > 75 %, 6 = 51-75 %, 5 = 25-50 %, 3 = <
25 %, 1 = belum/tidak melaksanakan.
4. Publikasi ilmiah:
5. Skor 7 = internasional published/accepted, 6 =
nasional published/accepted, 5 =
reviewed/submitted, 3 = draft/belum ada.
6. Pemakalah pada pertemuan ilmiah:
7. Skor 7 = internasional sudah dilaksanakan , 6 =
nasional sudah dilaksanakan, 5 = terdaftar, 3 =
draft/belum ada .
8. HKI: Skor 7 = granted/terdaftar, 6 = draft, 5=
belum/tidak ada.
9. TTG : Skor 7 = penerapan/produk, 6 = draft, 5 =
belum/tidak ada.
10. Produk/Model/Prototype/Desain/Karya
seni/
Rekayasa Sosial/Buku Ajar: Skor 7 = penerapan, 6
= produk, 5 = draft, 3 = belum/tidak ada.
11. Keterlibatan dan kelulusan mahasiswa S-2 dan S-3:
12. Skor 7 = memenuhi persyaratan minimum dan
telah meluluskan, 6 = memenuhi persyaratan
minimum tetapi belum meluluskan, 3 = tidak
memenuhi persyaratan minimum.
13. Sertakan dokumen/bukti dari luaran dimaksud.

20
100

Komentator……………………………………………………...
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Lampiran 3.6 Format Sampul Laporan Penelitian Dasar
Judul

Penelitian

Peneliti

AKADEMI KEBIDANAN PAMENANG
PARE-KEDIRI
TAHUN
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