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PRAKATA
Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan
Rahmat dan BerkatNya sehingga Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat

(LPPM)

STIKES

Suaka

Insan

Banjarmasin

dapat

menyelesaikan Buku Pedoman Penelitian dan pengabdian masyarakat
dengan baik.
Buku ini merupakan buku panduan bagi dosen dan peneliti STIKES Suaka
Insan Banjarmasin dalam melaksanakan penelitian dan pengabdian
masyarakat yang merupakan salah satu kegiatan Tri Dharma Perguruan
Tinggi

sehingga

diharapkan

kegiatan

penelitian

dan

pengabdian

masyarakat dapat berjalan berkesinambungan dan berkelanjutan.
Selama pembuatan buku ini tidak banyak hambatan yang dihadapi karena
terdapat pihak-pihak yang membantu terselesaikannya buku pedoman ini.
Untuk itu pada kesempatan ini, Tim penulis menyampaikan terima kasih
yang sebesar-besarnya kepada:
1. Ketua STIKES Suaka Insan Warjiman, S. Kep. Ners. MSN yang telah
memberi

persetujuan

kepada

LPPM

STIKES

Suaka

Insan

Banjarmasin dan sambutan sebagai pengantar Buku Pedoman
Penelitian dan pengabdian

masyarakat

STIKES Suaka Insan

Banjarmasin.
2. Semua pihak yang ikut membantu penyelesaian buku pedoman ini.
Demikian apa yang dapat Tim penulis sampaikan. Semoga Buku
Pedoman Penelitian dan pengabdian masyarakat STIKES Suaka Insan
Banjarmasin yang telah tersusun ini dapat bermanfaat dan menjadi
pedoman bagi dosen dalam kegiatan penelitian. Sekian dan terima kasih.
Banjarmasin,

Desember 2018

Koordinator,

Aulia Rachman, S.Kep. Ners
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Sambutan Ketua STIKES Suaka Insan Banjarmasin
Dengan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan
Yang Maha Esa atas segala penyertaanya kepada para Tim Penyusun
Panduan Penelitian Dosen yang pada akhirnya dapat diterbitkan sebagai
pedoman bagi setiap dosen.
LPPM sebagai pusat pengembangan ilmu dan profesi dalam bidang
penelitian berupaya untuk meningkatkan kualitas penelitian dosen.
Pedoman penelitan dosen dirancang dengan tujuan agar setiap dosen
berusaha untuk mengikuti pedoman yang terstandarisasi, sehingga akan
menghasilkan penelitian yang bermutu, kompetitif dan unggul sebagai
wujud

dari

pengetahuan

peran
dan

seorang
Teknologi,

dosen
serta

dalam

mengembangkan

meningkatkan

ilmu

kesejahteraan

masyarakat dan daya saing bangsa.
Peningkatan penelitian salah satunya dapat dilakukan melalui arah
dan strategi pengembangan penelitian yang menjadi daya sinergis bagi
sivitas untuk menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah yang nantinya dapat
menjadi resources yang berguna dalam proses belajar mengajar, baik
diformulasikan dalam bentuk modul atau bahan ajar setiap dosen. Dalam
hal ini saya juga menekankan bahwa penelitian merupakan instrumen
penting dari sebuah perguruan tinggi dan perlu dipublikasikan baik dalam
bentuk buku dan jurnal ilmiah agar dapat menambah khazanah keilmuan.
Demikian kata sambutan ini saya tutup dengan kata bijak “Kebaikan
satu-satunya adalah pengetahuan dan kejahatan satu-satunya adalah
kebodohan. Maka jangan pernah berhenti untuk mengembangkannya”.
Selamat berjuang dan berikan yang terbaik dari dirimu, sukses selalu.

Banjarmasin, Desember 2018
Ketua STIKES Suaka Insan Banjarmasin

Warjiman, S. Kep. Ners. MSN
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BAB I
Pendahuluan

A. Latar Belakang
Salah satu kewajiban perguruan tinggi ialah menyelenggarakan
penelitian disamping melaksanakan pendidikan dan pengabdian
masyarakat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-undang Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20 dan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
Pasal 45. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 45 ini
menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
Selanjutnya dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015
tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi juga telah menyebutkan
bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar
yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar
Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada
Masyarakat. Dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa Standar
Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian
pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Secara umum tujuan penelitian di perguruan tinggi adalah
menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang
ditetapkan oleh Pemerintah dan mengacu pada Permen Ristekdukti
Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019; menjamin
pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan
komparatif dan kompetitif; mencapai dan meningkatkan mutu sesuai
target dan relevansi hasil penelitian bagi masyarakat Indonesia; dan
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meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan kekayaan
intelektual secara nasional dan internasional.
Dalam hal ini STIKES Suaka Insan
Banjarmasin sebagai salah satu bagian dari sekolah tinggi,
dalam

wadah

kelembagaannya

berupaya

mewujudkan

dan

menggiatkan kegiatan dalam bidang penelitian maupun pengabdian
bagi dosen maupun program studi yang ada. Dosen merupakan faktor
penting dalam menentukan keberhasilan usaha ini. Masih banyaknya
dosen yang belum melakukan penelitian sesuai dengan bidang
profesinya menjadikan perlunya penyusunan sebuah pedoman yang
mudah untuk dipahami oleh seluruh tenaga pendidikan di lingkungan
STIKES Suaka Insan Banjarmasin.
Kegiatan penelitian merupakan ujung tombak dalam usaha
menggali dan menyebarkan informasi baru. Kegiatan penelitian bagi
perguruan tinggi akan menjadi semakin menentukan masa depannya
pada waktu perguruan tinggi lebih berorientasi pada industri informasi.
Menyadari peran penting kegiatan penelitian bagi perguruan tinggi,
STIKES Suaka Insan Banjarmasin bermaksud meningkatkan kegiatan
penelitian

yang

dikoordinasikan

oleh

Lembaga

Penelitian

dan

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), baik dalam kuantitas
maupun kualitasnya.
Dengan demikian, peningkatan kemampuan civitas akademika
dalam penelitian, baik teoretis, metodologis, maupun academic writing,
merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Peningkatan
kemampuan ini tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan produktivitas
dan kualitas kegiatan penelitian, melainkan juga bagi publikasi hasil
penelitian dalam bentuk artikel publikasi ilmiah di berbagai jurnal
bereputasi nasional terakreditasi maupun internasional, yang nantinya
dapat menjadi sumbangan berharga bagi pengembangan disiplin dan
kompetensi keilmuannya. Selain dari pada itu, kegiatan penelitian
menjadi kinerja utama untuk meningkatkan reputasi sebuah perguruan
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tinggi. Reputasi perguran tinggi yang dimaksud adalah perguruan
tinggi atau pendidikan tinggi yang bermutu.
Pendidikan tinggi yang bermutu disini dimaksudkan untuk
menghasilkan lulusan yang berpengetahuan, terdidik, dan terampil,
sedangkan kemampuan iptek dan inovasi dimaknai oleh keahlian
Sumber daya manusia dan lembaga litbang serta perguruan tinggi
dalam

melaksanakan

kegiatan

penelitian,

pengembangan,

dan

penerapan iptek yang ditunjang oleh penguatan kelembagaan, sumber
daya, dan jaringan.
STIKES Suaka Insan Banjarmasin menyerahkan kegiatan
pengaturan penelitian dalam lingkungan sekolah kepada Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang berada
langsung di bawah komando Pembantu Ketua I bidang akademik.
Sejauh ini ada sejumlah peluang Penelitian yang dapat
dimanfaatkan oleh para dosen, diantaranya adalah hibah Penelitian
kompetitif yang didanai oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Selain itu
juga ada penelitian yang deprogram oleh LP2M STIKES Suaka Insan,
berbagai unit teknis di kementerian pendidikan dan kesehatan, dan
departemen

atau

lembaga

pemerintahan

di

luar

kementerian

pendidikan dan kesehatan, serta bentuk-bentuk kerjasama lainnya
dengan berbagai stake holders. Agar kegiatan penelitian STIKES
Suaka Insan dapat berjalan dengan baik, dapat mencapai sasaran
serta sesuai dengan tujuannya, maka perlu dibuat buku panduan
pelaksanaan

kegiatan

pengabdian

kepada

masyarakat

yang

diperuntukkan bagi tenaga pendidik (dosen) di lingkungan STIKES
Suaka Insan Banjarmasin.

B. Permasalahan
Rekaman kegiatan penelitian dan publikasi yang ada di LPPM
STIKES Suaka Insan Banjarmasin sejak beroperasinya dari tahun
2012 hingga tahun 2018 menunjukkan bahwa belum maksimal dan
meratanya angka partisipasi dosen dalam melakukan penelitian dan

9

PEDOMAN PENELITIAN DOSEN STIKES SI 2018/2019

belum adanya kegiatan penelitian yang terintegrasi, baik antara
penelitian yang dahulu dengan penelitian berikutnya, maupun dengan
kegiatan pengabdian masyarakat.

C. Tujuan Penyusunan Buku pedoman
Buku pedoman pelaksanaan penelitian dosen ini disusun dengan
tujuan:
1. Memberikan gambaran tentang program dan arah pengembangan
penelitian.
2. Memberikan gambaran tentang arah penelitian yang dilakukan,
tata cara pengusulan, mekanisme pelaporan kegiatan penelitian
dan pertanggungjawaban penggunaan dana.
3. Memberikan gambaran tentang pencapaian luaran kegiatan
penelitian yang dilaksanakan sesuai dengan indikator kinerja
utama di bidang penelitian.
4. Memperjelas struktur, fungsi, dan mekanisme kerja Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

D. Struktur dan Tata Kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi pada Pasal 45 – Pasal 46 bidang Penelitian
Perguruan Tinggi dinyatakan bahwa:
Pasal 45
1. Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan
Ilmu

pengetahuan

dan

Teknologi,

serta

meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa (ayat 1)
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya
akademik (ayat 2)
3. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan
berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi (ayat 3)
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Pasal 46
1. Hasil Penelitian bermanfaat untuk (ayat 1):
a. Pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknilogi serta pembelajaran;
b. Peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kemajuan peradaban
bangsa;
c. Peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing bangsa;
d. Pemenuhan kebutuhan strategis pengembangan nasional; dan
e. Perubahan Masyarakat berbasis pengetahuan
2. Hasil Penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan,
dipublikasikan, dan/atau dipatenkan oleh Perguruan Tinggi, kecuali
hasil penelitian yang bersifat rahasia, menganggu, dan/atau
membahayakan kepentingan umum (ayat 2)
3. Hasil Penelitian Sivitas Akademika yang diterbitkan dalam jurnal
internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri,
teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai
sumber belajar dapat diberi anugrah yang bermakna oleh
pemerintah.
Merujuk pada ketentuan di atas, maka unsur pelaksana akademik di
lingkungan STIKES Suaka Insan Banjarmasin yang bertugas untuk
mengkoordinasi, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian
dan pengembangan yang diselenggarakan oleh dosen melalui prodi dan
pusat-pusat penelitian, dikoordinasikan oleh lembaga penelitian dan
pengembangan.

Lembaga

ini

merupakan

unsur

pelaksana

untuk

mengintegrasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
di STIKES Suaka Insan Banjarmasin. Berdasarkan SK Ketua Nomor
006/PEN/STIKES-SI/VI/2014 tertanggal 2 Juni 2014, LPPM STIKES
Suaka Insan Banjarmasin dipimpin oleh seorang ketua, dan dibantu oleh
seorang sekretaris dan seorang anggota. Bidang kegiatan yang
dikoordinasikan di bawah LPPM secara garis besar ada tiga, yakni terkait
dengan: penelitian, pengabdian masyarakat, dan publikasi terbitan berkala
ilmiah. Secara garis besar deskripsi tugasnya adalah sebagai berikut.
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1. Ketua LPPM secara periodik melakukan pertemuan, baik untuk
merencanakan, melaksanakan, memantau, maupun mengevaluasi
pelaksanaan program yang direncanakan. Rincian deskripsi tugasnya
adalah sebagai berikut:
a. Menyusun

Rancangan

Induk

Penelitian

dan

Pengabdian

Masyarakat (RIP) berdasarkan Rencana Strategi Institusi yang
telah di buat oleh Ketua STIKES sesuai Visi dan Misi Institusi.
b. Menentukan arah penelitian dan Pengabdian Masyarakat melalui
Pohon Penelitian Unggulan dan Pohon Pengabdian Masyarakat
Unggulan.
c. Menyusun

dan

mengembangkan

Peraturan

dan

Panduan

dan

Panduan

Penelitian dalam bentuk Buku Pedoman Penelitian.
d. Menyusun

dan

Mengembangkan

Peraturan

Pengabdian Masyarakat dalam bentuk Buku Pedoman Pengabdian
Masyarakat.
e. Berkoordinasi dengan Waket 1 dalam Menyusun Jadwal Kegiatan
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat: Pengajuan Proposal,
jadwal Desk Evaluation, jadwal Kajian Kelayakan dan pengumuman
hasil kajian kelayakan, Jadwal Pemaparan Proposal, Jadwal
Perbaikan

Proposal,

Jadwal

Pengumpulan

Proposal,

jadwal

Pelaksanaan Kegiatan, Jadwal Pelaporan dan Pengumpulan
Laporan.
f.

Menetapkan Surat Tugas Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

g. Memfasilitasi Proses Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
h. Memfasilitasi Dosen untuk Penulisan Artikel Ilmiah, Membuat Buku
Ajar (ISBN), perolehan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan
Publikasi tingkat Regional dan Nasional.
i.

Memfasilitasi Pelaporan Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat kepada Masyarakat (Desiminasi Hasil).

j.

Menganalisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat.
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k. Mencari Informasi dan memfasilitasi untuk memperoleh Hibah
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
l.

Berkoordinasi dengan Ketua untuk melaksanakan Kerjasama
dalam hal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dengan Lembaga
lain.

m. Menyusun dan Mengembangkan Sistem Penjamin Mutu Internal
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bekerjasama dengan TIM
Monitor Evaluasi Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI).
n. Merencakan

Pengembangan

Penelitian

dan

Pengabdian

Masyarakat berdasarkan hasil Audit Mutu Internal LPPM dengan
Mengadakan Pertemuan Ilmiah.
o. Berkoordinasi
Penelitian

dengan

dan

Ketua

Pengabdian

STIKES

untuk

Masyarakat

pengembangan

melalui

pemberian

Penghargaan kepada Pelaksana Berprestasi.
2. Bagian Penelitian dan Publikasi mengkoordinasi, memantau, dan
mengevaluasi semua kegiatan penelitian dan luaran penelitian.
3. Bagian Pengabdian dan PKM mengkoordinasi, memantau, dan
mengevaluasi semua kegiatan pengabdian masyarakat dan luarannya
serta tindak lanjut pengabdian masyarakat.
4. Team Reviewer
a. Internal
Melakukan review dan justifikasi proposal penelitian yang diajukan
oleh peneliti/dosen. Terdiri atas dosen/peneliti yang berada di dalam
STIKES Suaka Insan Banjarmasin, tapi diluar peneliti yang pada
saat itu mengajukan proposal penelitian.
b. Eksternal
Melakukan review dan justifikasi proposal penelitian yang diajukan
oleh peneliti/dosen. Terdiri atas dosen/peneliti yang berada di luar
dari peneliti STIKES Suaka Insan Banjarmasin. Dipilih dan ditunjuk
oleh Ketua LPPM dan disetujui oleh Ketua STIKES Suaka Insan
Banjarmasin.
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5. Administrasi
Membantu ketua maupun ketua sub bagian LPPM untuk pelaksanaan
program yang direncanakan terkait administrasi maupun lainnya.
6. Ketua Audit Mutu internal
a. Melakukan tugas audit mutu secara berkala dalam lembaga
penelitian

dan

pengabdian

masyarakat

dengan

sebelumnya

berkoordinasi dengan ketua Lembaga audit mutu pusat STIKES
Suaka Insan Banjarmasin.
b. Membantu tugas ketua LPPM dalam melakukan evaluasi isi, proses
dan hasil penelitian serta pengabdian masyarakat.
c. Membantu Ketua LPPM dalam memonitor perkembangan proses
penelitian yang dikerjakan oleh peneliti/dosen.
Adapun Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPPM diilustrasikan ke dalam
gambar berikut:
Ketua STIKES Suaka Insan

Wakil Ketua I

Ketua LPPM

Ka. Audit Mutu
Internal LPPM

KA SUB Bidang
Pengabdian

KA SUB Bidang Penelitian
dan Publikasi

Team Reviewer untuk
penelitian dan
Publikasi

Administrasi

Team Reviewer
untuk Pengabdian
Masyarakat

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja LPPM STIKES
Suaka Insan Banjarmasin
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BAB II
ARAH, STRATEGI PENGEMBANGAN DAN PROGRAM PENELITIAN

A. Arah Pengembangan
Arah pengembangan kegiatan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat khususnya untuk bidang penelitian diarahkan
pada: (1) terbentuknya komunitas peneliti yang secara intensif dan
konsisten

menggeluti

bidangnya,

(2)

terintegrasikannya

antara

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang sekaligus antara
kegiatan

penelitian

dan

pengabdian

pada

masyarakat,

(3)

terpublikasikannya temuan ipteks yang dihasilkan oleh peneliti
STIKES

Suaka

pengembangan

Insan
ilmu,

Banjarmasin

sehingga

pengembangan

menjadi

pembelajaran,

rujukan
dan

penyelesaian berbagai permasalahan, (4) peningkatan perolehan
HaKI. Pengembangan penelitian LPPM STIKES Suaka Insan
Banjarmasin diarahkan dalam bidang kesehatan merujuk program
kesehatan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera
pada tahun 2022. Sasaran yang akan dicapai berdasarkan tujuan
tersebut adalah: (1) terlaksananya program penelitian yang bersifat
unggulan strategis, unggulan kompetitif, unggulan prodi, dan pusat
studi, (2) tercapainya luaran penelitian dalam bentuk publikasi ilmiah,
pemakalah

atau

pembicara

utama

(Keynote

Speaker)

dalam

pertemuan ilmiah, pemerolehan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI),
Teknologi Tepat Guna, Model/Prototipe/Desain/Karya seni/Rekayasa
Sosial, Buku Ajar (ISBN), dan Laporan penelitian, (3) peningkatan
jumlah dana kerjasama penelitian dan angka partisipasi dosen dalam
penelitian.
B. Strategi Pengembangan
Adapun strategi yang diterapkan oleh Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
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1. Memfasilitasi dan mendorong kegiatan-kegiatan yang mendukung
terbentuknya komunitas peneliti.
2. Meningkatkan

kualitas

penelitian

dosen

dengan

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan, pencangkokan,
dan pendampingan pe- nelitian secara terprogram.
3. Mengkoordinasi
pengabdian

pengintegrasian

kepada

masyarakat

kegiatan

penelitian

melalui

dan

perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi.
4. Meningkatkan kemampuan menulis artikel ilmiah
5. Menyelenggarakan pelatihan penulisan artikel publikasi hasil
penelitian
6. Menyelenggarakan pelatihan penulisan bahan ajar
7. Memfasilitasi pengurusan HaKI
8. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga lain, baik untuk
mening-

katkan

kompetensi

peneliti,

dukungan

fasilitas,

pembiayaan, maupun untuk peningkatan kinerja lembaga.
Strategi pengembangan penelitian diarahkan pada tiga model
pendekatan, yaitu: Culture Transformation, Sistem bottom up, dan
Sistem top down.
Transformasi kultur atau Culture Transformation adalah model
perubahan riset secara kultural dari kondisi perguruan tinggi berbasis
pembelajaran dan riset individu menuju kondisi perguruan tinggi
berbasis riset. Perubahan yang dimaksud bersifat evolusi yang
mengandung makna bahwa perubahan yang terjadi bersifat tanpa
pemaksaan, natural, terbuka, dan mengikuti arus kesadaran para
penggiat penelitian. Transformasi kultur ini diharapkan berujung pada
terbentuknya wujud Sekolah tinggi ilmu kesehatan yang berbasis riset.
Wujud final transformasi kultur ini dimaksudkan sebagai kondisi saat
kegiatan penelitian menjadi kegiatan utama yang hasilnya diajarkan
kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran, dan disemaikan ke
masyarakat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
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Sistem

bottom

up

penelitian

dimaksudkan

sebagai

basis

pengembangan penelitian yang mengandalkan kreativitas dari bawah,
yaitu program studi (prodi) sebagai rumah induk para penggiat
penelitian sesuai dengan disiplin ilmunya. Strategi ini diarahkan untuk
meningkatkan

angka

partisipasi

dosen

dalam

penelitian,

dan

memperkuat pencapaian visi dan misi prodi sebagai pusat rujukan
penelitian sesuai bidang studinya masing-masing.
Sistem top down penelitian dimaksudkan sebagai penyediaan fasilitas
penelitian oleh STIKES melalui berbagai kebijakan, baik terkait
pendanaan, penyediaan utilitas sarana dan prasarana penelitian,
ataupun berbagai bentuk kerjasama.
Strategi pengembangan penelitian yang dikelola LPPM STIKES
Suaka Insan Banjarmasin diformulasikan dalam 4-line map seperti
sebagai berikut.
1. Peningkatan angka partisipasi dosen dalam riset.
2. Transformasi kultur riset individu menuju kelompok kajian.
3. Transformasi kultural dari kegiatan berbasis pembelajaran ke
kegiatan berbasis riset.
4. Pengembangan keunggulan riset Prodi dan riset departemen
sesuai dengan bidang spesialisasi.

C. Program Penelitian
Program-program penelitian yang dikelola dan dikoordinasi oleh
Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)
dibedakan ke dalam beberapa kategori yaitu kategori internal dan
eksternal. Kategori Internal adalah penelitian yang dikoordinasikan
oleh LPPM secara mandiri sedangkan penelitian eksternal adalah
penelitian di luar institusi yang oleh LPPM diperkenalkan kepada
pihak pendidik/peneliti di area STIKES Suaka Insan Banjarmasin.
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Penelitian internal tersebut adalah:
1. Penelitian Pengembangan Ilmu (PPI)
2. Penelitian Unggulan (PU)
Penelitian eksternal memiliki panduan tersendiri, sehingga para
peneliti/dosen diminta untuk merujuk ke portal-portal informasi yang
sudah disediakan.

Tabel 1. Program-program Penelitian yang dikoordinasikan oleh
LPPM STIKES Suaka Insan Banjarmasin
No

1

Program

Sifat

Penelitian

Penelitian

Penelitian

Internal

Keterangan

Penelitian pengembangan Ilmu atau yang

Pengembangan

lebih lengkap dikenal sebagai Penelitian

Ilmu (PPI)

pengembangan ilmu dan teknologi (IPTEK)
adalah penelitian yang dikhususkan untuk
pengembangan ilmu dan teknologi sesuai
dengan bidang keahlian peneliti.

2

Penelitian
Unggulan (PU)

Internal

Penelitian

Unggulan

Perguruan

Tinggi

(PUPT) adalah penelitian yang mengacu
pada

bidang

ditetapkan

unggulan

dalam

yang

Rencana

telah

Strategis

Penelitian (Renstra Penelitian) perguruan
tinggi. Penelitian ini harus terarah dan
bersifat top-down atau bottom-up dengan
dukungan dana, sarana dan prasarana
penelitian

dari

perguruan

tinggi

serta

pemangku kepentingan (stakeholders) yang
memiliki

kepentingan

secara

langsung

maupun tidak langsung. Sasaran akhir dari
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penelitian ini adalah dihasilkannya inovasi
teknologi pada bidang-bidang unggulan
(frontier)

dan

rekayasa

sosial

guna

meningkatkan pembangunan berkelanjutan
pada tingkat lokal maupun nasional.
3

Penelitian

Eksternal

DIKTI

Penelitian yang dibuka oleh Departemen
pendidikan tinggi RI, bagi Dosen sesuai
dengan

peminatan

atau

spesialisasi

masing-masing. Diajukan kepada DIKTI
melalui portal

yang sudah disediakan.

Silahkan

merujuk

kepada

http://simlitabmas.dikti.go.id/.
4

Penelitian
hibah AINEC
research award

Eksternal

Penelitian yang disponsori oleh AINEC
(Association

of

Indonesian

Nursing

education center) dibuku setiap setahun
sekali dengan standard dan ketentuan yang
berbeda.

Silahkan

http://aipni-ainec.com/.
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Tabel 2. Ringkasan Kegiatan Penelitian menurut Program, Inti Kegiatan, Luaran, Keunikan dan Pagu Pendanaan
No

Program

Inti Penelitian

Kriteria

Luaran (Output

Keunikan

program)
1

Penelitian

Penelitian ini diklasifikasikan

1. Ketua Tim:

Penelitian*

1. Laporan Akhir

Diarahkan

Maks.
Rp.5.000. 000,-

Pengembangan berdasarkan bidang profesi, yaitu;

Dosen

2. Proceeding

pada asuhan

Ilmu (PPI)

Tetap

3. Publikasi Jurnal

keperawatan

1. Keperawatan Medikal Bedah
2. Keperawatan gawat darurat

STIKES

Nasional/Internati

dengan sesuai

3. Keperawatan Maternitas

Suaka

onal

dengan

4. Keperawatan Jiwa

Insan

roadmap

5. Keperawatan Komunitas

Banjarmasi

penelitian.

6. Keperawatan Anak

n berbasis

7. Keperawatan lanjut usia

PDPT

8. Keperawatan Manajemen

(Pangkalan
data
perguruan
Tinggi)
2. Setidaknya
dilakukan
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dalam 6
bulan
sekali.
3. Peer group
sesuai
bidang/rum
pun
keilmuan,
terbatas
maksimal 3
orang.
4. Melibatkan
mahasiswa
maksimal 2
orang.
2

Penelitian

Merupakan jenis penelitian yang

Unggulan (PU)

melibatkan lintas spesialisasi ilmu

1. Ketua Tim
minimal S2

1. Laporan akhir

Memfokuskan

Maks.

2. Makalah

diri pada askep

Rp.15.000.000,-

dan lintas prodi disesuikan dengan 2. Peer group,

pertemuan

‘caring’ dalam

rencana arah penelitian dalam

ilmiah/prosiding

ilmu

terbatas

22

PEDOMAN PENELITIAN DOSEN STIKES SI 2018/2019

perguruan tinggi.

maksimal 3

seminar nasional keperawatan.

orang.

3. Proceding

3. Melibatkan

seminar

dengan visi

mahasiswa

internasional

misi STIKES

maksimal 2

4. Publikasi jurnal

Suaka Insan.

orang.

nasional
terakreditasi/
internasional/
bahan ajar/
paten/ TTG
5. Usul penelitian
multitahun

Keterangan:
*Rancangan biaya dapat berubah, disesuikan dengan kebutuhan penelitian yang bersangkutan.
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Tema Penelitian 5 tahun kedepan
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BAB III
KETENTUAN DAN ATURAN PELAKSANAAN PENELITIAN

Untuk memperlancar perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan
pelaporan kegiatan penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada
Masyarakat

(LPPM)

mengatur

ketentuan

penelitian

dan

aturan

pelaksanaannya.
A. Ketentuan Penelitian
1. Seorang dosen berhak untuk mengajukan satu atau lebih usulan
penelitian setiap semester, yang bisa dilakukan secara mandiri atau
secara kelompok (seorang ketua dengan dibantu oleh beberapa
anggota, maksimal 2 orang anggota).
2. Seorang dosen kehilangan haknya untuk mengajukan usulan penelitian
dalam satu tahun apabila dosen tersebut.
-

Tidak mengajukan usulan penelitian;

-

Masih mempunyai tanggungan penelitian yang belum diselesaikan,
atau belum menyerahkan laporan penelitian yang dilaksanakan
sebelumnya.

3. Seorang dosen berkewajiban melakukan penelitian sebagai Ketua
sekurang-kurangnya sekali dalam dua tahun.
4. Setiap

penerima

dana

penelitian

dari

Lembaga Penelitian

dan

Pengabdian kepada Masyarakat STIKES Suaka Insan Banjarmasin
berkewajiban menyerahkan laporan penelitian, artikel publikasi hasil
penelitian satu eksemplar beserta soft file-nya dalam bentuk CD.
5. Penerima dana penelitian yang terlambat melaporkan hasil penelitiannya
terlebih dahulu akan diperingatkan dengan surat tagihan sebelum
selanjutya dicabut hak-nya sebagai peneliti.
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B. Aturan Pelaksanaan
1. Tata Cara Pengajuan Usulan Penelitian
a. Ketua LPPM menetapkan jadwal perencanaan seleksi penerimaan
Proposal Usulan Penelitian.
b. Dosen atau Tim Peneliti mengajukan proposal penelitian pada waktu
yang telah ditentukan.
c. Ketua LPPM akan melakukan proses seleksi proposal usulan
penelitian dibantu oleh Koordinator Bagian Penelitian sesuai dengan
Roadmap LPPM.
d. Ketua LPPM akan menyelenggarakan kegiatan seminar internal atau
desiminasi awal untuk usulan penelitian yang lolos tahap seleksi.
e. Dosen atau Tim Peneliti wajib memaparkan proposal usulan
penelitian yang ingin diteliti pada tahap desiminasi awal yang akan
dihadiri oleh Ketua LPPM, Ketua STIKES Suaka Insan, Waket I
bidang Kurikulum, Waket II Bidang Keuangan, dan Para Review
Internal yang sudah ditentukan oleh LPPM
f. Proposal disetujui, Dosen atau Tim Peneliti merevisi proposal
penelitian berdasarkan hasil desk evaluation dan pemaparan
proposal penelitian
g. Dosen mengumpulkan revisi proposal penelitian
h. Ketua LPPM akan mengajukan dana penelitian kepada bagian BAUK
dan menetapkan Surat Tugas Penelitian serta Surat Keputusan
Peneliti.
i.

Dosen atau Tim Peneliti melaksanakan kegiatan penelitian dan
selalu memberikan laporan kemajuan kepada Ketua LPPM dan
Koordinator Penelitian.

j.

Ketua LPPM menetapkan jadwal Seminar Desiminasi Akhir untuk
pelaporan hasil penelitian

k. Dosen atau Tim Peneliti

wajib melaporkan hasil penelitian pada

seminar desiminasi Akhir
l.

Dosen atau Tim Peneliti wajib mengumpulkan hasil penelitian itu
dalam

bentuk

hard
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Alur pengajuan Proposal Usulan Penelitian Dosen STIKES Suaka Insan Banjarmasin
Ketua LPPM
Menetapkan jadwal perencanaan dan
seleksi Proposal Usulan Penelitian
Dosen

1.

1. Proposal Usulan Penelitian

c
2.

Ketua LPPM dan Koordinator Penelitian
akan melakukan Proses Seleksi

Dosen atau Tim Peneliti mengajukan
proposal penelitian

diterima dan direvisi berdasarkan
hasil desk evaluasi dan
pemaparan proposal penelitian.
Laporan hasil revisi dikumpulkan
kebagian koordinator Penelitian
dan harus ditandatangani oleh
ketua LPP.

2.

Ketua LPPM menyelenggarakan
Seminar Desiminasi Awal Proposal
Usulan Penelitian
Dosen atau Tim Peneliti wajib
memaparkan isi proposal dihadapan
Ketua LPPM, Ketua STIKES Suaka
Insan, Waket I dan II, serta para
reviewer Internal.

Proposal Lolos Seleksi

1.

2.

1. Ketua LPPM akan mengajukan dana

2.

penelitian ke BAUK sesuai jumlah dana
penelitian yang telah disepakati
Ketua LPPM akan menetapkan Surat
Tugas dan Surat Keputusan Peneliti

1.
2.

Dosen
atau
Tim
melaksanakan Penelitian
Memberikan
Laporan
Penelitian

Peneliti
kemajuan

1.

2.

Dosen atau Tim Peneliti menyerahkan
laporan hasil Penelitian kepada LPPM dalam
bentuk har Copy.
Dosen atau Tim Peneliti Wajib melaksanakan
Publikasi sesuai Luaran yang ingin dicapai
pada rencana penelitian sebelumnya.

Gambar 2. Tata cara pengajuan Usulan Penelitian
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Ketua LPPM menyelenggarakan
Seminar Desiminasi Akhir Hasil
Penelitianyang akan terbuka untuk
para dosen dan mahasiswa.
Dosen atau Tim Peneliti wajib
memaparkan Hasil Penelitian pada
seminar tersebut.
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2. Periode Pelaksanaan Penelitian
No

1

Program

Penerimaan

Pengumum

Seminar

Kegiatan

Lap

dan seleksi

an tahap

Awal

Penelitian

Kemaju

Hasil

usulan

Seleksi

Proposal

an

Penelitian

Penelitian

Dilakukan

Pengumuma

1. Tahap

Pengembangan

dua kali

n seleksi

pada

Ilmu

dalam satu

penerimaan

Bulan Mei

tahun yaitu ;

proposal

- Tahap I

akan

pada

bulan

dilakukan 1

Bulan

Maret s/d

minggu

Agustus

April

2. Tahap

I

II

1. Tahap I

Seminar

Waktu

Pengumpulan Laporan akhir

pada

penelitian

pelaksana

penelitian dilakukan paling

Bulan

berlangsun

an seminar lambat 1 bulan setelah

Mei s/d

g.

hasil akhir

seminar hasil penelitian

Penelitian

dilaksanakan.

2. Tahap II

akan

pada

ditetapkan

setelah

bulan

oleh LPPM

batas akhir

Agustus

pada bulan

bulan Juni

penerimaan

s/d

Agustus

s/d Juli

proposal

Novem

dan

yang telah

ber

Desember.

- Tahap II

La. Akhir

Sepanjang

Agustus

Juni

MoNEV

ditentukan.
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2

Penelitian

Dilakukan

Pengumuma

Unggulan

setahun

n seleksi

sekali pada

Mei

Mei s/d

Sepanjang

Waktu

Pengumpulan Laporan akhir

Penelitian

pelaksana

penelitian dilakukan paling

penerimaan

berlangsun

an seminar lambat 1 bulan setelah

Bulan Maret

proposal

g.

hasil akhir

seminar hasil penelitian

s/d April

akan

Penelitian

dilaksanakan.

dilakukan 1

akan

minggu

ditetapkan

setelah

oleh LPPM

batas akhir

pada bulan

penerimaan

Agustus.

Agustus

proposal
yang telah
ditentukan
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C. Evaluasi Usul Penelitian
Setiap usul penelitian yang diajukan ke Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat akan direview dan dievaluasi dalam forum
seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian
kepada Masyarakat. Review/evaluasi tersebut bertujuan memberi masukan
untuk menyempurnakan dan meningkatkan kualitas usul penelitian.

D. Pembiayaan Penelitian
1. Jumlah dana
a. Penelitian yang dibiayai oleh anggaran dasar LPPM adalah
penelitian yang sudah melewati tahap seleksi pada waktu yang
sudah ditentukan.
b. Penelitian Pengembangan Ilmu akan diberikan dana penelitian
maksimal sebesar Rp.5.000.000,c. Penelitian Unggulan akan diberikan dana penelitian maksimal
sebesar Rp.15.000.000,-

Tabel 4. Jenis penelitian dan anggaran penelitian internal.
Jenis program penelitian

Biaya/anggaran penelitian
maksimall

Penelitian pengambangan Ilmu

Maks. Rp. 5.000.000,-

(PPI)
Penelitian Unggulan (PU)

Maks. Rp. 15.000.000,-

Catatan : Jumlah Dana yang diberikan akan disesuaikan dengan jenis
dan luaran penelitian yang ingin dicapai dengan melihat
jumlah anggaran LPPM Stikes Suaka Insan Banjarmasin
2. Sumber dana
a. Perguruan Tinggi
b. Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dalam negeri, atau
dana dari masyarakat
31
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c. Pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di luar negeri,
d. Hibah Dana Penelitian bagi Peneliti

Dana yang terkumpul dari institutional fee akan digunakan untuk
biaya

monitoring,

ngembangan

evaluasi,

pemberkasan,

sarana-prasarana,

penguatan

pengadaan
dan

dan

pe-

pengembangan

kelembagaan (capacity building), usaha-usaha peningkatan kualitas
sumber daya manusia, dan pengembangan program.

3. Ketentuan pembiayaan penelitian
Pembiayaan penelitian akan dilakukan secara bertahap. Tahap I akan
diberikan 70% dan tahap II diberikan 30%. Pembiayan meliputi
komponen:
a. Alat tulis kantor (ATK) dan bahan habis pakai, peralatan penunjang
(30%),
b. Perjalanan dinas (maksimum 15%),
c. Honor (maksimum 25%)
d. Publikasi dan lain-lain (25%)
e. Penjaminan Mutu Laporan, Seminar Proposal Usulan Penelitian dan
seminar Hasil Penelitian (5%)

4. Proses pengajuan dana
Proses pengajuan dana untuk proses penelitian dapat dilakukan dengan
mengikuti beberapa langkah berikut:
a. Tim Peneliti mengusulkan proposal penelitian kepada LPPM dan
ditandatangani oleh Kepala LPPM.
b. Proposal yang diajukan akan melewati proses seleksi untuk
kesesuaian Topik Penelitian sesuai dengan Roadmap Penelitian
STIKES Suaka Insan Banjarmasin.
c. Proposal yang telah lolos seleksi wajib dilakukan seminar usulan
oleh seluruh Tim Peneliti yang dihadiri oleh Ketua LPPM,
Koordinator Penelitian, Ketua STIKES Suaka Insan, Wakil Ketua I
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bagian Pendidikan, Wakil Ketua II bagian Keuangan serta Para
Reviewer Internal.
d. Proposal disetujui, maka ketua LPPM akan mengusulkan jumlah
dana penelitian yang telah disepakati pada saat seminar usulan
kebagian Ketua/Waket.
e. Ketua/Waket Menyetujui usulan dana penelitian, Kepala LPPM akan
membuat surat kontrak penelitian dengan peneliti sebelum dana
diserahkan.
f. Kepala BAUK mencairkan dana penelitian kedalam 2 tahap, tahap
pertama dana akan dikeluarkan sebesar 70% dan tahap kedua
sebesar 30% dari total dana yang telah disepakati.
g. Kepala LPPM akan menyerahkan dana penelitian tahap pertama
sebesar 70% untuk membiayai: manajemen penelitian yang terdiri
atas

seleksi

proposal,

perencanaan

penelitian,

pelaksanaan

penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi
penelitian, desiminasi penelitian serta pelaporan hasil penelitian.
h. Kepala LPPM menyerahkan dana penelitian tahap kedua sebesar
30% setelah laporan hasil diterima, untuk membiayai: penghargaan
atau insentif Peneliti serta insentif untuk peningkatan kapasitas
peneliti yang mencakup biaya publikasi ilmiah dan biaya hak
kekayaan intelektual (HKI).
i.

Kepala BAUK. dan Ketua LPPM akan melakukan Monev (Monitoring
dan Evaluasi) penggunaan dana penelitian.

j.

Tim Peneliti wajib menyerahkan Laporan Penggunaan Dana kepada
Ketua LPPM setelah seluruh proses penelitian berakhir.

k. Kepala LPPM akan melaporkan penggunaan dana penelitian kepada
Kepala BAUK.
l.

Dana Penelitian yang tidak habis terpakai, wajib dikembalikan oleh
peneliti kedalam anggaran LPPM.

m. Ketua/Waket menerima laporan penggunaan dana penelitian.
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Alur Pengajuan Dana Penelitian
Ketua/Waket

Ketua LPPM

Kepala BAUK

Mengusulkan
dana penelitian
Menyetujui usulan
dana penelitian

Mencairkan dana
penelitian

Menyalurkan dana
penelitian untuk
membiayai:
perencanaan penelitian,
pelaksanaan penelitian,
pengendalian
penelitian, pemantauan
dan evaluasi penelitian,
pelaporan hasil
penelitian, diseminasi
hasil penelitian, dan
penghargaan dan
insenfit peneliti

Menyalurkan dana
pengelolaan penelitian
untuk membiayai:
manajemen penelitian
yang terdiri atas
seleksi proposal,
pemantauan dan
evaluasi, pelaporan
penelitian, dan
diseminasi hasil
penelitian,
peningkatan kapasitas
peneliti, dan insentif
publikasi ilmiah atau
insentif hak kekayaan
intelektual (HKI)

Melakukan Monev
penggunaan
dana penelitian

Menerima laporan
penggunaan
dana penelitian

Menerima laporan
penggunaan
dana penelitian
Melaporkan penggunaan
dana penelitian

Gambar. Alur pengajuan dana penelitian.

E. Luaran Penelitian
Kualitas penelitian dapat dilihat dari luaran penelitian dan capaian
indikator utama penelitian yang didasarkan pada rumusan IKUP oleh
Direktorat Litabmas Dirjen Dikti seperti table berikut. Luaran dan capaian
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indikator utama penelitian akan menjadi bahan pertimbangan penting atau
prioritas dalam memberikan dana tahap selanjutnya.
Tabel. Indikator kinerja utama Penelitian
No

Program

Indikator kinerja utama

Skor

penelitian (IKUP)
1

Penelitian

pengembangan



ilmu (PPI)

Proposal 

Seminar

10

Usulan Penelitian


Hasil 

10



20

seminar 

30

jurnal 

30

Seminar
Penelitian



Laporan akhir



Proseding
nasional



Publikasi
nasional

2



Penelitian unggulan (PU)

Proposal 

Seminar

5

Usulan Penelitian


Seminar

Hasil

Akhir 

5

Penelitian


Laporan akhir



10



Makalah

pertemuan 

20

ilmiah/prosiding
seminar nasional


Proceding

seminar 

20

jurnal 

30

internasional


Publikasi
nasional

terakreditasi/

internasional/

bahan

ajar/ paten/ TTG


Usul
multitahun

35
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BAB IV
FORMAT DAN SISTEMATIKA USUL PENELITIAN
A. PANDUAN

UMUM

PENULISAN

PROPOSAL

PENELITIAN

DAN

PELAPORAN HASIL PENELITIAN
1. Sistematika proposal dan penelitian Pengembangan Ilmu
A. Proposal Penelitian Pengembangan Ilmu
Penulisan proposal penelitian

mulai disesuaikan dengan format

yang digunakan untuk mengajukan usulan
Pemula

berdasarkan

pada

panduan

Hibah Penelitian Dosen
yang

dikeluarkan

oleh

Kemenristekdikti. Untuk tahun 2016 panduan yang digunakan adalah
Panduan XI.

Tujuannya adalah supaya para dosen mulai terbiasa

menggunakan format tersebut demi kemudahan pengusulan Hibah
Dosen Pemula.
Usulan Penelitian Dosen Pemula maksimum berjumlah 20
halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan
lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12
dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran
kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut :
HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1)
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 2)
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 3)
LEMBAR KETERLIBATAN MAHASISWA (Lampiran 4)
DAFTAR ISI
RINGKASAN (maksimum satu halaman)
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai
serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut.
Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat
tentang rencana kegiatan yang diusulkan.
BAB 1. PENDAHULUAN
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Uraikan 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. 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. Pada bagian ini juga perlu dijelaskan tujuan penelitian secara
ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Pada bab ini jugadijelaskan
luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu
pengetahuan. Buatlah rencana capaian seperti pada Tabel 14.1 sesuai
luaran yang ditargetkan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Uraikan 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 terakhir) dengan
mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan.
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BAB 3. METODE PENELITIAN
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapantahapan 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.
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
4.1 Anggaran Biaya
Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan
format sebagaimana pada Lampiran B. Sedangkan ringkasan anggaran
biaya disusun sesuai dengan format Tabel 14.2 dengan komponen
sebagai berikut.

No
1

Jenis Pembiayaan

2

Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium,
pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, honor
operator, dan honor pembuat sistem (maksimum 25% dan
dibayarkan sesuai ketentuan)
Bahan perangkat/penunjang/ATK (30%)

3

Perjalanan (15%)

4

Pengelolaan data, laporan, publikasi seminar, pendaftaran
HKI dan lain-lain (Maks. 30%)

Biaya yang diusulkan
(Rp)

Jumlah

4.2 Jadwal Penelitian
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas
untuk 1 tahun dalam bentuk diagram batang (bar chart) seperti dalam
Lampiran 8.
DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan
urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber
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atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga
mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman
dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang disitasi dalam usulan
penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran 4).
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
(Lampiran 5).
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota tim pengusul (Lampiran 6).
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti tentang Keaslian Penelitian
(Lampiran 14).

B. Laporan akhir penelitian Pengembangan Ilmu.
1.

Pelaksanaan
Pelaksanaan penelitian dilaksanakan oleh tim penelitian sesuai

dengan kontrak yang telah ditandatangani. Dalam hal terjadi perubahan
pada pelaksanaan penelitian, harus mendapat persetujuan dari LPPM.
Yang dimaksud perubahan meliputi perubahan anggota tim peneliti,
perubahan sampling, jangka waktu penelitian, lokasi dan atau penelitian.
Ketidaksesuaian pelaksanaan penelitian dengan kontrak penelitian tanpa
adanya persertujuan dari LPPM akan dikenakan sanksi sesuai kontrak
penelitian.
2.

Laporan Kemajuan
Peneliti diwajibkan menyerahkan laporan kemajuan kepada LPPM

setelah pengumpulan data, dengan waktu selambat-lambatnya 16
minggu setelah kontrak penelitian ditandatangani kedua belah pihak.
Laporan kemajuan diserahkan dalam bentuk hardcopy sebanyak 2
eksemplar, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Sampul Muka
Sampul muka menggunakan kertas Buffalo berwarna HIJAU MUDA,
dengan format seperti pada lampiran .
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b. Isi disesuaikan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh, dengan
sistematika sebagai berikut:
Abstrak
BAB I.

PENDAHULUAN

BAB II.

TINJAUAN PUSTAKA

BAB III. METODE PENELITIAN
BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Daftar Pustaka
Ringkasan Laporan Kemajuan (Lampiran)
c. Jika ada hal yang belum dilaksanakan diberi keterangan belum
terlaksana, dilengkapi dengan alasannya.
d. Jika ada perubahan pelaksanaan penelitian (baik metode, bahan,
alat, sampel, dll) diberi keterangan ada perubahan, dilengkapi
dengan alasannya.
Dalam hal Laporan Kemajuan dianggap tidak sesuai dengan
usulan penelitian dan kontrak penelitian, LPPM memiliki wewenang
penuh untuk menolak Laporan Kemajuan yang diserahkan.

Laporan

Kemajuan yang dianggap belum sesuai tersebut dikembalikan disertai
dengan saran-saran perbaikan.

Jangka waktu penyerahan Laporan

Kemajuan adalah maksimal 1 (satu) minggu setelah pengembalian.
3.

Pemantauan Pelaksanaan Penelitian
Pemantauan dilaksanakan oleh LPPM mulai minggu ke 8 setelah

penandatanganan

kontrak hingga akhir penelitian.

Pemantauan

dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti perkembangan pelaksanaan
penelitian dan mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi peneliti,
sehingga dapat memberikan saran-saran untuk mengatasinya.
4.

Laporan Hasil Penelitian
Peneliti diwajibkan menyerahkan Laporan Hasil Penelitian kepada

LPPM setelah menyelesaikan penelitian, dengan waktu selambatlambatnya minggu ke-24 setelah penandatanganan kontrak.
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Hasil Penelitian dalam bantuk hardcopy dan softcopy (dalam CD), dan
naskah publikasi format jurnal, masing-masing 2 (dua) eksemplar
dengan ketentuan sebagai berikut:
a.

Sampul Muka
Sampul muka menggunakan kertas Buffalo berwarna Hijau
muda, dengan format seperti pada lampiran .

b. Isi disesuaikan dengan hasil penelitian yang telah diperoleh, dengan
sistematika seperti pada lampiran.

Evaluasi atas Laporan Hasil Penelitian dilaksanakan oleh Ketua
LPPM bersama dengan kordinator penelitian.

Penilaian dilakukan

berdasarkan format penilaian yang sudah persiapkan oleh LPPM. Dalam
hal hasil penilaian adalah kurang sekali, maka Ketua LPPM berwenang
untuk mengembalikan Laporan Hasil Penelitian, dan meminta peneliti
untuk memperbaiki dengan jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu setelah pengembalian.

2. Sistematika proposal dan Hasil penelitian Unggulan
A. Proposal Penelitian Unggulan
Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) adalah penelitian
yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Penelitian (Renstra Penelitian) perguruan tinggi.
Penelitian ini harus terarah dan bersifat top-down atau bottom-up dengan
dukungan dana, sarana dan prasarana penelitian dari perguruan tinggi
serta pemangku kepentingan (stakeholders) yang memiliki kepentingan
secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran akhir dari penelitian
ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan
(frontier) dan rekayasa sosial guna meningkatkan pembangunan
berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional.
Usulan

Penelitian

Unggulan

Perguruan

Tinggi

maksimum

berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman
pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan Times New
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Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu
spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan
sebagai berikut.
HALAMAN SAMPUL (Lampiran 11.1).
HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 11.2).
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 11.3)
DAFTAR ISI
RINGKASAN (maksimum satu halaman)
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin
dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan
tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan
singkat tentang rencana kegiatan yang diusulkan yang sejalan dengan
renstra penelitian PT.

BAB 1. PENDAHULUAN
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan
khusus, dan urgensi (keutamaan) penelitian. Dalam bab ini perlu
penjelasan tentang renstra penelitian perguruan tinggi khususnya peta
jalan dan luaran penelitian yang terkait dengan penelitian yang
diusulkan. Pada bab ini juga dijelaskan temuan dan luaran apa yang
ditargetkan serta kontribusinya pada ilmu pengetahuan yang dalam hal
ini terkait langsung dengan riset unggulan perguruan tinggi pengusul.
Perlu juga dijelaskan dalam latar belakang adalah pentingnya riset yang
diusulkan dalam mendukung capaian Rencana strategis penelitian
Perguruan Tinggi. Buatlah rencana capaian tahunan seperti pada Tabel
11.1 sesuai luaran yang ditargetkan dan lamanya penelitian yang akan
dilakukan.
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Tabel 11.1 Rencana Target Capaian Tahunan
Indikator Capaian
No

Jenis Luaran
TS+
TS1) TS+1 … TS+n
Internasional

1

Publikasi ilmiah2)
Nasional Terakreditasi
Pemakalah dalam
temu

Internasional

ilmiah3)

Nasional

Inivited speaker
dalam temu

Internasional

ilmiah4)

Nasional

Visiting Lecturer5)

Internasional

2

3

4

Paten
Paten sederhana
Hak Cipta

Merek dagang
Hak Kekayaan
Intelektual

Rahasia dagang

5
(HKI)6)
Desain Produk Industri

Indikasi Geografis
Perlindungan Varietas
Tanaman
Perlindungan Topografi
Sirkuit
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Terpadu
6

Teknologi Tepat
Guna7)

7

Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/
Rekayasa Sosial8)

8

Buku Ajar (ISBN)9)

1.

TS= Tahun Sekarang (tahun Pertama Penelitian)
Isi dengan tidak ada, draf, submitted, reviewed, accepted, atau published
3.
Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
4.
Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
5.
Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau sudah dilaksanakan
6.
Isi dengan tidak ada, draf, terdaftar, atau granted
7.
Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan
8.
Isi dengan tidak ada, draf, produk, atau penerapan
9.
Isi dengan tidak ada, draf, proses editing, atau sudah terbit
2.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, peta jalan
penelitian pengusul yang mengacu kepada Rencana Strategis Penelitian
(Renstra Penelitian) atau bidang unggulan perguruan tinggi sebagai
acuan primer serta hasil penelitian yang up to date dan relevan dengan
mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. Jelaskan juga studi
pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai oleh
pengusul.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang
menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan dicapai sebelumnya
sesuai peta jalan penelitian perguruan tinggi. Akan lebih baik jika
penyajian dapat dikaitkan dengan capaian peneliti yang dapat dijadikan
sebagai referensi untuk melanjutkan kegiatan penelitian yang akan
diusulkan dan yang akan dikerjakan selama periode penelitian. Metode
harus memuat secara utuh tahapan penelitian dengan jelas, luaran, dan
indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. Uraian metode, jadwal,
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dan anggaran perlu dibuat sesuai dengan masa penelitian (2-5 tahun)
yang diusulkan.
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
4.1 Anggaran Biaya
Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan dilampirkan
dengan format seperti pada Lampiran B. Ringkasan anggaran biaya
disusun sesuai dengan format Tabel 11.2. Uraian anggaran juga
mencakup dukungan anggaran dari perguruan tinggi dan pihak mitra
yang terkait (optional). Perguruan tinggi wajib menyediakan anggaran
untuk mendukung penelitian baik in kind maupun in cash.

Tabel 11.2 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian
Unggulan Perguruan Tinggi yang Diajukan Setiap
Tahun
Biaya yang Diusulkan (Rp)
No

Jenis Pengeluaran

Tahun

ke-1
1

2

Honorarium untuk pelaksana, petugas
laboratorium,
pengumpul data, pengolah data,
penganalisis data, honor
operator, dan honor pembuat sistem
(maksimum 25% dan dibayarkan sesuai
ketentuan)
Bahan perangkat/penunjang/ATK (30%)

3

Perjalanan (15%)

4

Pengelolaan data, laporan, publikasi
seminar, pendaftaran HKI dan lain-lain
(Maks. 30%)
Jumlah

4.2 Jadwal Penelitian
45
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Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram batang (bar chart)
untuk rencana penelitian yang diajukan dan sesuai dengan format pada
Lampiran C.
REFERENSI
Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem
nomor), dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan,
dan sumber. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang
dicantumkan dalam referensi.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1.

Justifikasi Anggaran Penelitian (Lampiran B).

Lampiran 2.Dukungan sarana dan prasarana penelitian yang
menjelaskan fasplitas menunjang penelitian, yaitu
prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini dan
ketersediannya di perguruan tinggi pengusul. Apabila tidak
tersedia, jelaskan bagaimana cara mengatasinya.
Lampiran 3.Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas
(Lampiran D).
Lampiran 4.Nota kesepahaman MOU atau pernyataan kesediaan dari
mitra (apabila ada).
Lampiran 5.Biodata ketua dan anggota tim pengusul (Lampiran E).
Lampiran 6.Surat pernyataan ketua peneliti (Lampiran F).

B. Laporan Hasil Penelitian Unggulan
Setiap tahun peneliti menyiapkan laporan kemajuan untuk dievaluasi
oleh penilai internal. Hasil monitoring dan evaluasi internal atas
laporan kemajuan ini dilaporkan kepada LPPM. Selanjutnya, LPPM
akan melakukan kunjungan lapangan (site visit) guna memverifikasi
capaian berdasarkan bukti fisik (logbook dan luaran yang dijanjikan)
dan mengases kelayakan untuk melanjutkan penelitian ke tahun
berikutnya. Peneliti yang dinyatakan layak untuk melanjutkan kegiatan
penelitian tahun berikutnya akan diumumkan dan proposal lanjutan
diserahkan ke LPPM. Evaluasi capaian penelitian akan dimonitor oleh
LPPM.
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Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan
hal-hal berikut:
1. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Buku Catatan
Harian Penelitian (memuat kegiatan secara umum, bukan logbook)
terhitung sejak penandatanganan perjanjian penelitian.
2. Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi untuk penilai internal dan
eksternal dengan menyerahkan laporan kemajuan yang telah disahkan
oleh lembaga penelitian
3. Bagi peneliti yang dinilai layak untuk melanjutkan penelitian, harus
mengunggah proposal tahun berikutnya dengan format mengikuti
proposal tahun sebelumnya.
4. Laporan Akhir diserahkan saat penelitian selesai dengan cover warna
merah sesuai dengan hasil penelitian yang telah diperoleh, dengan
sistematika seperti pada lampiran.

B. PASCA PENELITIAN
1. Seminar Hasil Penelitian
Hasil penelitian wajib dipresentasikan oleh Peneliti Utama pada
Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh LPPM. Seminar Hasil
Penelitian diselenggarakan secara terbuka bagi dosen dan mahasiswa
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suaka Insan Banjarmasin. Biaya seminar
hasil penelitian ini ditanggung oleh LPPM.
2. Publikasi Hasil Penelitian
Hasil penelitian wajib dipublikasikan dalam jurnal baik di Jurnal
Internal Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suaka Insan Banjarmasin maupun
di luar Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Suaka Insan Banjarmasin.
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Template Artikel

JUDUL DITULIS DENGAN
FONT TIMES NEW ROMAN 12 CETAK TEBAL
(MAKSIMUM 12 KATA)
Penulis11), Penulis22)dst. [Font Times New Roman 10
CetakTebaldanNamaTidakBolehDisingkat]
1

NamaFakultas, namaPerguruanTinggi (penulis 1)
email: penulis _1@abc.ac.id
NamaFakultas, nama PerguruanTinggi(penulis 2)

2

email: penulis _2@cde.ac.id
Abstract [Times New Roman 11CetakTebaldan Miring]
Abstract dituli dalam bahasa Inggris yang berisikan isu-isu pokok, tujua npenelitian,
metoda/pendekatandanhasilpenelitian. Abstract ditulis dalam satu alenia, tidakl ebih
dari 200 kata. (Times New Roman 11, spasi tunggal, danc etak miring).

Keywords: Maksimum5 kata kunci dipisahkan dengan tanda koma. [Font Times New
Roman 11spasi tunggal, dan cetak miring]
(penelitian sebelumnya). [Times New
Roman, 11, normal].

1. PENDAHULUAN [Times New
Roman 11 bold]
Pendahuluan
mencakup
latar
belakang atasi suatau permasalahan
serta urgensi dan rasionalisasi kegiatan
(penelitian atau pengabdian). Tujuan
kegiatan dan rencana pemecahan
masalah disajikan dalam bagian ini.
Tinjauan pustaka yang relevan dan
pengembangan hipotesis (jikaada)
dimasukkan dalam bagian ini. [Times
New Roman, 11, normal].

3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian menjelaskan
rancangan kegiatan, ruang lingkup atau
objek, bahan dana latutama, tempat,
teknik pengumpulan data, definisi
operasional variable penelitian, dan
teknik analisis.[Times New Roman, 11,
normal].
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Bagian
ini
menyajikan
hasil
penelitian. Hasil penelitian dapat
dilengkapi
dengan
tabel,
grafik
(gambar), dan/atau bagan. Bagian
pembahasan
memaparkan
hasil
pengolahan data, menginterpretasikan
penemuan secara logis, mengaitkan
dengan
sumber
rujukan
yang
relevan.[Times New Roman, 11,
normal].

2. KAJIAN LITERATUR DAN
PEGEMBANGAN HIPOTESIS (JIKA
ADA)
Bagian ini berisi kajian literatur yang
dijadikan sebagai penunjang konsep
penelitian. Kajian literature tidak
terbatas pada teori saja, tetapi juga
bukti-bukti empiris. Hipotesis penelitian
(jika ada) harus dibangun dari konsep
teori dan didukung oleh kajian empiris
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5. KESIMPULAN
Kesimpulan
berisirangkuman
singkatatas
hasil
penelitian
dan
pembahasan.[Times New Roman, 11,
normal].
6. REFERENSI
Penulisan naskah dans itasi yang
diacu dalam naskah ini disarankan
menggunakan
aplikasi
referensi
(reference manager) seperti Mendeley,
Zotero, Reffwork, Endnote dan lain-lain.
[Times New Roman, 11, normal].
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LAMPIRAN
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Lampiran 1
Bidang Unggulan :………………

USULAN PENELITIAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN ILMU
KEPERAWATAN/PENELITIAN UNGGULAN

GAMBARAN ASSESMENT SPIRITUAL PASIEN KANKER YANG MENJALANI
KEMOTERAPI DI RUANG EDELWIS RSUD ULIN BANJARMASIN TAHUN 2017
(JUDUL PENELITIAN)

TIM PENGUSUL:
Nama dan Gelar

Jabatan

NIDN

Sr. Anastasia Maratning,
SPC., MSN

XXX

XXX

Theresia Labatubun,
A.Per.Per

XXX

XXX

Theresia Jamini,
Amd.Kep

XXX

XXX

SARJANA KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS/DIPLOMA KEPRAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SUAKA INSAN BANJARMASIN
2017 (tahun Usulan)
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Lampiran 2
HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA

Judul Penelitian

:

Bidang Unggulan

:

Ketua Peneliti

:

a. Nama Lengkap

:

b. NIP/NIDN

:

c. Pangkat/Golongan

:

d. Jabatan Fungsional

:

e. Jurusan

:

f. Alamat Rumah

:

g. Telp Rumah/HP

:

h. E-mail

:

Jumlah Anggota

:

Orang

Jumlah Mahasiswa

:

Orang

Lama Penelitian

:

Bulan

Jumlah Biaya

:

Rp …………

Peneliti

___________, ____
Ketua STIKES SI

Ketua Peneliti

(Cap dan Tanda tangan)

(Tanda tangan)

( ___________________)

( ___________________)

NIP/NIDN

NIP/NIDN
Mengetahui,
Ketua LPPM
(Cap dan Tanda tangan)
( ___________________)
NIP/NIDN
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Lampiran 3
IDENTITAS DAN URAIAN UMUM
1. Judul penelitian
:…………………………………………………………………

2. Tim Peneliti
No

Nama

Jabatan

1

Ketua

2

Anggota 1

3

Anggota 2

Bidang
Keahlian

Instansi
Asal

Alokasi
waktu
(Jam/minggu)

3. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian :

4. Masa Pelaksanaan

5.
6.

7.

8.

Mulai
:
………………………………………………………………………………………….
Berakhir
:
………………………………………………………………………………………….
Lokasi penelitian (lab/studio/lapangan)
………………………………………………………………………………………….
Instansi lain yang terlibat (jika ada, dan uraian apa konstibusinya)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………..................................................................................................................
...........
Temuan yang ditargetkan (penjelasan gejala atau kaidah, metode, teori, atau
antisipasi yang dikonstribusikan pada bidang ilmu)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Konstribusi mendasar pada suatu bidang ilmu (uraian tidak lebih dari 50 kata,
tekankan pada gagasan fundamental dan orisinil yang akan mendukung
pengemangan iptek)
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…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
9. Jurnal Ilmiah yang menjadi sasaran (tuliskan nama terbitan berkala ilmiah
internasional bereputasi, nasional terakreditasi, atau nasional tidak
terakreditasi dan tahun rencana publikasi)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………..................................................................................................................
...........
10. Rencana luaran HKI, buku, purwarupa atau luaran lainnya yang ditargetkan,
tahun rencana perolehan atau penyelesaiannya.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
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Lampiran 4
HALAMAN KETERLIBATAN MAHASISWA DALAM PROSES PENELITIAN
DOSEN

NO

NAMA

NIM

BENTUK
KETERLIBATAN

TTTD

Banjarmasin, ……………………
Ketua Tim Peneliti,

(…………………………………….)

55

PEDOMAN PENELITIAN DOSEN STIKES SI 2018/2019

Lampiran 5
LAPORAN PENGGUNAAN DANA PENELITIAN
Judul Penelitian

:

Tahun

:

Prodi

:

Ketua Tim Peneliti

:

Sumber dana

: Institusi STIKES Suaka Insan Banjarmasin
PERKIRAAN USULAN ANGGARAN PENELITIAN

1

Jml &
Sat

Kegiatan

No.

Honorarium ( mak 25 %)
A
B
C

2

dst sebutkan

Bahan dan Peralatan Penelitian (30 %)
A
B

3

dst sebutkan

Biaya Perjalanan (mak 15 %)
A
B

4.

5

dst sebutkan

Dan lain-lain (25 %)
A

Penelusuran pustaka

B

Penyusunan laporan

C

Dokumentasi dan Publikasi

D

Dll sebutkan

Penjaminan mutu laporan (reviewer, seminar,
dll) (5%)
JUMLAH
Terbilang : lima - 15 juta rupiah
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Biaya /Sat
( Rp)

Jml Biaya
(Rp)
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Lampiran 7 .
Pedoman Penilaian Usulan Penelitian Dosen

Judul Penelitian

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

Tema
Perguruan Tinggi
Program Studi
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIDN
c. Jabatan Fungsional
Anggota Peneliti
Lama Penelitian Keseluruhan
Biaya Diusulkan ke Institusi
Biaya Direkomendasikan

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

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

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

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

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

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

: ................ orang
: ........... tahun
: Rp .....................
: Rp .....................

Tahap yang dinilai
1.
Naskah Usulan Penelitian
No.
1.
2.

KRITERIA
Latar Belakang
Tinjauan Pustaka

INDIKATOR PENILAIAN
Ketajaman perumusan
Relevansi, kemutakhiran, dan
penyusunan daftar pustaka

BOBOT (%)
20
10

3.

Kelayakan
penelitian

Ketepatan metode, kesesuaian
jadwal, kesesuaian keahlian
personalia, kewajaran biaya &
sarana dan prasarana

15

4.

Rekam jejak (track
record) peneliti

Keterkaitan penelitian dengan
latar belakang keilmuan dan
pengalaman peneliti

15

5.

Potensi
tercapainya luaran

Proses teknologi/ TTG /produk,
Publikasi, HKI, Buku Ajar, dll
Pengembangan & penerapan
Ipteks-sosbud

20



SKOR

JUMLAH
80
Biaya yang direkomendasikan diisi oleh reviewer sesuai dengan pertimbangan
jenis penelitian
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2. Desiminasi
NO
1.
2.

BOBOT (%)
10

INDIKATOR PENILAIAN
Penyajian uraian fakta
Pengetahuan yang berkaitan dengan
substansi penulisan

SKOR

10
20

JUMLAH

Rentang Skor
: 1 -10
Nilai Total = (Nilai Naskah + Nilai Desiminasi) * 100%
Kriteria
:
<50 %
: Tidak disetujui dengan alasan ……
50 -75 %
: Disetujui dengan revisi
>75 %
: Disetujui
Kota, Tanggal bulan tahun
Reviewer
(Nama Jelas)
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Lampiran 8.
JADWAL TENTATIVE PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN

No

Uraian Kegiatan

Bulan ke
1

1

Pengumuman pengusulan proposal

2

Batas akhir preproposal

3

Seleksi preproposal

4

Pengumuman preproposal yang lolos

5

Batas akhir proposal lengkap

6

Seleksi proposal lengkap

7

Pembahasan proposal (desk evaluation)

8

Kunjungan lapangan tim pakar ke pengusul/unit pengusul (jika ada)

9

Penetapan proposal yang didanai

2

3

4

5

6

7

8

Penugasan on going
10

Pengumuman proposal yang didanai

11

Kontrak dan penugasan

12

Pelaksanaan penugasan
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13

Laporan kemajuan

14

Monitoring dan evaluasi internal

15

Monitoring dan evaluasi eksternal

16

Laporan tahunan/akhir

17

Seminar hasil

18

Pengusulan
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Lampiran 9
Bidang Unggulan:…………..

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN ILMU
KEPERAWATAN/PENELITIAN UNGGULAN

GAMBARAN ASSESMENT SPIRITUAL PASIEN KANKER YANG MENJALANI
KEMOTERAPI DI RUANG EDELWIS RSUD ULIN BANJARMASIN TAHUN 2017
(JUDUL PENELITIAN)

TIM PENGUSUL:
Nama dan Gelar

Jabatan

NIDN

Sr. Anastasia Maratning,
SPC., MSN

XXX

XXX

Theresia Labatubun,
A.Per.Per

XXX

XXX

Theresia Jamini,
Amd.Kep

XXX

XXX

SARJANA KEPERAWATAN DAN PROFESI NERS/DIPLOMA
KEPRAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN SUAKA INSAN BANJARMASIN
2017 (tahun Usulan)
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Lampiran 10.
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PENELITIAN
Sampul
Lembar Pengesahan
Lembar Pernyataan Keaslian
Abstrak (dalam bahasa Inggris)
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I.

PENDAHULUAN

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
BAB II.

Latar Belakang
Pembatasan Masalah
Perumusan Masalah
Tujuan Penelitian
Urgensi Penelitian
STUDI PUSTAKA

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
BAB III.

Studi Pustaka (penggunaan textbook diminimalkan, penggunaan
jurnal/working paper dimaksimalkan)
Penelitian Terdahulu
Keterkaitan Penelitian ini dengan Penelitian Sebelumnya
Kerangka Berfikir
Hipotesis (jika ada)
METODE PENELITIAN

1.1.
Jenis Penelitian
1.2.
Definisi Konseptual & Operasional Variabel (Jika menggunakan data
primer)
1.3.
Instrumen Penelitian (Jika menggunakan kuesioner)
1.4.
Populasi dan Sampel
1.5.
Metode Pengumpulan data (Jika menggunakan kuesioner)
1.6.
Metode Analisis Data
BAB IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1.
4.2.
BAB V.

Deskripsi Obyek Penelitian
Hasil Analisis
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan
5.2. Rekomendasi
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR ISTILAH
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Lampiran 11.
RINGKASAN LAPORAN KEMAJUAN
CONTOH
Judul

:

…………………….…………………

Peneliti Utama

:

…………………….…………………

WAKTU
NO.

KEGIATAN

1.

Tinjauan
Pustaka

2.

Uji Coba
Kuesioner

3.

RENCANA PELAKSANAAN

HASIL

KENDALA,
RENCANA
PERUBAHAN
(jika ada)

10 Juli

10 Juli

Ada penambahan
dari jurnal yang
menguatkan
hipotesa

11 -13 Juli

11 - 13 Juli

Telah
dilaksanakan di...

Pengumpulan
Data

20 Juli

20 Juli

Telah terkumpul
50 %

Kesulitan ijin
penyebaran
kuesioner di
…………….,
sehingga di
ganti di
perumahan.

4.

Diskusi
dengan pakar

30 Juli

1 Agustus

Telah
dilaksanakan
dengan ………..,
banyak masukan
yang
menyempurnakan
penelitian

Diksusi
dengan
………….belu
m terlaksana
karena
kesibukan
beliau.

5.

Pembahasan

Belum terlaksana

6.

Kesimpulan

Belum terlaksana

Catatan:
Jenis kegiatan penelitian tidak baku seperti contoh di atas, tapi menyesuaikan
dengan penelitiannya masing-masing
LAMPIRAN . LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN
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Lampiran 12.
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

:
…………………………………………………………………

NIK

:
…………………………………………………………………

Judul Penelitian

:
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian ini merupakan hasil karya
sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian ini
merupakan hasil plagiat atau penjiplakan atas karya orang lain, maka saya
bersedia bertanggung jawab sekaligus menerima sanksi.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaaan sadar dan tidak
dipaksakan.

Peneliti Utama
Materai
Rp 6.000,-

Nama Jelas
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