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KATA PENGANTAR 
 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 

Kegiatan penelitian  merupakan salah satu dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi yang wajib dilaksanakan oleh dosen. Demi lancarnya kegiatan ini, UNISKA MAB 

memberikan fasilitas melalui  APBU UNISKA berupa penyediaan dana. Agar penyaluran 

dan pemanfaatan dana tersebut terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu 

diterbitkan suatu panduan. 
 

Panduan ini mengacu pada panduan yang diterbitkan oleh DRPM, memuat uraian dan 

penjelasan rinci tentang tata cara pengajuan dan format proposal, seleksi proposal, 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan, pelaporan hasil Penelitian  serta penulisan artikel 

ilmiah.. 
 

Panduan ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pengelolaan penelitian, pembuatan artikel ilmiah yang dikeluarkan 

oleh LPPM UNISKA. Dilain pihak pelaksanaan penelitian, pembuatan artikel ilmiah dapat 

dipertanggungjawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi kreativitas para pengusul dan 

pengelola penelitian. 
 

Atas terbitnya Panduan ini kami menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan 

yang setinggi-tingginya kepada semua pihak atas gagasan dan sumbangan pemikiran. Kami 

menyadari bahwa panduan ini masih perlu disempurnakan, sehingga saran dan kritik yang 

membangun sangat diharapkan. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
 
 

 

Banjarmasin, Agustus 2019 

Kepala Pusat  Penelitian  
 
 
 

 

Dr. Hj. Tintin Rostini, S.Pt., M.P  
NIP. 19700908 2005 01 2002 



 

SAMBUTAN KETUA LEMBAGA  

PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNISKA 
 

 

Assalaamu’alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh, 
 

Puji  Syukur  kehadirat  Allah  SWT  yang  telah  melimpahkan  segala  nikmat  

sehingga  buku Panduan Edisi V  ini  dapat diselesaikan.  Usaha untuk meningkatkan  

kualitas dan  kuantitas penelitian secara terus menerus dilakukan oleh Lembaga penelitian 

dan Pengabdian Kepada Masyarakat  Uniska MAB.. Salah satu usaha yang diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas penelitian sesuai dengan standar APBU UNISKA.Buku  

Pedoman  Edisi  V  ini  mengacu pada buku Panduan Edisi XII  DRPM. 
 

Panduan ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pengelolaan penelitian, pembuatan artikel ilmiah yang dikeluarkan 

oleh LPPM UNISKA. Dilain pihak pelaksanaan penelitian, pembuatan artikel ilmiah dapat 

dipertanggungjawabkan secara lebih baik tanpa mengurangi kreativitas para pengusul dan 

pengelola penelitian. Uniska MAB  menyadari bahwa perbaikan mutu penelitian akan dapat 

mewujudkan negara yang bermutu dan berwibawa, yang salah satu indicator utamanya adalah 

publikasi internasional para peneliti dan akademisi, dan dalam rangka meneguhkan Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Kewajiban publikasi sebagaimana diatur dalam 

Permenristekdikti Nomor  44  Tahun  2015  tentang  Standar  Nasional  Pendidikan  Tinggi  

seharusnya  menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatan mutu dan kuantitas publikasi 

ilmiah akademisi Indonesia.  Dosen-dosen dilingkungan Uniska MAB diharapkan mampu 

menjawab tantangan ini melalui sejumlah skema penelitian bagi dosen perguruan tinggi. 

Kami menyambut baik terbitnya Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian  Edisi V ini 

dan semoga dapat lebih meningkatkan produktivitas dosen di Universitas Islam Kalimantan 

Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin. Buku Panduan ini telah diselaraskan dengan 

sistem pengelolaan berbasis TIK, sehingga dapat menjamin efisiensi, transparansi, dana 

kuntabilitas pengelolaan penelitian. Kami sangat menghargai upaya Pusat Penelitian  beserta  

seluruh  jajaran  yang  telah berhasil menyusun Buku Panduan ini. 

 

Wassalaamu’alaikum warohmatulloohi wabarokaatuh,  
 

 

Banjarmasin, Agustus 2019 

Ketua Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat 
 
 
 
 

 

Dr. Achmad Jaelani, S.Pt., M.Si.  
NIP. 19670106 199403 1 002 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 
 

Penelitian merupakan dharma kedua dari Tri Dharma Perguruan Tinggi 

memegang peranan yang sangat penting. Penelitian bukan hanya berperan dalam 

menghasilkan produk-produk komersil dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan 

penunjang penting dalam pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga 

(pengabdian kepada masyarakat). Universitas Islam Kalimantan (UNISKA)  sebagai salah 

satu institusi pendidikan tinggi islam terkemuka di Kalimantan melalui tata kelola yang 

baik terus berperan aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian 

di UNISKA MAB Banjarmasin diarahkan kepada penelitian yang relevan dengan 

permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga mampu 

berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, UNISKA 

Banjarmasin membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan 

dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan kepakaran yang diperlukan 

yang ada di berbagai fakultas dan program studi yang juga melibatkan lintas disiplin 

keilmuan. 

  Uniska MAB memiliki pedoman pengelolaan penelitian yang sangat lengkap dan 

dikembangkan serta dipublikasikan melalui website http://lppm.uniska-bjm.ac.id yang 

meliputi : 1. Kebijakan dasar penelitian, yang mencakup arah dan fokus, jenis dan rekam 

jejak penelitian unggulan; pola kerjasama dengan pihak luar, serta pendanaan dan sistem 

kompetisi. 2. Penanganan plagiasi, paten, dan hak atas kekayaan intelektual; 3. Rencana 

dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda tahunan,4. Peraturan pengusukan 

proposal penelitian dan pelaksanaannya. Kesemuanya terdokumentasi dengan sangat baik 

dan dapat diakses oleh semua pihak, baik internal maupun eksternal. 

 

1.2.Tujuan  Penelitian 

a. Menyiapkan intelektual yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

subhanahuwata’ala, berahlak mulia, percaya pada diri sendiri serta beramal 

sesuai dengan bidang ilmu dengan ikhlas demi terwujudnya masyarakat yang 

diridhai oleh Allah Subhanahu wata’ala; 

http://lppm.uniska-bjm.ac.id/
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b. Mengembangkan dan menyebarluaskan berbagai ilmu pengetahuan serta 

pemanfaatannya untuk memajukan Islam dan meningkatkan taraf kehidupan 

masyarakat; 

c. Menyiapkan intelektual dalam berbagai bidang yang berjiwa wirausaha, 

relevansi dan mutu; 

1. Makin relevannya program studi dan lulusan dengan tuntutan kebutuhan 

pembangunan; 

2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas dosen; 

3. Meningkatkan kualitas tenaga administrasi; 

4. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi system pengelolaan; 

5. Tercukupinya sarana dan prasarana akademik; 

6. Tersusunnya kurikulum yang mantap dan fleksibel; 

7. Meningkatnya mutu penelitian pendidikan dan kualitas penelitian non 

kependidikan; 

 

Standar penelitian di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Abanjari 

Banjarmasin mengacu pada standar yang telah dijelaskan dalam Permenristekdikti 

Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan 

ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian sebagai berikut. 

1. Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu 

hasil penelitian; b) diarahkan untuk m.engembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c) 

semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; d) 

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di 

perguruan tinggi; e) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak 

membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan  cara 

diseminarkan, dipublikasikan, dipaten kan, dan/atau  cara lain  yang dapat digunakan 

untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 

2. Standar  isi   penelitian,  yaitu  merupakan  kriteria   minimal  yang  meliputi:  

    a) kedalaman  dan  keluasan  materi  penelitian  dasar  dan  penelitian  terapan;   

  b). berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk 

mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c) 

orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu 
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pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, 

dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; 

dan e) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi 

kebutuhan masa mendatang. 

3. Standar proses penelitian, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri 

atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c) 

mempertimbangkan  standar mutu, keselamatan  kerja, ke sehatan, kenyamanan, 

serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d) penelitian yang dilakukan 

oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau 

disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus mengarah pada 

terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan 

peraturan di perguruan tinggi. 

4. Standar  penilaian  penelitian,  yaitu  merupakan  kriteria  minimal  penilaian  

yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi 

dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan 

yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh 

semua pemangku kepentingan; b) harus memperhatikan kesesuaian dengan standar 

hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; c) penggunaan metode dan 

instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja 

proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan 

peraturan di perguruan tinggi. 

5. Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan 

peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode 

penelitian  yang  sesuai  dengan  bidang  keilmuan, objek penelitian,  serta  tingkat 

kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi 

akademik dan hasil penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian 

diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. 

6. Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal: a) sarana 

dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian 

dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) sarana perguruan tinggi yang digunakan 

untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bi dang ilmu program 

studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan 
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pengabdian kepada masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja,   

kesehatan,   kenyamanan,   dan   keamanan   peneliti,   masyarakat,   dan lingkungan. 

7. Standar   pengelolaan   penelitian,   merupakan   kriteria   minimal   tentang:   a) 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan 

kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan 

oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian 

seperti lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan 

tinggi. 

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu: a) kriteria minimal sumber 

dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang berasal dana penelitian 

internal pergruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam 

maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b) digunakan untuk membiayai 

perencanaan penelitian,pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan 

dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; 

c) dana pengelolaan penelitian wajib disediakan oleh perguruan tinggi digunakan 

untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan  dan  

evaluasi,  pelaporan  penelitian,  

           9.Standar Nilai Guna penelitian : a) Standar nilai guna penelitian merupakan kriteria 

minimal tentang ukuran ketercapaian nilai guna  penelitian.  b). Publikasi hasil 

penelitian wajib dilakukan dalam bentuk jurnal maupun buku refensi maupun bahan 

ajar/buku ajar.  Publikasi hasil penelitian  :1) Makalah Seminar baik dalam bentuk 

oral atau poster, 2) Pengajuan Patent, 3) Karya Tulis Ilmiah Populer, 4) HAKI 5) 

Produk/prototype/formula,design.c). Publikasi hasil penelitian dalam format Jurnal, 

Buku, Makalah Seminar dan Karya Tulis Ilmiah Populer harus melalui Proses 

Pemindaian Anti Plagiasi (PPAP) dan menunjukkan tingkat orisinalitas masing-

masing ≥85%. d). Penelitian dengan dana dari luar UNISKA MAB, standar 

keluarannya mengikuti ketetapan lembaga yang membiayai. e).Hasil penelitian 

dapat meningkatkan mutu dan jumlah artikel ilmiah yang dapat diterbitkan pada 

jurnal bereputasi, jurnal internatinal, dan jurnal terakreditasi 
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BAB II. PENGELOLAAN PENELITIAN 

 

 

2.1  Pendahuluan 

Sejalan  dengan  perannya   dalam mewujudkan keunggulan penelitian, Pusat 

penelitian Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin,  

Pengelolaan penelitian  diarahkan untuk  meningkatkan daya saing perguruan tinggi di 

bidang penelitian, meningkatkan angka partisipasi dosen/peneliti dalam melaksanakan 

penelitian, meningkatkan   kapasitas  pengelolaan   penelitian dan emfungsikan potensi 

perguruan tinggi dalam menopang daya saing bangsa.  

Program penelitian yang diselenggarakan di Universitas Islam Kalimantan 

Muhammad Arsyad Albanjari Banjarmasin untuk dosen/peneliti mulai tahun anggaran 

2019/2020 pengelolaan penelitian memiliki tiga (3) skim penelitian yaitu  terdiri dari :  

1. Penelitian Dosem Pemula 

2. Penelitian Kompetetif  

3. Penelitian Pusat Kajian 

 

2.2 Ketentuan Umum 

Pelaksanaan program penelitian  harus mengacu pada standar  penjaminan  mutu  

penelitian    sesuai  dengan  rambu -rambu  yang  telah  ditetapkan.  Berkenaan dengan 

hal tersebut,  UNISKA MAB  menetapkan ketentuan umum pelaksanaan program 

penelitian yang diuraikan sebagai berikut. 

 

A. PENELITIAN  DOSEN PEMULA 

KRITERIA 

 Pengusul adalah dosen tetap yang, telah memiliki NIDN/NIDK, memiliki jabatan 

akademik Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan akademik  

 Tim peneliti berjumlah 2-3 orang 

 Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya boleh mengusulkan satu proposal 

penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti 

 Setiap peneliti hanya boleh mendapat skema PDP sebanyak dua kali, baik sebagai 

anggota maupun sebagai ketua peneliti 

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

yang diampu 

 Jangka waktu penelitian adalah satu tahun; 
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 Dana maksimal 4.000.000/judul 

 Usulan diunggah ke litabmas.uniska dan dokumen cetak  1 buah di kumpulkan  di 

LP2M 

 

B.  PENELITIAN KOMPETITIF 

KRITERIA 

 Pengusul adalah dosen tetap yang, telah memiliki NIDN/NIDK, memiliki jabatan 

akademik minimal Lektor Sampai Guru Besar  

 Tim peneliti berjumlah 2-3 orang 

 Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya boleh mengusulkan satu proposal 

penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti 

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

yang diampu 

 Jangka waktu penelitian adalah satu tahun; 

 Dana maksimal 7.000.000/judul 

 Usulan diunggah ke litabmas.uniska dan dokumen cetak  1 buah di kumpulkan  di 

LP2M 

 

C. PENELITIAN PUSAT KAJIAN 

KRITERIA 

 Pengusul adalah dosen tetap yang tergabung dalam pusat studi  

 Tim peneliti berjumlah  lebih dari 3 orang 

 Dalam tahun yang sama, setiap pusat studi  hanya boleh mengusulkan satu proposal 

penelitian  

 Usulan penelitian/kegiatan harus relevan dengan bidang  fokus dari pusat studi 

 Jangka waktu penelitian adalah satu tahun; 

 Dana maksimal 10.000.000/judul 

 Usulan diunggah ke litabmas.uniska dan dokumen cetak  1 buah di kumpulkan  di 

LP2M 
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Dosen yang melakukan penelitian baik penelitian dosen pemula maupun penelitian 

kompetitif, dalam pelaksanaannya wajib  melibatkan mahasiswa di program studi masing-

masing dengan tujuan  untuh  belajar meneliti dan belajar meneliti masalah serta melatih  

mahasiswa untuh menjawab permasalahan yang ada di lapangan.  

 Peneliti  wajib mencantumkan acknowledgement yang menyebutkan sumber 

pendanaan  (yaitu: A P B U  U N I S K A )  pada setiap bentuk luaran penelitian baik 

berupa publikasi ilmiah, makalah yang dipresentasikan, maupun poster. 

 

2.2  Tahapan Kegiatan 

     Secara umum, tahapan kegiatan penelitian  yang disetujui untuk didanai meliputi 

pengumuman, pengusulan, penyeleksian/penunjukan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan, 

pelaporan, dan penilaian keluaran. Jadwal semua tahapan kegiatan tersebut disampaikan oleh 

Pusat Penelitian Uniska melalui laman http://litabmas.uniska.go.id dan/atau melalui media 

lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://litabmas.uniska.go.id/
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II. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN 
 

Usulan Penelitian Dosen maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman 

sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan font Times New 

Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas 

A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut: 
 
1. UNTUK PENELITIAN DOSEN PEMULA DAN PENELITIAN KOMPETETIF: 

 

HALAMAN SAMPUL 
 

HALAMAN PENGESAHAN 
 

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 
 

Jelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan 

peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu 
 
dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian 

tersebut penting untuk dilaksanakan. 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 

juga dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan. 

 
 

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. 

 
 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi 

penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta 
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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. REKAPAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1 Rekapan Biaya Penelitian 
 
Berikan rekapan biaya penelitian secara garis besar. 

 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang 

Diusulkan (Rp)   

1 Gaji dan upah (Maks. 20%)  
   

2 Bahan habis pakai dan peralatan (40-60%)  
   

3 Perjalanan (Maks. 15%)  
   

4 Lain-lain (publikasi, seminar, laporan, lainnya sebutkan) (10-15%)  
   

 Jumlah  
   

 

Rincian/Justifikasi Anggaran dari rekapan di atas dapat dilampirkan. 

 
 
4.2 Jadwal Penelitian 
 

Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 periode penelitian 

dalam bentuk bar chart. 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama 

pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang 

berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor 
 
penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam 

usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 

 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 
 

Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti 
 

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 
 

Lampiran 4. Rincian / Justifikasi Anggaran Penelitian 
 

Lampiran 4. Surat Tugas 
 

Lampiran 5. Kontrak 
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II.PENELITIAN PUSAT KAJIAN 

HALAMAN SAMPUL 

HALAMAN PENGESAHAN  

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN 

1. LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA PUSAT STUDI 

• Sekilas info tentang pusat kajian 

  Tujuan adanya pusat studi 

2. BIDANG PENELITIAN 

• Kegiatan riset di Pusat Studi  difokuskan untuk menjawab permasalahan nasional 

bidang ilmu dan teknologi  

3. TOPIK PENELITIAN 

• Beberapa topik penelitian  

4. KEGIATAN/PROGRAM KAJIAN UNGGULAN JANGKA MENENGAH DAN 

    JANGKAPANJANG 

5. RENCANA KERJASAMA 

KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN SAAT INI : 

•  Topik penelitian yang akan dikerjakan 

•    Layanan 

•   Pelatihan 

•   Pendampingan 

•  Simposium 

7.  METODE PENELITIAN 

8. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

8.1 Anggaran Biaya mengacu  pada APBU Uniska 

8.2 Jadwal Penelitian: bentuk diagram batang (bar chart) 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Susunan organisasi tim peneliti/pelaksana dan pembagian tugas (Lampiran F) 

Lampiran 2. Biodata ketua dan anggota tim pengusul (Lampiran G) 

Lampiran 3. Surat Keputusan Pusat Kajian(Lampiran H) 
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III. SUMBER DANA PENELITIAN 
 

Sumber dana Penelitian berasal dari APBU UNISKA 
 

 

IV. SELEKSI DAN EVALUASI PROPOSAL 
 

Proposal diseleksi oleh Komite Penilaian/Reviewer yang dibentuk oleh LPPM 

UNISKA MAB di  tingkat  un ivers i t as .  Dalam  melaksanakan  seleksi  

proposal  komite, dapat dibantu oleh penelaah (reviewer). Ketentuan yang terkait 

dengan seleksi proposal penelitian oleh Komite Penilaian/Reviewer/Reviewer 

adalah sebagai berikut 

1.   Penilaian proposal secara daring 

penilaian proposal penelitian dilaksanakan secara daring melalui 

litabmas.uniska.go.id 
 

2.   Pembahasan proposal 

Proposal yang dinyatakan lolos dalam penilaian proposal secara daring 
diundang  untuk  mengikuti  pembahasan  proposal  dengan  ketentuan 

sebagai berikut. 

a) Ketua Peneliti yang mewakilkan kepada anggota pada saat pembahasan 

tanpa alasan yang dapat diterima oleh L P P M  U N I S K A  harus 

melimpahkan   status   ketua   penelitinya   kepada   anggota   yang 
mewakili dan memenuhi persyaratan dengan persetujuan ketua lembaga 

penelitian . 

b)   Penilai   mengunggah  hasil  penilaian  dari  paparan  proposal  ke 

litabmas.uniska.go.id 
 

3.   Pengumuman Proposal yang Didanai 

Pusat Penelitian Uniska  akan memutuskan proposal penelitian yang akan 

didanai dan   keputusan   tersebut   bersifat   final.   Selanjutnya   LP2 M 

UN ISKA    akan mengumumkan proposal yang didanai berdasarkan 

keputusan. 
 

4.   Kontrak Penelitian 

Pusat Penelitian  Uniska  melaksanakan kontrak penelitian dengan 

ketentuan sebagai berikut. 

a) P u s a t  P e n e l i t i a n   membuat kontrak penelitian dengan ketua 

peneliti yang proposal penelitiannya telah dinyatakan lolos seleksi 

yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak. 

b)  Peneliti  harus  melaksanakan  penelitian  segera  setelah  kontrak 

penelitian ditanda tangani. 
c)   Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 

d) Pengelolaan luaran penelitian berupa hak kekayaan intelektual (HKI) 

baik berupa hak cipta maupun hak kekayaan industrial (paten, desain 

industri, desain tata letak sirkuit terpadu, merek, rahasia dagang dan 

perlindungan varietas tanaman), diatur  sesuai dengan kontrak  

penelitian. 

5.   Pengawasan (monev) dan Pelaporan Hasil Penelitian 

a) Pusat penelitian UNISKA MAB wajib melakukan pengawasan internal 

atas pelaksanaan penelitian. Hasil monitoring dan evaluasi 

(pengawasan) internal dilaporkan melalui http//.litabmas.unisa.go.Id 

 
 

7.   Penilaian Luaran Hasil Penelitian 
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a)  Laporan hasil penelitian merupakan laporan akhir pelaksanaan 

penelitian. 

b)   Peneliti wajib menyampaikan laporan hasil penelitian dan luaran hasil 

penelitian yang telah dijanjikan   dalam proposal.. 

c) Komite  Penilaian/Reviewer  menilai  kelayakan  atas  pelaksanaan 

penelitian berdasarkan laporan output hasil penelitian dan luaran 

hasil penelitian yang dijanjikan. 
d)   Komite     Penilaian/Reviewer     output     Penelitian     memberikan 

rekomendasi   kepada   Penyelenggara   Penelitian   sesuai   skema 

penelitian yang diajukan, antara lain: 

1)   presentase   tingkat   keberhasilan   penelitian   sesuai   dengan 

proposal yang dijanjikan. 

2)   saran   dan   masukan   terkait   dengan   kesesuaian   anggaran 

penelitian yang telah diberikan atas hasil penelitian. 

3)   saran dan masukan terkait dengan keberlanjutan penelitian. 
4)   rekomendasi untuk mendapatkan biaya tambahan luaran. 

e)   Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara 

untuk disampaikan kepada Universitas. 
 

8.   Tindak Lanjut Hasil Penelitian 

a)  Pusat Penelitian melaporkan kegiatan hasil penelitian dalam bentuk 

kompilasi luaran penelitian dosen setiap tahun. 

b) Peneliti wajib mengikuti seminar sebagai presentasi  di tingkat regional, 

nasional maupun international baik yang diselenggarakan oleh Uniska 

MAB maupun di luar Uniska. 
 

V. PENCAIRAN DANA 
 

Tahapan pencairan dana terdiri dari : 
 

1. Pencairan dana tahap pertama untuk kegiatan operasional penelitian sebesar 50 % dari 

dana penelitian. Dana diserahkan setelah perbaikan proposal hasil seminar. 
 
2. Pencairan dana tahap kedua sebesar 30 % dari dana penelitian. Dana diserahkan setelah 

melaksanakan seminar hasil penelitian dan menyerahkan laporan lengkap hasil penelitian. 
 
3. Pencairan tahap ketiga sebesar 20 % dari dana penelitian. Dana diserahkan setelah artikel 

hasil penelitian terbit atau diterima oleh pengelola jurnal (accepted). 
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Lampiran 1. Format Halaman Sampul Usulan Penelitian 
Dosen ( warna Putih)  

 
 
 

 

Bidang Ilmu : ......... 
 

USULAN  

PENELITIAN DOSEN 
 
 
 

 

Logo UNISKA 
 
 
 
 
 

JUDUL PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIM PENGUSUL  

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAKULTAS ........  

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  

BANJARMASIN  

Tahun 
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Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan Usulan/Proposal Penelitian Dosen 
 

  HALAMAN PENGESAHAN 

   PENELITIAN DOSEN   

Judul penelitian : ………………………………………………………........... 

Kode/Nama Rumpun Ilmu : …………… / …..…..……………………………………… 

Ketua Peneliti:      

a. Nama Lengkap : ……………………………………………………………... 

b. NIDN : ……………………………………………………………… 

c. Jabatan Fungsional : ……………………………………………………………… 

d. Program Studi : ……………………………………………………………… 

e. Nomor HP : ……………………………………………………………… 

f. Alamat surel (e-mail) : ……………………………………………………………… 

Anggota Peneliti (1)      
a. Nama Lengkap : ……………………………………………………………… 

b. NIDN : ……………………………………………………………… 

c. Fakultas : ……………………………………………………………… 

Anggota Peneliti (2)      
a. Nama Lengkap : ……………………………………………………………… 

b. NIDN : ……………………………………………………………… 

c. Fakultas : ……………………………………………………………… 

Biaya Penelitian : Rp. ……………. 

Sumber Dana : APBU T.A 20.. / 20.. 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Mengetahui, 

Dekan 
 

Ketua Peneliti, 
 
 
 
 

( Nama Lengkap ) 

NIP/NIK 

 
 
 
 

( Nama Lengkap ) 

NIP/NIK 
 

 

Menyetujui, 

Kepala Pusat penelitian 
 
 

 

( Nama Lengkap ) 

NIP/NIK 
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Lampiran 3. Format Proposal 

 

Lembar Pengesahan 
 

Kata Pengantar 
 

Daftar Isi 
 

Ringkasan 
 

BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 

1.2 Rumusan Masalah 
 

1.3 Tujuan dan Target Luaran 
 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

BAB III. METODE PENELITIAN 
 

BAB IV. REKAPAN BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

4.1 Rekapan Biaya Penelitian 
 

4.2 Jadwal Penelitian 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian Tugas 

Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti 

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 

Lampiran 4. Rincian / Justifikasi Anggaran Penelitian 
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Lampiran 4. Format Laporan Penelitian 

 

Lembar Pengesahan 
 

Kata Pengantar 
 

Daftar Isi 
 

Ringkasan 
 

BAB I. PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
 

1.2 Rumusan Masalah 
 

1.3 Tujuan dan Target Luaran 
 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
 

BAB III. METODE PENELITIAN 
 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

BAB V. KESIMPULAN 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

LAMPIRAN 
 

Lampiran 1. Susunan Organisasi Tim Peneliti dan Pembagian 

Tugas Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti 
 
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Peneliti 
 

Lampiran 4. Rincian / Justifikasi Anggaran Penelitian 
 

Lampiran 5. Surat Tugas 
 

Lampiran 6. Kontrak 
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Lampiran 5. Halaman Pengesahan Laporan Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judul Penelitian 

Kode/Nama Rumpun Ilmu 
Ketua Peneliti: a. Nama 
Lengkap  
b. NIDN  
c. Jabatan Fungsional  
d. Program Studi  
e. Nomor HP  
f. Alamat surel (e-mail) 

 

Anggota Peneliti (1) 
a. Nama Lengkap  
b. NIDN  
c. Fakultas 

 

Anggota Peneliti (2) 
a. Nama Lengkap  
b. NIDN  
c. Fakultas 

 

Lokasi Penelitian 

Waktu Penelitian 

Biaya Penelitian 

Sumber Dana 

 
 

Mengetahui, 

Dekan 
 
 

 

( Nama Lengkap ) 

NIP/NIK 

 
 
 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

PENELITIAN DOSEN 

 

: ………………………………………………………........... 

: …………… / …..…..……………………………………… 

 

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

 

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

 

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

: ……………………………………………………………… 
 
: ………(hari/bulan), ….…. s/d ………. 
 
: Rp. ……………. 
 

:APBU T.A 20../20.. 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

 

Ketua Peneliti, 
 
 

 

( Nama Lengkap ) 

NIP/NIK 
 

 

Menyetujui, 

Kepala Pusat penelitian 
 
 

 

( Nama Lengkap ) 

NIP/NIK 
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Lampiran 6. Format Biodata Ketua/Anggota Tim Peneliti/Pelaksana 

 

A. Identitas Diri 
 

1 Nama Lengkap (dengan gelar)  
   

2 Jenis Kelamin  
   

3 Jabatan Fungsional  
   

4 NIP/NIK/Identitas lainnya  
   

5 NIDN  
   

6 Tempat dan Tanggal Lahir  
   

7 E-mail  
   

9 Nomor Telepon/HP  
   

10 Alamat Kantor  
   

11 Nomor Telepon/Faks  
   

12 Lulusan yang Telah Dihasilkan S-1 = … orang; S-2 = … orang; S-3 = … orang 
   

  1) 
   

13 Mata Kuliah yg Diampu 
2) 

 

3)   
   

  Dst. 
   

 

B. Riwayat Pendidikan 
 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi    

Bidang Ilmu    

Tahun Masuk-Lulus    

Judul Skripsi/Tesis/Disertasi    

Nama Pembimbing/Promotor    

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 
(Bukan Skripsi, Tesis, maupun Disertasi) 

 

No. Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan  

Sumber* 
 

Jml (Juta Rp)     

1      

2      

3      

Dst.      

* Tuliskan sumber pendanaan baik dari APBU Uniska maupun dari sumber lainnya. 
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D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 
 

  Pengabdian Kepada Pendanaan  

No. Tahun Masyarakat 
Sumber* 

 
Jml (Juta Rp)     

      

1      

2      

3      

Dst.      
 

 

E. Publikasi Artikel Ilmiah Dalam Jurnal alam 5 Tahun Terakhir  

 

No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/ Nomor/Tahun 
 

1  
2  
3  

Dst.  
 

 

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) dalam 5 Tahun Terakhir  
 

No 
Nama Pertemuan Ilmiah / 

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat 
Seminar     

1  
2  
3  

Dst.  
 

 

G. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir  

 

No Judul Buku Tahun Jumlah Halaman Penerbit 
 

1  
2  
3  

Dst.  
 

 

H. Perolehan HKI dalam 5–10 Tahun Terakhir  

 

No. Judul/Tema HKI Tahun Jenis 
 

1  
2  
3  

Dst.  
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I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun 

Terakhir  
 

Judul/Tema/Jenis 
Rekayasa Sosial 

No. Tahun Tempat Penerapan Respon Masyarakat 

Lainnya yang Telah 
Diterapkan  

1  
2  
3  

Dst. 
 

 

J. Penghargaan dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi 
lainnya)  

 

No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun 
 

1  
2  
3  

Dst. 

 

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-

sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. 
 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam pengajuan Proposal Penelitian Dosen UNISKA. 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 

Pengusul, 
 
 
 

 

( Nama Lengkap ) 
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Lampiran 7. Format Surat Pernyataan Ketua Peneliti/Pelaksana 
 
 
 
 
 

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELITI/PELAKSANA 
 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 
 

Nama : ………………………….. 
 

NIP/NIK/NIDN : ………………………….. 
 

Pangkat / Golongan : ………………………….. 
 

Jabatan Fungsional : ………………………….. 
 

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul: 
 

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

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

 

yang diusulkan untuk tahun anggaran ................ bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh 
 

UNISKA atau institusi lainnya. 
 

 

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia 

dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya penelitian 

yang sudah diterima ke kas UNISKA. 

 
 

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya. 
 

Kota, tanggal-bulan-tahun 
 

Yang menyatakan, 
 

Materai 6000 
 

 

( Nama Lengkap ) 
 

NIP/NIK/NIDN 
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Lampiran 8. Format Rincian / Justifikasi Anggaran Penelitian 
 
Rincian/Justifikasi Anggaran merupakan anggaran penelitian berdasarkan rekapan anggaran penelitian (BAB IV) yang 
dikemas dengan lebih rinci. 

 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang 

Diusulkan (Rp)   

1 Gaji dan upah (Maks. 20%) 
- Ketua 
- Anggota 1 
- Anggota 2 
- dll 

Rp. 000.000 

Rp. 000.000 

Rp. 000.000 

Rp. 000.000 
   

2 

Bahan habis pakai dan peralatan (40-60%) 
- ATK 
- Fotocopy 
- Alat 1 
- Alat 2 
- Alat 3 
- dll 

Rp. 000.000 

Rp. 000.000 

Rp. 000.000 

Rp. 000.000 

Rp. 000.000 

Rp. 000.000 
   

3 

Perjalanan (Maks. 15%) 
- Sewa Mobil 
- Dll 

Rp. 000.000 

Rp. 000.000 
   

4 

Lain-lain (10-15%) 
- Publikasi 
- Seminar 
- Laporan 
- dll 

Rp. 000.000 

Rp. 000.000 

Rp. 000.000 

Rp. 000.000 
   

 Jumlah Rp. 000.000 
   

 

 

Lampiran 9. Format Susunan Organisasi Tim Peneliti/Pelaksana dan Pembagian Tugas 
 

No Nama / NIDN Fakultas Bidang Ilmu 
Alokasi Waktu Uraian 

(jam/minggu) Tugas     

1      

2      

3      
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Lampiran 10. Format Halaman Sampul Laporan Penelitian Dosen 
( warna Putih)  

 
 

 

Bidang Ilmu : ......... 

 

LAPORAN  

PENELITIAN DOSEN 
 
 

 

Logo uniska 
 
 

 

JUDUL PENELITIAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIM PENGUSUL  

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAKULTAS ........  

UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)  
MUHAMMAD ARSYAD AL BANJARI  

BANJARMASIN  

Tahun 
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Lampiran 11. Contoh Halaman Punggung Laporan  
 
 
 
 
 

NAMA KETUA 

 

NIDN 

 
 
 
 

 

Catatan : 
 Huruf memakai Times New Roman




 Besar huruf disesuaikan dengan halaman Laporan Penelitian




 Warna tulisan Hitam, Logo UNISKA dicetak sesuai warna


 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUDUL  
PENELITIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FAKULTAS 
 
 
 
 
 
 
 

 

LOGO 

 

UNISKA 
 
 
 
 
 
 

 

TAHUN 
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Artikel Penelitian 
 

JUDUL 
 

 

1
Nama penulispertama 
2
Nama penuliskedua 

1
Alamat penulispertama (lengkapdgn email) 
2
Alamat penuliskedua (lengkapdgn email) 

 

 

ABSTRAK 
 

(abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia, maksimum 250 kata Satu paragraf, memuat tujuan, 

metode penelitian yang digunakan, hasil, dan maksimum lima kata kunci). Kata Kunci: aaaa, 
bbbb, cccc, dddd, eeee 
 

ABSTRACT 
(abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, merupakan terjemahan dari Abstrak di atas). Keywords: 
aaaa, bbbb, cccc, dddd, eeee 
 

 

PENDAHULUAN 
 

Pendahuluan memuat latar belakang penelitian secara ringkas dan padat, dan tujuan. 

Dukungan teori tidak perlu dimasukkan pada bagian ini, tetapi penelitian sejenis yang sudah 

dilakukan dapat dinyatakan. 
 

METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian merupakan prosedur dan teknik penelitian. Antara satu penelitian dengan 

penelitian yang lain, prosedur dan tekniknya akan berbeda. Kalau tidak berbeda, berarti 

penelitian itu hanya mengulang penelitian yang sudah ada sebelumnya. Tapi bukan berarti 

harus berbeda semuanya. Untuk penelitian sosial misalnya, populasi penelitian mungkin saja 

sama, tapi teknik samplingnya berbeda, teknik pengumpulan datanya berbeda, analisis 

datanya berbeda, dan lain.lain. Mohon diuraikan dengan jelas, bukan hanya mengopi dari 

penelitian lain. Kalau mau disertakan penelitian yang dilakukan termasuk ke dalam kategori 

penelitian ang mana, mohon diperhatikan dengan baik, jangan asal mengopi. Bagian ini bisa 

dibagi menjadi beberapa sub bab, tetapi tidak perlu mencantumkan penomorannya. 

 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Bagian ini memuat data (dalam bentuk ringkas), analisis data dan interpretasi terhadap hasil. 

Pembahasan dilakukan dengan mengkaitkan studi empiris atau teori untuk interpretasi. Jika 

dilihat dari proporsi tulisan, bagian ini harusnya mengambil proporsi terbanyak, biasa 
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mencapai 50% atau lebih. Bagian ini biasa dibagi menjadi beberapa sub bab, tetapi tidak 

perlu mencantumkan penomorannya. 

 

 

KESIMPULAN 
 

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulandan saran dapatdibuatdalam sub bagian 

yang terpisah. Kesimpulan menjawab tujuan, bukan mengulang teori,berarti menyatakan 

hasil penelitian secara ringkas (tapi bukan ringkasan pembahasan). Saran merupakan 

penelitian lanjutan yang dirasa masih diperlukan untuk penyempurnaan hasil penelitian 

supaya berdayaguna. Penelitian tentunya tidak selalu berdaya guna bagi masyarakat dalam 

satu kali penelitian, tapi merupakan rangkaian penelitian yang berkelanjutan. 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 
 

Bagian ini hanya memua referensi yang benar-benar dirujuk dengan demikian, referensi yang 

dimasukkan pada bagian ini akan ditemukan tertulis pada bagian-bagian sebelumnya. 

Sistematika penulisannya adalah : 
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