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KATA PENGANTAR 

 

 Alhamdulilah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan kepada kami 

untuk merampungkan Buku Pedoman Penelitian Pengabdian Pada Masyarakat  Universitas PGRI 

Palembang ini. Buku pedoman ini merupakan edisi Revisi Tahun 2016 yang dianggap sejalan dengan 

kebijakan Universitas PGRI Palembang Tahun 2011-2014 dan penyesuaian dengan revisi Buku  

Panduan Pelaksanaan Program Penelitian Edisi VIII  (2012) yang dikeluarkan Direktorat Penelitian 

dan Pengabdian Pada Masyarakat (Dit. Litabmas), Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 

 Buku pedoman ini sudah mengalami banyak perubahan dan perbaikan. Oleh karena itu, kami 

mengaturkan terima kasih secara tulus kepada Bapak Rektor Universitas PGRI Palembang beserta 

jajarannya yang telah mempercayai dan mendorong penyelesai buku pedoman ini. Buku pedoman 

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  Universitas PGRI Palembang ini disusun dengan 

mengacu pada beberapa sumber yang dinilai layak serta sesuai dengan kondisi dosen dan mahasiswa 

Universitas PGRI Palembang. Penyusunan buku pedoman ini, kami rasakan, berdasarkan perspektif 

kerja tentu saja telah dilakukan secara maksimal, namun berdasar perspektif kualitas hasil yang 

mungkin dicapai belum optimal. Untuk itu masukan, kritik dan saran dari pembaca sangat kami 

harapkan, agar kedepan dapat dipergunakan untuk merevisi bertahap berikutnya. 

 Buku pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para dosen Universitas PGRI 

Palembang dalam melaksanakan penelitian dan Pengandian Pada Masyarakat sehingga dapat 

memperlancar pertanggung jawaban akademik dan administrasi, tanpa mengurangi kreativitas para 

pengusul kegiatan. Atas terbitnya buku pedoman penelitian dan pengabdian pada Masyarakat 

Universitas PGRI Palembang ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada semua anggota tim penyusun yang telah memulai menggagas dan menyusun draf 

sampai terbitnya buku pedoman ini. 

 

        Palembang, Februari 2017 

        Ketua LPPkMK, 

 

 

 

        Dr. Hj. Nila Kesumawati, M.Si. 
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KATA SAMBUTAN 

REKTOR 

 

 Universitas PGRI Palembang merupakan lembaga perguruan tinggi swasta terbesar di 

Sumatera Selatan. Sebagai sebuah perguruan tinggi terbesar ini, Universitas PGRI Palembang juga 

mengemban dan melaksanakan tugas dalam tiga cakupan utama yang disebut Tri Dharma yakni : (1) 

Pendidikan dan pengajaran, (2) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, 

(3) Pengabdian pada masyarakat. Sebagai ujung tombak pelaksanaan tersebut, pengemban tugasannya 

dijalankan oleh para dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang. 

 Tri Dharma ini mesti dijalankan sebaik-baiknya oleh para dosen di lingkungan Universitas 

PGRI Palembang, tidak saja menopang kinerja perguruan tinggi dalam pembinaan suasana dan iklim 

akademik yang kondusif, namun juga diharapkan memiliki daya guna dalam meningkatkan prestasi 

para dosen Universitas PGRI Palembang. Ketiga komponen Tri Dharma tersebut, menjadi unsur 

utama penilaian angka kredit dalam mengejar jabatan fungsional setinggi-tingginya. 

 Disadari,  penelitian dan PkM dosen Universitas PGRI Palembang masih belum optimal, baik 

berskala lokal maupun nasional. Oleh karena itu, penganjuran, pengimbauan dan dorongan agar 

dosen-dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang mengadakan penelitian dan PkM  dengan 

penyediaan dana yang ,  bersumber Dana Rutin Universitas PGRI Palembang maupun Dana Hibah 

dari berbagai sumber. 

 Dorongan dan usaha penciptaan kreatifitas dan ide-ide ilmiah ini selain sebagai suatu bentuk 

upaya penciptaan iklim akademik kondusif juga merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan 

akreditasi program studi-program studi pada berbagai fakultas di Universitas PGRI Palembang. Selain 

itu, munculnya fenomena-fenomena baru dalam berbagai bidang kajian penelitian dan PkM pada 

tataran nasional juga menjadi perhatian utama Universitas PGRI Palembang. 

 Buku Pedoman Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI 

Palembang merupakan hasil revisi dari buku pedoman yang dibuat tahun 2016. Buku pedoman yang 

baru ini diharapkan benar-benar selaras dengan kerangka proposal dan laporan penelitian dan PkM 

tingkat nasional, yang diselenggarakan Dirjen Dikti Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai 

bentuk pedoman pembuatan proposal dan laporan penelitian dan PkM bagi dosen di lingkungan 

Universitas PGRI Palembang. 
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 Oleh karena itu, sudah sewajarnya, saya merasa senang dengan diselesaikan dan 

diterbitkannya buku  Pedoman Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI 

Palembang Edisi 2017. Mudah-mudahan buku ini dapat membantu para dosen, terutama Dosen Tetap,  

Dosen Tetap Yayasan dan PNS Dpk, untuk meningkatkan kreatifitas suasana akademik di kampus 

Universitas PGRI Palembang. Buku pedoman ini juga diharapkan menjadi referensi para dosen di 

lingkungan Universitas PGRI Palembang dalam mengembangkan penalaran dan analisisnya dalam 

pengalaman belajar mengajar sekaligus dapat menumbuhkan sikap, kemampuan dan keterampilan 

pada Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas PGRI Palembang. 

 Akhirnya, saya  mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan kerja sama 

yang telah diberikan. Semoga buku Pedoman Penelitian  dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Universitas PGRI Palembang: Edisi Revisi 2017 ini dapat memenuhi ekspetasi dan harapan kita 

semua, serta berguna dalam mengembangkan penelitian dan PkM Dosen di lingkungan Universitas 

PGRI Palembang. 

 

      

        Palembang, Februari 2017 

        Rektor, 

 

 

        Dr. H. Syarwani Ahmad, M.M. 
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BAGIAN PERTAMA 

PEDOMAN PENELITIAN 

 

 

A. Kebijakan Penelitian 

Penelitian adalah satu unsur dalam Tridharma Perguruan Tinggi yang wajib 

dilaksanakan oleh Dosen Universitas PGRI Palembang sesuai dengan Visi Universitas 

PGRI Palembang,‖ Menjadi Universitas yang unggul, dinamis, dan berperan aktif dalam 

pembangunan‖. 

Arah kebijakan penelitian dosen Universitas PGRI Palembang adalah; 

Peningkatan kapasitas ilmiah untuk menghasilkan luaran penelitian yang bermutu, 

aplikatif dan inovatif untuk menunjang pembangunan menuju masyarakat indonesia yang 

maju, sejahtera dan berbudaya. 

Kegiatan Penelitian di lingkungan Universitas PGRI Palembang sesuai dengan 

keberadaan 5 Fakultas dan Program Pascasarjana meliputi bidang Humaniora, Ekonomi, 

Sains, dan Teknologi yang dilaksanakan dalam tahapan-tahapan Penelitian Dasar, 

Penelitian Adaptif, Penelitian Pengembangan, serta Penelitian Unggulan. 

 

B. Pengelolaan Penelitian 

Kegiatan Penelitian Dosen di lingkungan Universitas PGRI Palembang dikelola oleh 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan Kerjasama (LPPKMK) yang 

merupakan unit kerja di bawah Rektor dengan koordinasi Wakil Rektor I. 

Sebagai pengelola kegiatan Penelitian LPPKMK bertugas:  

1. memberikan informasi kepada dosen dan mahasiswa Universitas PGRI Palembang 

tentang bantuan atau hibah dana penelitian baik dari sumber internal maupun 

sumber eksternal, 

2. menyeragamkan format dan sitematika proposal, laporan kemajuan, dan laporan 

akhir hasil penelitian, 

3. menyelenggarakan pemantauan (monitoring)/ seminar hasil penelitian, dan 

mendorong penulisan publikasi hasil penelitian, 

4. menyelenggarakan pelatihan dan workshop untuk penyusunan proposal, metode 

penelitian, dan penulisan karya ilmiah. 
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C. Bidang Unggulan dan Topik Utama Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Gambar 1. Skema empat pilar  bidang unggulan penelitian UPGRI Palembang 

 

 Rencana Induk Penelitian (RIP) 

  Rencana Induk Penelitian di Universitas PGRI Palembang, akan dilakukan 

dengan pentahapan jangka pendek, menengah, dan jangka  panjang.  Dalam jangka 

pendek, sasaran target 2016-2017, antara lain adalah meningkatkan jumlah dan kualitas 

penelitian yang terdistribusi ke berbagai bidang ilmu, terintegrasi berdasarkan peta jalan 

riset unggulan Universitas PGRI Palembang, serta meningkatkan diseminasi hasil 

penelitian, paten, publikasi, dan buku ajar. Sasaran target jangka menengah 2018-2020, 

antara lain adalah meningkatkan penelitian berbasis unggulan dan kemitraan, 

meningkatkan diseminasi hasil  penelitian, aplikasi dunia industri, kolaborasi riset skala 

nasional dan international, melakukan penelitian kolaborasi, seminar, publikasi, paten, 

dan buku ajar. Sasaran target jangka panjang 2020-2025, antara  lain adalah 

meningkatkan penelitian berbasis sumber daya dan kebutuhan industri, meningkatkan 

diseminasi hasil penelitian dan aplikasi dunia industri dan generating income, dan 

sustainablity income generating penelitian kolaborasi riset, seminar, publikasi, paten,  

dan buku ajar. 
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D. Pelaksanaan Penelitian 

1. Pengertian Penelitian 

Penelitian ialah suatu proses penelaahan yang cermat, kritis, dan sistematis dalam 

mencari fakta atau prinsip: suatu penyelidikan yang teliti untuk memecahkan 

masalah atau mengambil keputusan.  Pada hakikatnya penelitian merupakan 

kegiatan terorganisasi guna mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

(ipteks) dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, konsep, teori, metodologi, 

model, dan informasi baru yang dapat memperkaya iptek dan menunjang 

pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.   

Penelitian yang dimaksudkan dalam pedoman ini adalah penelitian yang 

dilaksanakan oleh dosen Universitas PGRI Palembang.  

 

2. Pelaksana Penelitian 

Pelaksana Penelitian terdiri dari Individu dan Kelompok 

2.1. Penelitian individu adalah penelitian yang dilaksanakan dosen secara mandiri 

sesuai dengan disiplin (bidang) ilmunya.  

2.2. Penelitian kelompok: adalah penelitian yang dilaksanakan oleh beberapa orang 

dosen sesuai dengan disiplin (bidang) ilmu masing-masing yang berjumlah 

minimal dua orang dan maksimal lima orang, seorang diantaranya bertindak 

sebagai ketua, yang lainnya sebagai anggota.   

 2.3. Beban penelitian 1 orang dosen pertahun paling banyak 2 judul penelitian, dan 

sebagai ketua peneliti hanya 1 judul penelitian. 

 

3.  Dana Penelitian 

     Kegiatan penelitian dosen Universitas PGRI Palembang dapat didanai oleh: 

a. Dana (hibah) penelitian dari sumber internal Universitas PGRI Palembang 

b. Dana penelitian (hibah) dari sumber eksternal baik Pemerintah Pusat,     

      Pemerintah Daerah maupun institusi swasta. 

 4. Waktu Penelitian 

Satu judul penelitian dijadwalkan mulai dari tahap pengajuan proposal sampai  

dengan penyerahan laporan akhir dalam skema waktu 1 tahun. Penelitian lanjutan 

dapat dipertimbangkan setelah evaluasi hasil penelitian tahun sebelumnya dengan 

jangka waktu maksimum 5 tahun. 
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5. Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian 

Tahap awal kegiatan penelitian adalah pengajuan proposal penelitian. Penelitian yang 

didanai oleh hibah penelitian sumber internal Universitas PGRI Palembang dapat diajukan 

sejak awal tahun akademik. Setiap dosen tetap Univ. PGRI Palembang berhak mengajukan 

lebih dari satu judul penelitian baik penelitian individu maupun penelitian kelompok.  

Penelitian yang menggunakan dana Univ. PGRI Palembang akan diseleksi kelayakannya oleh 

Tim evaluator akan ditunjuk oleh Rektor Univ. PGRI Palembang atas usul Ketua Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat dan Kerjasama Univ. PGRI Palembang. Proposal  

penelitian yang sudah direvisi harus disetujui oleh Ketua Lembaga Penelitian Pengabdian 

Pada Masyarakat dan Dekan bidang ilmu yang bersangkutan. Selanjutnya, proposal penelitian 

yang sudah disetujui tersebut dapat diteruskan kepada Pembantu Rektor II untuk memperoleh 

dana penelitian. Pengajuan Proposal Penelitian untuk mendapatkan dana hibah (grant) dari 

sumber eksternal harus mengacu pada petunjuk dari pihak pemberi hibah, yang akan 

difasilitasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas PGRI 

Palembang. 

  

6. Pemantauan (monitoring) pelaksanaan penelitian 

Peneliti yang sudah mendapatkan dana hibah penelitian tahap 1 wajib melaporkan 

kemajuan penelitian setiap triwulan. Untuk mengetahuan kelancaran dan hambatan 

pelaksanaan kegiatan penelitian yang akan dilakukan pemantauan (monitoring) oleh Tim 

Pemantau yang dibentuk oleh Rektor yang beranggotakan unsur Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian pada Masyarakat dan Kerjasama, Pengelola Fakultas, Keuangan (BAUK) dan 

Perlengkapan (BAUK). Kesimpulan hasil pemantauan dapat menyebabkan dihentikannya 

pendanaan tahap berikutnya. 

 

7. Publikasi hasil Penelitian 

 Setiap peneliti yang telah mendapat hibah dana penelitian baik dari sumber internal 

maupun sumber eksternal wajib menginfomasikan hasil penelitiannya dalam Seminar 

Hasil Penelitian yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada 

Masyarakat dan Kerjasama Universitas PGRI Palembang. 

Makalah hasil penelitian akan diseleksi untuk dipublikasikan baik dalam bentuk 

Prosiding, Jurnal Ilmiah Nasional, maupun Jurnal ilmiah Internasional. Pemuatan publikasi 

di Jurnal ilmiah harus mengacu pada ketentuan Dewan Redaksi jurnal yang bersangkutan.     

Publikasi Hasil Penelitian yang didanai melalui hibah internal Universitas PGRI 

Palembang harus mencantumkan nama Institusi Penulis sebagai dosen Universitas PGRI 

Palembang. Untuk mencegah Plagiarisme dilakukan pembinaan kepada Dosen Universiats 

PGRI Palembang dengan upaya meningkatkan kejujuran dan rasa tanggungjawab dan 
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pemahaman tentang plagiarisme. Sebagai kontrol terhadap kemungkinan penjiplakan 

(plagiarisme) makalah karya tulis ilmiah yang akan diterbitkan di Jurnal Ilmiah lingkup 

Universitas PGRI Palembang, sebelum dicetak terlebih dahulu di upload pada e-Jurnal 

Universitas PGRI Palembang, yang dapat dibaca pada web http://www.univ pgri-

palembang.ac.id/e-jurnal.  

Dosen yang terbukti melanggar aturan plagiarisme dapat dikenakan sanksi berupa 

teguran, dan peringatan tertulis dari Rektor Univ.PGRI Palembang, dan hasil karya 

ilmiahnya tidak dapt dinilai sebagai angka kredit untuk pengajuan kenaikan jabatan 

fungsional. 

 

 

8.Hak Atas Kekayaan Intelektual 

 Hasil Penelitian dosen yang bersifat original dan inovatif dapat diusulkan untuk 

mendapatkan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) baik berupa Hak Cipta maupun Paten. 

 

 

9. Jadwal Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat  

 

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

Sosialisasi 
                        

Pengumuman Pengajuan Proposal 
                        

Seleksi Proposal 
                        

Pengumuman Proposal diterima 
                        

Pelaksanaan Kegiatan 
                        

Laporan Tahap I 
                        

Monitoring Tahap I 
                        

Laporan Akhir 
                        

Monitoring Akhir 
                        

 

 

 

 

 

http://www.univ/
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E. Langkah-langkah Pelaksanaan Penelitian dengan Dana Universitas PGRI Palembang  

1. LPPkMK menginformasikan kepada seluruh dosen peneliti tentang hibah penelitian 

2. Dosen peneliti membuat proposal 

3. Proposal diketahui dan ditandatangani Dekan/Wakil Dekan yang bersangkutan. 

4. Proposal diserahkan ke LPPkMK kemudian diseleksi oleh reviewer yang ditunjuk oleh 

LPPkMK 

5. Proposal yang lolos seleksi akan ditindaklanjuti, yang tidak lolos akan 

didokumentasikan dan proses selesai 

6. LPPkMK menginformasikan proposal yang lolos seleksi 

7. BAUK mengalokasikan dana penelitian tahap I (50%) 

8. Penandatanganan kontrak antara LPPkMK dan Dosen peneliti 

9. BAUK mencairkan dana  tahap I untuk dosen Peneliti 

10. Dosen peneliti melaksanakan penelitian 

11. Dosen peneliti menyiapkan ,membuat dan menyerahkan laporan kemajuan penelitian 

dan memperlihatkan log book (log book adalah buku catatan penelitian yang berisi 

catatan kegiatan penelitian dan ditulis dengan tangan) 

12. LPPkMK melaksanakan monitoring dan evaluasi laporan kemajuan penelitian. 

13. Dosen melaksanakan penelitian tahap II 

14. Dosen menyerahkan  draft laporan akhir penelitian beserta draft paper ke LPPkMK 

15. LPPkMK melakukan evaluasi terhadap laporan akhir dan draft paper 

16. LPPkMK menjadwalkan  seminar hasil penelitian  

17. Dosen melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai jadwal 

18. Reviewer yang ditunjuk LPPkMK memberikan masukan/saran perbaikan terhadap 

laporan pada saat dosen melakukan presentasi 

19. Laporan yang memerlukan revisi harus diperbaiki oleh dosen peneliti, dan yang 

ditolak tidak akan ditindaklanjuti. 

20. Dosen menyerahkan laporan akhir penelitian yang telah diperbaiki dan paper 

(hardcopy dan soft copy) 

21. Laporan akhir diketahui dan ditandatangani  Dekan/Ka.Prodi 

22. LPPkMK menerima berkas laporan akhir dan paper 

23. Pencairan dana Tahap II (50%) untuk dosen peneliti oleh BAUK 

24. Peneliti membuat laporan pertanggungjawabkan keuangan dan menyerahkan ke 

LPPkMK Laporan keuangan dijilid terpisah dari laporan peneliti. 

25. LPPkMK mendokumentasikan laporan akhir penelitian dan paper, serta 

mengunggahkan artikel penelitian ke situs web. 
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PROSEDUR PENGAJUAN DAN SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN  

DENGAN SUMBER DANA UNIV.PGRI PALEMBANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosen 

Membuat 

Proposal 

Pemeriksaan 
Format Oleh 

LPPKMK 

Tim Seleksi 

Proposal 

Seleksi Proposal 

Oleh Tim Seleksi 

Sosialisasi oleh 

LPPkMK 

 

Proposal Masuk ke 

LPPkMK 

Seminar 

Proposal 

 

Proses Pencairan  

Dana 

 

Kontrak 

Kerja 

 

Monitoring 

Dan Evaluasi 

 

Diperiksa  

Ketua LPPkMK 

 

Persetujuan  

Ketua LPPkMK 

 

Pelaksanaan 

Kegiatan 

 

Laporan 

Penelitian 

 

Presentasi oleh 

Dosen Pengusul 

Selesai 
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PROSEDUR PENGAJUAN PROPOSAL PENELITIAN  

DENGAN SUMBER DANA EKSTERNAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tawaran 

Penelitian 

Lembaga 

Penyebaran Informasi ke 

Fakultas dan Dosen 

Proposal Masuk Ke 

LPPKMK 

Monitoring 

Usulan 

Pengiriman Proposal 

Ke Lembaga Pendonor 

Pembuatan Daftar 
Usulan 

Pemeriksaan  

Kecocokan 

Format 

Selesai 

Bukti 

Pengiriman 

Pengesahan 

Ketua LPPkMK 
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PROSEDUR PENCAIRAN DANA KEGIATAN PENELITIAN  

DENGAN SUMBER DANA EKSTERNAL KEPADA TIM PELAKSANA KEGIATAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Proposal disetujui 

Donor 

Penandatanganan Kontrak 

Dengan LPPkMK dengan 

pelaksana Kegiatan 

Penyerahan/pengajuan 

Berkas pencairan dana  

Sesuai dengan termin 

Verifikasi  

Berkas 

Persetujuan Pencairan 

Dana 

Pencairan Dana ke  

Rekening Pelaksana 

Dokumen 

Pertanggung 

Jawaban 

Selesai 
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F. Sistematika dan cara penulisan Proposal dan Laporan Penelitian 

1. Proposal Penelitian 

Setiap judul penelitian (individu atau kelompok harus ada proposal/rancangan/rencana/usul) 

penelitian.  Proposal penelitian (research proposal) adalah rancangan yang menggambarkan atau 

menjelaskan apa yang hendak diteliti dan bagaimana penelitian dilaksanakan.  Proposal 

penelitian sangat membantu peneliti dalam mengemukakan keterangan yang rinci tentang 

prosedur penelitian yang akan dilakukannya dan diketik dua spasi.   

 

2. Sistematika Proposal Penelitian 

Proposal penelitian memuat 12 hal: (1) judul, (2) bidang ilmu, (3) pendahuluan, (4) 

perumusan masalah, (5) tinjauan pustaka, (6) tujuan, (7) Kontribusi manfaat, (8) prosedur, (9) 

jadwal, (10) personalia, (11) perkiraan biaya, (12) daftar pustaka.  Kedua belas hal tersebut 

diuraikan sebagai berikut. 

 

1.  Judul Penelitian 

 Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas untuk menggambarkan 

penelitian yang diusulkan.  Berikan terjemahan judul itu dalam bahasa Inggris.  Selain itu, judul 

memberikan kesan dimana atau dalam konteks apa penelitian itu dilaksanakan.  Apabila judul 

terlalu panjang dapat diberi tambahan penjelasan sebagai subjudul.   

Contoh judul penelitian tanpa subjudul: 

IDENTIFIKASI KESULITAN SISWA SMU NEGERI SE-KOTA PALEMBANG MENYELESAIKAN 

SOAL-SOAL INDUKSI MATEMATIKA 

(THE IDENTIFICATION OF STUDENTS’ DIFFICULTIES IN PALEMBANG IN SOLVING THE 

INDUCTIVE PROBLEMS OF MATHEMATICS) 

 

2.  Bidang Ilmu 

Tulislah bidang konsorsium apa penelitian yang akan dilakukan.  Penelitian dosen Univ. 

PGRI Palembang adalah penelitian multidisipliner.  Ini sesuai dengan Panduan Pelaksanaan 

Penelitian dan PPM di Kemenristek Dikti  Edisi XI, tahun 2017, yang menyebutkan dua belas 

bidang ilmu, yaitu (a) agama, (b) sastra/filsafat, (c) pendidikan, (d) hukum, (e) ekonomi, (f) 

sosial, (g) pertanian, (h) matematika, (i) teknologi, (j) psikologi, (k) kesehatan, (l) seni; serta tiga 

kategori penelitian: (a) penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

(ipteks), (b) penelitian untuk menunjang pembangunan, dan (c) penelitian untuk 

mengembangkan fungsi kelembagaan perguruan tinggi. 
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 3.   Pendahuluan  

Penelitian dilakukan untuk menjawab keingintahuan peneliti mengungkapkan suatu 

gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya untuk suatu tujuan.  Kemukakan hal-hal yang 

mendorong atau argumentasi pentingnya penelitian dilakukan. Uraikan proses dalam 

mengidentifikasikan masalah penelitian. 

Pendahuluan berisi argumentasi pentingnya penelitian itu dilaksanakan dalam hubungan 

dengan ilmu, pemecahan masalah, kebijaksanaan atau berkaitan dengan pembangunan. 

Argumentasi tersebut dapat dilihat dari fakta empiris atau deduksi teori.  Uraian 

pendahuluan sebenarnya bertujuan meyakinkan pemberi dana atau penentu kebijakan 

tentang perlunya penelitian itu.   

Pendahuluan juga berfungsi sebagai latar belakang untuk merumuskan masalah penelitian.  

Oleh karena itu uraian dalam pendahuluan harus mengantarkan pembaca pada permasalahan 

yang akan diteliti.  Dengan demikian, ia mampu menjabarkan apa yang sudah peneliti 

ketahui, apa permasalahan atau pertanyaan yang timbul dan apa yang akan dilakukan dalam 

pemecahan masalah. 

4.    Perumusan Masalah 

Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti.  Uraikan pendekatan dan konsep 

untuk menjawab masalah yang diteliti, hipotesis yang akan diuji, atau dugaan yang akan 

dibuktikan.  Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi dan lingkup yang 

menjadi batas penelitian. 

Perumusan masalah adalah kelanjutan uraian pendahuluan.  Artinya, ia sebagai spesifikasi 

atau penajaman uraian pendahuluan terhadap hakikat masalah yang diteliti.  Perumusan 

masalah diawali dengan identifikasi atau analisis masalah, menetapkan ruang lingkup 

masalah yang diteliti membatasi masalah dan merumuskan pernyataan penelitian.  

5.    Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka merupakan referensi yang menggambarkan apa yang telah peneliti ketahui 

tentang masalah yang akan diteliti. Sebaiknya digunakan referensi terbaru, relevan dan asli, 

misalnya makalah dalam jurnal ilmiah.  Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang 

menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan.  Tinjauan pustaka 

menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan yang 

dijadikan landasan untuk melakukan penelitian yang usulkan. Uraian dalam tinjauan pustaka 

dibuat untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian. Bahan 

pustaka yang digunakan dalam tinjauan pustaka harus tercantum dalam Daftar Pustaka. 
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6.  Tujuan Penelitian 

Berikan pernyataan singkat tentang tujuan penelitian.  Penelitian dapat bertujuan untuk 

menjajaki, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan suatu gejala, konsep, 

dugaan, atau membuat suatu prototipe.   

Pada dasarnya penelitian bertujuan untuk memecahkan masalah yang ada atau setidak-

tidaknya memperkecil masalah.  Tujuan penelitian harus sejalan (konsisten) dengan masalah 

penelitian.  Tujuan penelitian dapat juga dibedakan atas tujuan umum dan tujuan khusus.  

Tujuan umum mengacu pada makna yang tersirat dalam judul, sedangkan tujuan khusus 

mengacu pada pernyataan dan atau hipotesis penelitian. 

 

7.  Kontribusi Penelitian  

Uraikan kontribusi/manfaat penelitian pada pengembangan ipteks, pemecahan masalah 

pembangunan, atau pengembangan kelembagaan. Sebenarnya kontribusi penelitian dapat 

disatukan dengan tujuan penelitian, dan diuraikan setelah tujuan penelitian dirumuskan. Akan 

tetapi, bisa juga dipisahkan dengan maksud memberi penekanan apa kontribusi yang dapat 

diperoleh dari suatu penelitian. 

Pernyataan tentang kontribusi atau manfaat penelitian sangat penting bagi pemberi dana, 

apakah hasil penelitian bermanfaat (langsung ataupun tidak langsung)  bagi kepentingannya. 

Manfaat penelitian ada dua: bagi pemberi dana dan sejalan dengan katagori penelitian.  

 

8.  Metode Penelitian 

Uraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci.  Uraian dapat meliputi metode 

penelitian, variabel dalam penelitian, model yang digunakan, rancangan penelitian, teknik 

pengumpulan dan analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian.  Untuk 

penelitian kualitatif, dapat dijelaskan pendekatan yang digunakan (positivistik, klinik dan 

genetik, rasionalistik, atau fenomenologik), proses pengumpulan dan analisis informasi, 

proses penafsiran dan penyimpulan hasil penelitian. 

Uraian dalam prosedur penelitian menjelaskan  kegiatan penelitian itu akan dilaksanakan.  

Artinya, bagaimana cara mendapatkan data empirik untuk menjawab pertanyaan penelitian 

atau menguji hipotesis.  Unsur-unsur dalam prosedur penelitian, metode penelitian, teknik 

pengumpulan data, instrumen (alat pengumpul data), populasi dan sampel, serta teknik 

analisis data.   

 

9.  Jadwal Penelitian      

Jadwal kegiatan penelitian dibuat secara beruntun mulai perencanaan (pengajuan proposal), 

pelaksanaan, penyusunan laporan akhir, dan seminar hasil penelitian dalam bentuk bar chart. 
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Bar chart memberikan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut. Jadwal 

pelaksanaan mengacu pada prosedur penelitian. 

10. Personalia Penelitian 

Dalam personalia penelitian dijelaskan susunan anggota tim dan bagaimana organisasinya.   

Tentukan siapa ketua peneliti, anggota peneliti, jika perlu ada sekretaris dan bendaharanya.   

a. Ketua Peneliti 

1) Nama Lengkap dan Gelar  : 

2) Golongan, Pangkat dan NIP/NIY : 

3) Jabatan Fungsional   : 

4) Jabatan Struktural   : 

5) Jurusan/Program Studi   : 

6) Perguruan Tinggi   : 

7) Bidang Keahlian    :  

8) Waktu untuk Penelitian ini  :  ... jam/minggu 

 

b. Anggota Peneliti 

1)  Nama Lengkap dan Gelar   : 

2)  Golongan, Pangkat dan NIP/NIY  : 

3)   Jabatan Fungsional   : 

4)   Jabatan Struktural   : 

5)   Jurusan/Program Studi   : 

6)   Perguruan Tinggi   : 

7)   Bidang Keahlian    : 

8)   Waktu untuk Penelitian ini  :  ... jam/minggu 

a. Tenaga Laboran Teknisi   : 

b. Tenaga Lapangan/Pencacah  : 

c. Tenaga Administrasi   : 

      Catatan:  Ketua Peneliti adalah penanggung jawab penelitian. Dosen Universitas PGRI  

Palembang yang berjabatan asisten ahli dapat menjadi ketua peneliti.  

11.  Perkiraan Biaya Penelitian 

Berikan rincian biaya penelitian.  Rincian biaya mengacu pada kegiatan penelitian yang 

diuraikan dalam prosedur penelitian.  Rekapitulasi biaya penelitian:  (a) honorarium, (b) 

bahan dan peralatan, (c) perjalanan, (d)  seminar proposal (e) konsep laporan, (f) seminar 

hasil, (g) laporan akhir, dan (h) biaya lain. 
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a. Honorium 

1) Ketua peneliti 

2) Anggota peneliti 

3) Tenaga laboran/teknisi 

4) Tenaga lapangan/pencacah 

5) Tenaga administrasi 

b. Bahan dan Peralatan Penelitian 

1) Bahan habis 

2) Alat habis, dan 

3) Sewa alat 

c. Perjalanan 

1) Biaya perjalanan dengan kendaraan umum pergi-pulang sesuai dengan ketentuan 

2) Transportasi lokal sesuai dengan harga setempat 

3) Lumpsum, termasuk konsumsi dan akomodasi, sesuai dengan ketentuan (kalau    

     menginap). 

d. Seminar Proposal 

1) Konsumsi, sesuai dengan harga setempat 

2) Penggandaan proposal 

e. Konsep Laporan 

1) Biaya pengetikan 

2) Biaya fotokopi 

f. Laporan Akhir 

1) Biaya pengetikan 

2) Biaya fotokopi 

3) Biaya penjilidan 

g. Biaya Lain-lain (agar rinci) 

Tidak ada biaya tidak terduga.  Dalam uraian perkiraan biaya penelitian dikemukakan 

besarnya biaya yang diperlukan untuk penelitian yang diajukan dan rincian 

penggunaannya sesuai dengan tahap penelitian seperti diuraikan dalam jadwal penelitian.  

Usahakan besarnya biaya yang realistik. 

 

12. Lampiran-Lampiran 

a. Daftar Pustaka 

 Rujukan dalam daftar pustaka ini bersifat sementara karena akan bertambah ketika menyusun 

laporan akhir hasil penelitian. Dalam penulisannya gunakan sistem nama dan tahun, dengan 

urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, kota penerbitan dan penerbit.  
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b. Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Peneliti 

   (cantumkan pengalaman peneliti yang relevan) 

 

G. Laporan akhir dan Seminar Hasil Penelitian  

Konsep laporan akhir hasil penelitian harus disajikan dalam forum seminar hasil penelitian. 

Seminar hasil penelitian dilaksanakan oleh LPPkMK sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.   

Biaya pengadaan konsep laporan dan biaya seminar ditanggung oleh Univ. PGRI Palembang 

melalui LPPkMK.  Peserta seminar hasil penelitian adalah dosen Univ. PGRI Palembang.  Jumlah 

peserta seminar diusulkan oleh LPPkMK. 

1) Organisasi Laporan Akhir Hasil Penelitian 

Laporan akhir hasil penelitian disusun berdasarkan seminar hasil penelitian.  Laporan ini 

terdiri atas tiga bagian, yaitu awal, inti, dan akhir.  

1.   Bagian awal 

  Bagian awal terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. 

i. Halaman Judul 

ii. Halaman Pengesahan 

iii. Abstrak (dalam bahasa Indonesia) 

iv. Abstract (dalam bahasa Inggris)  

v. Ucapan Terima kasih  

vi. Daftar Isi  

vii. Daftar Tabel (bila ada)  

viii. Daftar Lampiran  

ix. Daftar Istilah Teknis (bila ada)  

Catatan: 

1. Abstrak terdiri atas 1 paragraf jumlah kata tidak boleh lebih dari 250 kata yang 

berisi berisi: 

a. Tujuan atau masalah yang ingin dijawab oleh peneliti, 

b. Prosedur penelitian, dan 

c. Simpulan yang diperoleh dari penelitian. 

d. Seluruh bagian awal diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil. 

 

2. Jumlah kata kunci 3-5 kata atau gabungan kata. 

 

2.  Bagian Inti 

Bagian ini terdiri atas enam bab;  bab I pendahuluan, bab II tinjauan pustaka, bab III 

tujuan dan manfaat hasil penelitian, bab IV prosedur penelitian, bab V hasil penelitian dan 

pembahasan, bab VI simpulan dan saran. 

 

 



Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama  Universitas Pgri Palembang [Year] 
 

 
 

16 

a. Bab I Pendahuluan 

 Bab ini membahas: (1) latar belakang masalah, (2) identifikasi masalah, (3) 

perumusan masalah, (4) pembatasan masalah, dan (5) definisi operasional. 

 

1) Latar Belakang  

Uraian dalam latar belakang masalah ini bermaksud membeberkan mengapa masalah 

timbul (penting) dilihat dari segi profesi penelitian, pengembangan ilmu, atau kepentingan 

pembangunan.   

Dalam latar belakang masalah dikemukakan kerugian-kerugian yang akan timbul 

apabila masalah itu diberi solusi, dan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh jika 

hasil penelitian mendukukung pemecahan masalah tersebut.  Selain itu, perlu diuraikan 

secara jelas kedudukan masalah yang hendak diteliti dalam wilayah bidang studi yang 

ditekuni peneliti.   

 

2)  Identifikasi Masalah 

  Awal suatu penelitian ialah peneliti menemukan ada masalah dalam suatu kejadian 

atau sistem atau fenomena. Identifikasi masalah itu sangat memerlukan sikap/pandangan 

kritis dan selektif dari peneliti.  Enam faktor yang dapat dijadikan kriteria pengajuan 

masalah, yaitu apakah (a) masalah itu berguna untuk dipecahkan, (b) penelitian telah 

menguasai cara memecahkan masalah itu, (c) masalah itu sendiri menarik perhatian 

peneliti, (d) pemecahan itu akan melahirkan sesuatu yang baru bagi ipteks, (e) data cukup 

representatif dapat disediakan untuk mendukung pemecahan masalah melalui penelitian, 

dan (f) lingkup masalah itu cukup terbatas, sehingga jelas serta dengan mudah dapat 

dilaksanakan pemecahannya. 

Nazir  (1988:124—140) mengemukakan dua belas ciri masalah yang baik sebagai 

berikut. 

(1)  Masalah harus mempunyai keaslian, (2) Masalah harus menyatakan suatu hubungan, 

(3) Masalah harus merupakan hal yang penting, (4) Masalah harus dapat diuji, (5) Masalah 

harus dinyatakan dalam bentuk pertanyaan, (6) Data dan metode untuk memecahkan 

masalah harus tersedia, (7) Sarana/prasarana dan kondisi harus mengizinkan, (8) Biaya 

untuk memecahkan masalah harus seimbang, (9) Masalah harus didukung oleh spomsor 

yang kuat, (10) Masalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat, (11) Masalah itu 

menarik bagi peneliti, (12) Masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. 

 

(3)  Perumusan Masalah 

Setelah masalah diidentifikasikan seperti diuraikan di atas, kita perlu merumuskan 

masalah itu secara runtut, jelas, padat, dan tajam dengan dua cara:  dalam bentuk kalimat 

pertanyaan atau dalam bentuk kalimat pernyataan.  Jika perumusan masalah dinyatakan 

dalam kalimat pertanyaan, akan memudahkan kita:  (a) menentukan hubungan antar  
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variabel yang terkait, (b) menentukan jenis dan teknik pengumpulan data, (c) merumuskan 

tujuan penelitian, dan (d) merumuskan hipotesis.  Misalnya, perumusan masalah berwujud 

kalimat pertanyaan: ―Apakah belajar berkelompok memberikan andil terhadap prestasi 

belajar siswa?  Contoh ini mempertanyakan hubungan antardua variabel, yaitu belajar 

berkelompok dan prestasi belajar.  Setelah dikumpulkan data dan dianalisis akan dapat 

diberikan jawaban yang tegas:  memberikan andil atau tidak memberikan andil.  Dengan 

rumusan masalah seperti itu kita dapat merumuskan hipotesisnya, yaitu ―dengan belajar 

berkelompok akan memberikan andil terhadap prestasi belajar siswa‖. 

 Apabila perumusan masalah dinyatakan dalam kalimat yang berisi pernyataan 

(proposisi), kita harus mengemukakan beberapa kalimat pernyataan yang di dalamnya 

memperlihatkan ada kesenjangan yang menunjukkan permasalahan.  Permasalahan 

(masalah) di sini adalah suatu keadaan yang merupakan hasil interaksi satu faktor atau 

lebih yang menampakkan kelainan (pertentangan) dari kebenaran.  Dalam hal ini, kita 

perlu membuat kerangka perumusan masalah penelitian yang terdiri atas tiga proposisi: 

utama, interaktif, dan spekulatif.  Proposisi utama berisi beberapa generalisasi (pernyataan 

umum) yang menerangkan segala yang diketahui.  Proposisi interaktif berisi pernyataan-

pernyataan yang:  (a) diungkapkan seperti proposisi utama tetapi bertentangan, (b) 

menanyakan kebenaran proposisi utama, atau (c) meragukan kebenaran proposisi utama. 

Proposisi spekulatif berisi jawaban penyebab ketimpangan antara proposisi utama dengan 

proposisi interaktif.  Proposisi ini menampakkan variabel-variabel penelitian yang akan 

menunjukkan arah penelitian. 

 Perumusan masalah cara kedua memang tidak semudah perumusan masalah cara 

pertama.  Akan tetapi, perumusan masalah cara kedua secara argumentatif dapat 

meyakinkan orang bahwa masalah yang kita teliti benar-benar merupakan suatu 

permasalahan yang penting dan dapat dipertanggungjawabkan.  Hal ini tidak tercermin 

dalam perumusan masalah cara pertama karena perumusan masalah cara pertama masih 

menimbulkan keraguan pada pihak lain apakah masalah itu benar-benar masalah dan layak 

diteliti.  Selain hal tersebut, dalam perumusan masalah cara pertama seolah-olah ada 

sesuatu yang hilang, yakni interaksi antarvariabel penelitian; padahal ia merupakan hal 

yang sangat penting dalam penelitian. 

 

 4)  Pembatasan Masalah 

    Ilmu merupakan pengetahuan ilmiah yang dikembangkan secara kumulatif dengan 

pemecahan masalah setahap demi setahap dan sedikit demi sedikit.  Sering dijumpai suatu 

penelitian yang hendak memecahkan terlalu banyak permasalahan, tetapi tidak 

memberikan suatu jawaban yang memuaskan.  Kegiatan seperti ini merupakan pekerjaan 

yang sia-sia yang mesti dihindari. 
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 Untuk menghindari kekeliruan itu seorang peneliti perlu mengkaji teori-teori yang 

relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Selain itu, permasalahan harus 

dibatasi ruang lingkupnya.  

  Pembatasan masalah merupakan upaya menetapkan batas-batas permasalahan dengan 

jelas dan tegas, yang memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan faktor mana saja yang 

termasuk ke dalam lingkup permasalahan dan faktor mana yang bukan menjadi daerah 

kajian. 

 

 5) Tujuan Penelitian 

   Perumusan tujuan menyajikan hasil yang ingin diperoleh setelah penelitian selesai 

dilaksanakan, ditinjau dari segi kepentingan peneliti.  Dengan demikian, rumusan tujuan 

peneltian harus konsisten dengan perumusan masalah dan mencerminkan prosedur dan 

proses penelitiannya serta kesimpulan hasil penelitian. 

 

  6)  Manfaat Penelitian 

Perumusan manfaat menyajikan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian usai dan 

kontribusinya terhadap kemajuan IPTEKS atau sosial ekonomi masyarakat.  Rumusan 

manfaat ini harus berkaitan dengan rumusan tujuan dan lingkup penelitian. 

 

  7)  Definisi Operasional 

Istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti dan yang terdapat dalam judul penelitian 

perlu diberi definisi secara operasional.  Ini dilakukan supaya tidak menimbulkan 

perbedaan pemahaman antara peneliti dengan pembaca atau antar pembaca. 

 

b.  Bab II Tinjauan Pustaka 

Bab ini mengemukakan: (1) deskripsi teoritis, (2) kerangka konseptual, dan (3) hipotesis 

penelitian. 

 

1)  Deskripsi Teoritis 

   Deskripsi teoritis dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang 

pendapat pakar dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian 

yang sedang digarap.  Fungsi teori dalam penelitian adalah sebagai jalur logika atau 

penalaran yang digunakan peneliti untuk menerangkan hubungan (pengaruh) 

antarfenomena yang menjadi kajiannya.  Dengan perkataan lain, teori berfungsi 

menerangkan dan menjernihkan dasar pemikiran teoritis tentang masalah penelitian.  Jadi, 

teori adalah seperangkat konstruksi atau konsep, batasan, dan proposisi yang menyajikan 

suatu pandangan sistematis tentang fenomena untuk memberikan hubungan-hubungan 
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antarvariabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikannya serta sebagai alat 

pengembangan hipotesis penelitian.  

 

   Dalam praktik penelitian, mengajukan teori merupakan satu langkah mutlak 

terutama dalam penelitian kuantitatif (bukan kualitatif) dan noneksploratif.  Satu pekerjaan 

yang sukar dalam penelitian adalah mencari dan memilih teori yang pas dengan 

permasalahan penelitian yang sedang digarap.  Namun, sesulit apapun pekerjaan ini harus 

dikerjakan. 

 2)  Kerangka Konseptual 

 Kerangka konseptual adalah deskripsi pemikiran dan disusun berdasarkan deskripsi 

teoritis dan hasil penelitian yang relevan sebagai petunjuk arah dalam pemecahan masalah.  

Dalam hubungan ini, peneliti menginduksi dan mendeduksi teori-teori dalam deskripsi 

teoritis di atas, sehingga terbentuk landasan berpikir, dapat berbentuk uraian kualitatif, 

model matematis atau persamaan-persamaan yang langsung berkaitan dengan bidang ilmu 

yang diteliti.   

 

           3)  Hipotesis Penelitian 

  Hipotesis yang ditetapkan dalam suatu penelitian merupakan jawaban sementara 

terhadap masalah yang telah dirumuskan.  Pada hakikatnya, hipotesis merupakan jawaban 

sementara yang disusun berdasarkan deskripsi teoritis yang diajukan. 

  Hipotesis yang ditetapkan dirumuskan dalam kalimat deklaratif terbuka.  Hipotesis 

ini gagal diterima atau dapat diterima bergantung pada fakta empiris.  Diterima atau tidak 

diterimanya suatu hipotesis sama sekali bukan wewenang peneliti, melainkan ditentukan 

oleh fakta yang diperoleh dari analisis data yang memenuhi persyaratan metodologis.   

  Pengajuan hipotesis dalam penelitian kuantitatif pada permulaaan penelitian 

(pengajuan proposal penelitian) merupakan keharusan tersendiri yang membedakannya 

dengan penelitian kualitatif (naturalistik). Selain merupakan keharusan tersendiri, 

pengajuan hipotesis bermanfaat ganda, yaitu sebagai kompas yang dapat membimbing 

peneliti dan pembaca mau kemana dan apa yang hendak dikumpulkan, serta sebagai 

landasan menyusun deduksi. 

 

c.  Bab III Prosedur Penelitian 

   Prosedur penelitian adalah pemandu tentang urut-urutan bagaimana suatu penelitian 

dilaksanakan.  Ilmiah tidaknya penelitian sangat bergantung pada prosedur penelitian yang 

digunakan.  Keterandalan suatu hasil penelitian terletak pada prosedur yang ditetapkan.  Suatu 

hasil penelitian diperdebatkan antara lain menyangkut prosedur penelitian yang diajukan. 
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Bab ini memuat: (1) metode penelitian, (2) lokasi penelitian, (3) populasi dan sampel, (4) 

instrumen penelitian, (5) uji coba instrumen penelitian, (6) sumber data, dan (7) teknik analisis 

data. 

d.  Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini disajikan deskripsi data, analisis data, dan pembahasan (apa,  bagaimana, 

mengapa implikasinya dalam kehidupan sehari-hari). 

e.  Bab V Simpulan dan Saran 

Dalam bab ini disajikan kesimpulan hasil penelitian dan saran. 

 

3.  Bagian Akhir 

 Bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 

a.  Daftar Pustaka 

      Di dalam daftar pustaka minimal ada sepuluh rujukan.  Daftar pustaka ditulis menurut 

abjad berdasarkan nama akhir pengarang atau penulis jika nama itu lebih dari satu kata, tanpa 

nomor urut, dan tanpa gelar akademiknya.  Penulisan daftar pustaka dari pelbagai sumber dapat 

dilakukan sebagai berikut.  

1. Naskah diketik dengan program Microsoft word, huruf Time New Roman, ukuran                         

12 pts, dengan spasi ganda, dicetak pada kertas A4 sepanjang maksimum 15 halaman, dan 

diserahkan dalam bentuk print out sebanyak 1 eksemplar beserta soft copy-nya. 

2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Sistematika artikel hasil penelitian adalah 

judul, nama penulis, abstrak disertai kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, 

simpulan, serta daftar rujukan. 

3. Judul artikel dalam bahasa Indonesia tidak boleh dari 12 kata, dan judul artikel dalam bahasa 

Inggris tidak boleh lebih dari 10 kata. Judul dicetak dengan huruf kapital di tengah-tengah, 

dengan ukuran huruf 14 poin. 

4. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik, disertai nama dan alamat lembaga 

asal, dan ditempatkan di bawah judul artikel. Penulis utama harus mencantumkan alamat 

korespondensi atau e-mail. 

5. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Panjang masing-

masing abstrak maksimum 150 kata, sedangkan jumlah kata kunci 3-5 kata atau gabungan 

kata. Abstrak minimal berisi judul artikel, tujuan, metode, dan hasil penelitian. 

6. Bagian pendahuluan berisi latar belakang, konteks penelitian, hasil kajian pustaka, dan tujuan 

penelitian. Seluruh bagian pendahuluan dipaparkan secara terintegerasi dalam bentuk 

paragraf-paragraf, dengan panjang 15-20% dari total panjang artikel. 
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7. Bagian metode berisi paparan dalam bentuk paragraf tentang rancangan penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, dan analisa data yang secara nyata dilakukan oleh peneliti, 

dengan panjang 10-15% dari total panjang artikel. 

8. Bagian hasil penelitian berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan 

penelitian. Setiap hasil penelitian harus dibahas. Pembahasan berisi pemaknaan hasil dan 

pembandingan dengan teori dan/atau hasil penelitian sejenis. Panjang paparan hasil dan 

pembahasan 40-60% dari total panjang artikel. 

9. Bagian simpulan berisi temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan atau berupa 

intisari hasil pembahasan. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf. 

10. Daftar rujukan hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk, dan semua sumber yang dirujuk 

harus tercantum dalam daftar rujukan. Sumber rujukan minimal 80% berupa pustaka terbitan 

10 tahun terakhir. Rujukan yang digunakan adalah sumber-sumber primer berupa artikel-

artikel penelitian dalam jurnal atau laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi). 

11. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung (nama akhir, tahun). 

Pencantuman sumber pada kutipan langsung hendaknya disertai keterangan tentang nomor 

halaman tempat asal kutipan. Contoh: (Davis,2003: 47). 

12. Daftar Rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut ini dan diurutkan secara 

alfabetis dan kronologis. 

13. Utamakan daftar pustaka yang berasal dari dari Jurnal Ilmiah 

   Buku: 

Anderson,D.W.,Vault,V.D.,&Dikson,C.E.1999. Problems and prospects the Decades Ahead: 

Competency Based Teacher Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

 

Buku kumpulan artikel 

Sauka, A. & Warseso, M.G. (Eds). 2002. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah (Edisi ke-4, cetakan 

ke-1). Malang UM Press. 

 

Artikel dalam buku kumpulan artikel 

Russel, T. 1998. An Alternative Conception: Representing Representation. Dalam PJ. Black & A. 

Lucas (Eds.), Children’s Informal Ideas in Science (hlm, 62-84). London:Routledge. 

 

Artikel dalam jurnal atau majalah: 

Kansil, C.L.2002. Orientasi Baru Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesional dalam 

Memenuhi Kebutuhan Dunia Industri. Transpor, XX (4):57-61. 

 

Artikel dalam Koran: 

Pitunov, B.13 Desember, 2002. Sekolah Unggulan ataukah Sekolah Pengunggulan? Majapahit Pos, 

hlm, 4& 11. 

 

Tulisan/berita dalam Koran (tanpa nama pengarang): 

Jawa Pos, 22 April, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, hlm. 3. 
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Dokumen resmi: 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. Pedoman Penulisan Laporan Penelitian. 

Jakarta: Depdikbud. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1990. Jakarta: 

PT Armas Duta Jaya. 

 

Buku terjemahan: 

Ary, D., Jacobs, L.C., & Razavieh, A. 1976. Pengantar Penelitian Pendidikan. Terjemahan oleh 

Arief Furchan 1982. Surabaya: Usaha Nasional. 

 

 

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian: 

Kuncoro, T. 1996. Pengembangan Kurikulum Pelatihan Magang di STM Nasional Malang Jurusan 

Bangunan Program Studi Bangunan Gedung: Suatu Studi Berdasarkan Kebutuhan Dunia 

Usaha Jasa Konstruksi. Tesis tidak diterbitkan. Malang: PPS IKIP MALANG. 

 

Makalah Seminar, lokakarya, penataran: 

Waseso, M.G. 2001. Isi dan Format Jurnal Ilmiah. Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya 

Penulisan  Artikel dan pengelolaan Jurnal Ilmiah, Universitas Lambungmangkurat, 

Banjarmasin, 9-11 Agustus. 

 

Internet (karya individual): 

Hitchcock, S., Carr, L., & Hall, W. 1996. A Survey of STM Online Journals, 1990-1995: The Calm 

before the Storm, (Online), (http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html), diakses 12 

Juni 1996. 

 

Internet(artikel dalam jurnal online): 

Kumaidi. 1998. Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya. Jurnal Ilmu 

Pendidikan. (Online), Jilid 5, No. 4, (http://www.malang.ac.id), diakses 20 Januari 2000. 

 

Internet (bahan diskusi): 

Wilson, d. 20 November 1995. Summary of Citing Internet Sites, NETTRAIN Discussion List, 

(Online), (NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu), diakses 22 November 1995. 

 

Internet (e-mail pribadi): 

Naga, D.S. (ikip-jkt@indo.net.id). 1 Oktober 1997. Artikel untuk JIP. E-mail kepada Ali Saukah 

(jippsi@mlg.ywcn.or.id). 

 

14. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan atau penggunaan sofrware computer 

untuk pembuatan naskah atau ihwal lain yang terkait dengan HaKI yang dilakukan oleh 

penulis artikel, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul karenanya, menjadi 

tanggung jawab penuh penulis artikel. 

 

http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html
http://www.malang.ac.id/
mailto:NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu
mailto:ikip-jkt@indo.net.id
mailto:jippsi@mlg.ywcn.or.id
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b.  Lampiran-lampiran 

 Isi lampiran antara lain biodata penulis, proposal penelitian, instrumen penelitian, 

surat izin penelitian, dan surat keterangan selesai penelitian.  Pada bagian kiri atas tiap 

lampiran ditulis kata ―Lampiran‖, nomor urut, titik dua, dan judul lampiran.  Nomor 

halaman lampiran berlanjut sesudah nomor halaman daftar pustaka. 

 

c. Teknis Penulisan. 

1) Tertib Menulis 

Tertib menulis berkaitan dengan penggunaan bahasa dan teknik pengutipan. Dua hal berikut 

ini harus diperhatikan. 

1. Baik proposal maupun laporan harus ditulis dalam bahasa Indonesia. 

2. Teknik pengutipan berpedoman pada cara-cara penulisan karangan ilmiah sebagai berikut. 

a.  Kutipan tidak langsung  

 Kutipan tidak langsung adalah penulisan pikiran atau pendapat seseorang dengan 

menggunakan bahasa sendiri tanpa mengubah makna, serta mencantumkan nama akhir 

pengarang, tahun penerbitan, dan halaman kutipan. 

 Penulisan nama akhir pengarang, tahun penerbitan, dan halaman kutipan dapat 

dilakukan di depan atau di akhir isi kutipan.  Penulisan yang di depan isi kutipan dimulai 

dengan nama akhir pengarang, kurung buka, tahun penerbitan, titik dua, halaman, kurung 

tutup.  Penulisan yang akhir isi kutipan dimulai dengan kurung buka, nama akhir pengarang, 

koma, tahun, titik dua, halaman, kurung tutup. 

b.  Kutipan langsung 

 Kutipan langsung adalah penulisan pikiran atau pendapat seseorang seperti apa 

adanya, serta mencantumkan nama akhir pengarang, tahun penerbitan, dan halaman kutipan.  

Penulisan nama akhir pengarang, tahun penerbitan, dan halaman kutipan dapat dilakukan di 

depan atau dimulai dengan nama akhir pengarang, kurung buka, tahun penerbitan, titik dua, 

halaman, kurung tutup.  Penulisan nama di akhir kutipan dimulai dengan kurung buka, nama 

akhir pengarang, koma, tahun penerbitan, titik dua, halaman, kurung tutup. 

 Kutipan langsung yang terdiri dari lima baris atau lebih diketik dengan jarak satu 

spasi dan ditempatkan di bawah kalimat terakhir menjorok ke dalam sepuluh ketukan dari 

rata kiri dan lima ketukan dari rata kanan, serta tanpa tanda petik. 

 Kutipan langsung tidak selalu diawali dengan kata pertama yang dikutip.  Dalam hal 

ini, kutipan langsung diawali dengan tiga titik.  Pemberian tanda tiga titik juga dapat 

dilakukan apabila kutipan langsung itu memisahkan satu bagian kalimat dengan bagian 

kalimat lainnya. 
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 Kutipan langsung tidak sampai pada titik akhir suatu kalimat diakhiri dengan empat 

titik. Jenis kutipan lain adalah kutipan dalam kutipan, yang maksudnya seseorang mengutip 

pendapat orang lain yang telah dikutip oleh orang lain. Dalam pengutipan seperti ini, sumber 

informasi itu harus dicantumkan baik dalam karangan maupun dalam daftar pustaka.  

 

2) Bab dan Subbab 

Berikut ini cara penomoran dan penulisan bab dan subbab. 

1 Penomoran 

Bab, subbab, sub-subbab dan seterusnya (jika ada) dapat diberi nomor dengan dua cara:  

I.A./1./a./1)/a) atau 1./1.1/1.1.1/1.1.1.1 

 

2. Penulisan 

 Kata ―BAB‖ ditulis dengan huruf kapital diikuti angka Romawi.  Judul bab 

ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan di bawah kata bab.  Kata dan judul bab ditulis 

di bagian tengah atas halaman.  Tiap huruf awal kata subbab (kecuali kata depan dan kata 

penghubung) ditulis dengan huruf kapital, dan tiap kata diberi garis bawah atau dicetak 

tebal/miring.  Adapun judul anak subbab tanpa digarisbawahi dan tidak dicetak 

tebal/miring. 

 

3. Garis Bawah atau Cetak Miring 

 Penggunaan garis bawah atau cetak miring dilakukan pada 

1. setiap kata judul buku, nama majalah atau surat kabar; 

2. setiap kata judul subbab; 

3. setiap kata dalam bahasa yang tidak sama dengan bahasa yang dipakai dalam proposal 

atau laporan; dan 

4. setiap kata yang dianggap penting oleh penulis. 

 

4. Ukuran dan Jumlah Naskah 

Naskah proposal ataupun laporan diketik dengan spasi 1,5spasi pada kertas HVS 

berukuran A4 (21 cm x 29 cm) dengan daerah pengetikan 4 cm dari kiri, 2 cm dari 

kanan, 3 cm dari atas, dan 3 cm dari bawah.   

 Laporan akhir hasil penelitian dicetak sebanyak enam eksemplar: satu eksemplar 

untuk perpustakaan, satu eksemplar untuk penulis laporan, satu eksemplar untuk instansi 

tempat penelitian (jika penelitian lapangan), satu eksemplar untuk arsip Puslit, satu 

eksemplar untuk Ketua Jurusan, satu eksemplar untuk Badan Perpustakaan Nasional 

Provinsi Sumatera Selatan. 
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5. Ketentuan Lain 

1. Khusus satu eksemplar untuk perpustakaan Universitas PGRI Palembang, kulit 

laporan digunakan kertas karbon 2 mm, dilapisi kertas berwarna sesuai dengan 

lambang fakultasnya dan disampul dengan plastik bening. Judul dan nama penulis 

juga ditulis pada punggung laporan. 

2. Laporan menggunakan kertas A4 berat 80 gram, jarak ketik 1,5 spasi, dan tidak 

timbal balik. 

3. Pada kulit luar bagian atas dicantumkan lambang Universitas PGRI Palembang. 

Sesudah nama peneliti, diikuti nomor pegawai/yayasan, program studi, dan jurusan. 

4. Nomor semua halaman dibuat di tengah bagian bawah. 

5. Awal paragraf (alinea) diketik menjorok ke dalam dimulai dari ketukan keenam. 

6. Penulisan singkatan untuk pertama kali ditulis secara lengkap dan singkatannya di 

dalam kurung, selanjutnya cukup ditulis singkatannya.  Sebagai contoh, Universitas 

Persatuan Guru Republik Indonesia (Univ. PGRI). 

7. Kata ―TABEL‖ ditulis dengan huruf kapital diikuti angka Arab.  Judul tabel ditulis 

dengan huruf kapital dan diletakkan di bawah kata ―tabel‖.  Kata dan judul tabel 

ditulis di bagian tengah halaman.   

8. Penjelasan gambar, diagram, dan lain-lain dituliskan di bawah gambar/diagram. 

9. Bagian inti laporan minimal berjumlah dua puluh halaman. 

10. Hindari pemakaian kata-kata seperti: saya, dia, kami, kita, mereka, dan beliau. 
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Lampiran 1: Contoh Kulit Muka Usul Penelitian Dosen 

 

 

 

 

CONTOH KULIT MUKA USUL PENELITIAN DOSEN 

 

LOGO 

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 

 

 

 

JUDUL USUL PENELITIAN 

 

 

 

 

oleh:* 

…………………. 

 

 

 

 

 

FAKULTAS…………………… 

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 

Bulan, Tahun 

•   Tuliskan semua nama peneliti, lengkap dengan gelar akademik 
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Lampiran 2: Contoh Halaman Pengesahan Usulan Penelitian Dosen 

HALAMAN PENGESAHAN 

USUL PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 

1.  a.Judul Penelitian    : 

     b.Bidang Ilmu     : 

     c.Kategori Peneliti    : 

2.  Ketua Peneliti     : 

     a. Nama Lengkap dan Gambar   : 

     b. Jenis Kelamin    : 

     c. Golongan Pangkat dan NIP   : 

     d. Jabatan Fungsional    : 

     e.Jabatan Struktural    : 

     f. Fakultas/Jurusan    : 

3.  Jumlah Anggota Peneliti (jika ada, sebutkan)  :                 Orang 

4.  Lokasi Penelitian    : 

5.  Kerjasama dengan Institusi lain (jika ada)  : 

6.  Lama Penelitian    :                 Bulan 

7.  Biaya yang Diperlukan    :  

a. Sumber dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 

 Universitas PGRI Palembang  :  Rp 

b. Sumber Lain, sebutkan   :  Rp 

    Jumlah     :  Rp 

(…………………………………….) 

          Palembang, ………………. 

Mengetahui: 

Dekan Fakultas ………………                                           Kepala LPPKMK, 

 DTO          DTO 

(……………………..)                 (………………………) 

NIP/NIY.  ………                NIP/NIY.  …….......... 

 

Mengetahui 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 

DTO 

(……………………..) 

                                             NIP/NIY.  …………. 
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Lampiran 3: Contoh Sistematika Usul Penelitian Dosen 

 

SISTEMATIKA USUL PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 

 

A. JUDUL PENELITIAN  : 

B. BIDANG ILMU   : 

C. PENDAHULUAN   : 

D. PERUMUSAN MASALAH  : 

E. TINJAUAN PUSTAKA  : 

F. TUJUAN PENELITIAN  : 

G. KONTRIBUSI PENELITIAN : 

H. METODE PENELITIAN  : 

I.   JADWAL PELAKSANAAN  : 

J.  PERSONALIA PENELITIAN 

1. Ketua Peneliti   : 

a. Nama Lengkap dan Gelar : 

b. Golongan Pangkat dan NIP : 

c. Jabatan Fungsional  : 

d. Jabatan Struktural  : 

e. Fakultas/Program Studi  : 

f. Perguruan Tinggi  : 

g. Bidang Keahlian  : 

h. Waktu untuk Penelitian ini :  jam/minggu 

2. Anggota Penelitian  : 

3. Tenaga Laboran/Teknisi  :  

          (nama dan keahlian)  : 

      4. Pekerjaan Lapangan/Pencacah : 

      5. Tenaga Administrasi  : 

 

K.  PERKIRAAN BIAYA PENELITIAN  

L. DAFTAR PUSTAKA 
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Lampiran 4: Contoh Formulir Isian Usul Penelitian Dosen 

FORMULIR ISIAN 

USUL PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 

 

1. a. Nomor ID  : (… I … I …I …I …I… )  (jangan diisi) 

    b. Tahun Anggaran : (… I … I …I … ) 

 

2. Judul Penelitian (tulis dengan huruf capital): 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Tim Peneliti (Tulis dengan huruf kapital): 

 

No 

NAMA PENELITI 

(Tanpa gelar ) 

No. 1 sebagai Ketua 

Tim 

NIP/NIY 
Golongan 

(ruang) 

Jenis 

Kelamin 

Pendidikan 

Terakhir 

1.   (…I…) (…I…) S (…) 

2.   (…I…) (…I…) S (…) 

3.   (…I…) (…I…) S (…) 

*)Golongan (ruang) diisi salah satu : 4E, 4D, 4C, 4B, 4A, 3D, 3C, 3B, 3A 

    Jenis Kelamin : isikan 01 = laki-laki, 02 = perempuan 

      

4. Perguruan Tinggi  : 

 a. Nama   : ------------------------------------------------------------ 

 b. Kode   : ( .. I .. I ... )   (jangan diisi) 

 

5. Fakultas    : 

 a. Nama    : ------------------------------------------------------------ 

 b. Kode    : ( .. I .. I ... )   (jangan diisi) 

 

6. Kategori Penelitian (pilih salah satu yang dominan) (…) 

    1.  Meningkatkan ketrampilan staf pengajar 

 2.  Mengembangkan Iptek 

 3.  Menunjang Pembangunan 

 4. Mengembangkan institusi/manajemen dalam system pendidikan 



Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama  Universitas Pgri Palembang [Year] 
 

 
 

30 

 

7. Lingkup Penelitian (pilih salah satu yang sesuai) (…)    

    01. Lokal  02. Wilayah  03. Nasional 

 

8. Bidang Ilmu yang Diteliti (pilih salah satu yang dominan) (…)   

    01. Agama  05.Ekonomi  09. Pertanian 

    02. Sastra/Filsafat 06.MIPA/Farmasi 10. Sosial 

    03. Pendidikan 07. Psikologi  11. Teknologi 

    04. Hukum  08. Kesehatan  12. Seni/Olahraga 

 

9. Sektor Permasalahan yang diteliti (pilih slah nsatu yang dominan) (…)  

    01. Sumber Daya Alam dan Ling- 12. Pembangunan Daerah, Desa, dan Lingkungan hidup kota  

    02. Pengembangan Dunia Usaha 13. Perumahan Rakyat dan Pemukiman    

    03. Keuangan, Moneter, Lembaga 14. Agama 

    04. Neraca Pembayaran dan   15. Pendidikan,Kebudayaan,Generasi Perdagangan Luar Negeri Muda. 

    05. Pertanian dan Pengairan  16. Ilmu Pengetahuan , Teknologi 

    06. Koperasi dan Perdagangan 17. Kesehatan, Kesejahteraan Sosial,Dalam Negri Peranan Wanita. 

    07. Industri    18. Kependudukan dan KB 

    08. Pertambangan dan Energi  19. Hukum 

    09. Perhubungan dan Pariwisata 20. Penerangan, Pers, Komunikasi Sosial 

    10. Pangan dan gizi                  21. Aparat Pemerintahan 

    11. Tenaga Kerja, Kesempatan Kerja, 22. Lainnya, sebutkan……………… 

           Kerja, Transmigrasi 

 

10. Lokasi Penelitian (Pilih salah satu yang dominant) 

      01. Laboratorium  05. Hutan  09. Pantai        13. Udara                                                                                                                   

      02. Kebun Percobaan 06. Perairan Laut 10. Ruang Kelas 14. Desa 

      03. Rumah Kaca  07. Perairan Darat 11. Gedung/Rumah   15. Kota 

      04. Lahan Pertanian  08. Candi/Area  12. Wilayah        16. Pasar 

                                                                                                           

11. Macam Penelitian (Pilih salah satu yang sesuai) 

      01. Survei     03. Percobaan Laboratorium. 

      02. Percobaan Lapangan  04. Lainnya. 

 

12. Lama dan Waktu Penelitian: 

      a. Lama Penelitian  :[-- I -- ] bulan 

      b. Bulan Penelitian  :[-- I -- ] (02 – 11 berarti bulan 2 sampai 11) 
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13. Biaya Penelitian 

      a. Diusulkan  : Rp. [ -- I -- I – I – I – I --] 

      b. Disetujui   : Rp. [ -- I -- I – I – I – I --] (jangan diisi) 

 

      c. Sumber Biaya  : [ -- ]    (jangan diisi) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------  

           Palembang,……………………... 

Ketua Tim Peneliti, 

                 DTO 

 

(……………………) 
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Lampiran 5: Contoh Formulir Penilaian Usul Penelitian Dosen 

 

FORMULIR PENILAIAN USUL 

PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 

 

Perguruan Tinggi   : 

Fakultas/Program Studi  : 

Judul  Penelitian  : 

Tim Peneliti 

1. Nama Ketua Peneliti : 

2. Anggota Peneliti  :   orang 

Bidang Ilmu/Konsorsium : 

Lokasi Penelitian  : Laboratorium/Studio/Lapangan* 

Biaya Yang Diusulkan (Rp)     

 Tahun I : 

 Tahun II  : 

Jumlah  : 

Biaya yang disetujui (Rp) 

Tahun I    : 

 Tahun II   :  

 Jumlah  : 

 

No. KRITERIA ACUAN PENILAIAN 
BOBOT 

(%) 
SKOR NILAI 

1. Perumusan  

Masalah 

• Ketajaman Perumusan 

• Masalah dan Tujuan Penelitian 

30 

  

2. Manfaat Hasil Penelitian • Pengembangan IPTEKS,    

   Pembangunan, dan  

   Pengembangan  Kelembagaan 

20 

  

3. Tinjauan Pustaka • Relevansi, Kemutahiran, dan 

• Daftar Pustaka 

15 
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4. Metode Penelitian • Ketepatan Metode yang digunakan 25   

5. Kelayakan 

Penelitian 

• Kesesuaian jadwal, Kesesuaian 

keahlian personalia, dan kewajaran 

biaya 

10 

  

  JUMLAH 100   

Setiap kriteria di beri skor    : 1, 2, 4, atau 5  

(1=sangat kurang, 2=kurang, 4=baik, 5=sangat baik)    

                                  

Hasil Penilaian      : Diterima/Ditolak* 

Alasan Penolakan              :  a, b, c, d, e, f, g, h, I, j  

                    (sebutkan …........................................) 

Catatan Penerimaan             :  

                                                                  Palembang,………………………  

       Penilaian 

DTO 

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

 

Nilai = Bobot x skor                                             

Batas Penerimaan (Passing grade) = 350                                                                                                      

* Coret yang tidak Perlu 
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Lampiran 6: Contoh Butir-Butir Usul Penelitian Dosen 

 

BUTIR-BUTIR PENOLAKAN  

USUL PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 

No. KRITERIA ACUAN PENILAIAN ALASAN PENOLAKAN 

1. Perumusan 

Masalah 

Ketajaman perumusan masalah 

dan tujuan Penelitian 

a. Perumusan masalah lemah, kurang   

mengarah ,tujuan penelitian tidak 

jelas 

2. Manfaat Hasil 

Penelitian  

Kontribusi hasil penelitian pada 

pengembangan ipteks, 

pembangunan, dan/atau 

pengembangan kelembagaan. 

b. Kontribusi hasil penelitian pada    

pengembangan ipteks, 

pembangunan,  pengembangan 

kelembagaan tidak jelas  

3. Tinjauan 

Pustaka 

Relevansi, kemutakhiran, dan 

penyusunan daftar pustaka.  

c. Bahan kepustakaan kurang 

menunjang  penelitian, pustaka tidak 

relevan,  kurang mutakhir, 

umumnya bukan  artikel jurnal 

ilmiah, dan penyusunan daftar 

pustaka kurang baik .    

4. Metode 

Penelitian 

Metode Penelitian d. Metode penelitian kurang tepat dan 

kurang rinci sehingga langkah   

penelitian yang dilakukan tidak 

jelas. 

5. 

 

Kelayakan 

penelitian 

 

Kesesuaian jadwal, kesesuaian 

keahlian personalia, dan 

kewajaran biaya  

e. Kelayakan penelitian kurang ditinjau  

dari kualifikasi personalia dan  

kesesuaian jadwal.  

 Lain- lain Format usulan, kesesuaian 

sumber dana, dsb. 

f. Anggaran biaya diajukan kurang 

rinci, atau dinilai terlalu tinggi.. 

g. Usulan belum mengikuti format 

yang ditentukan atau 

penyampaiannya terlambat. 

h. Secara akademis usulan dapat 



Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama  Universitas Pgri Palembang [Year] 
 

 
 

35 

diterima tetapi disarankan dapat 

dibiayai oleh dana SPP/DPP atau 

dana lainnya. 

i. Disarankan usul penelitian diajukan 

pada instansi lainyang relevan. 

j. Lain-lain (penelitian pemula, 

masalah sudah banyak diteliti, 

permasalahan kurang relevan 

dengan bidang studi peneliti)* 

 

*) jika memilih alasan j pada formulir penilaian, harap di tuliskan lebih spesifik alas an penolakan yang dipilih  
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Lampiran 7: Contoh Format Pemantauan Kegiatan Penelitian Dosen 

 

FORMAT PEMANTAUAN KEGIATAN 

PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG. 

 

1. a. Perguruan Tinggi    : ……………………………………… 

 b. Fakultas/Program    : …………………………………….... 

2. Ketua Peneliti    : ……………………………………… 

3. Judul Penelitian    : ………………………………………... 

4. Biaya Penelitian    : Rp..…………………………………… 

5. a. Lokasi Penelitian    : .............................................................. 

6. Cara Pemantauan    : .............................................................. 

7. Pelaksanaan Penelitian   : .............................................................. 

 a. Tanggal Mulai    : ……………………………………….. 

 b. Tanggal Selesai    : ……………………………………….. 

8. Peranan LP di Perguruan Tinggi Peneliti 

 a. Seleksi Usul/Proposal Penelitian  : Ya/Tidak*) 

 b. Menyelenggarakan Seminar Proposal : 

 c. Memantau Pelaksanaan Penelitian  : 

 d. Menyelenggarakan Hasil Seminar Penelitian : 

 e. Mengadakan Laporan   : 

 f. Mengirim Laporan    : 

 g. Meminta Aretikel Ilmiah untuk Publikasi : 

 h. Memberikan Pelayanan Lainnya,  : 

9. Keterkaitan Penelitian dengan Program  

 Pendidikan S1    : 

10. Dalam pelaksanaan Penelitian adakah yang  

 tidak sesuai dengan usul penelitian. Bila 

 ada sebut dan jelaskan penyebab  

 ketidak sesuaian     : 

11.  Masalah yang Dihadapi Penelitian  : 

12. Jenis Penelitian***) yang terealisasikan : 

13. Keterkaitan Penelitian dengan 

 a. Program Payung (Perorangan, lab, 

                jurusan, fakultas, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat)  : 

14. Publikasi     : 

 a. Judul Artikel    : 

 b. Tanggal Publikasi    : 

 c. Nama Majalah/Jurnal   : 
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15.  Potensi HAKI (Hak Atas Kekayaan   

 Intelektual)     : 

16. Keterkaitan Kewirausahaan 

 a. Desain Awal Penelitian   : 

 b. Nilai Komersial Hasil Penelitian  : 

17. Penilaian Umum dan Saran   : 

         

Mengetahui,          

Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Pada Masyarakat               Pemantau, 

Cap dan tanda tangan         cap dan tanda tangan 

(…………………….)       (…………………….) 

 

*) Coret yang tidak perlu 

**) data dasar/foto/laporan 

***) Tahapan Penelitian: 

1. Pengembangan Institusi: (1) latihan meneliti (peneliti yunior), (ii) penelitian jenjang S1/S2, (iii) memperkaya ilmu pengetahuan 

2. Inovasi/Terobosan: (1) latihan meneliti (peneliti senior), (ii) penelitian jenjang S2, (iii) kerjasama  penelitian dengan institusi di luar 

perguruan tinggi 

3. Penaggulangan Masalah: (1) penerapan teknologi, (ii) pemantauan, (iii) penanggulangan masalah pembangunan. 
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Lampiran 8: Contoh Rangkuman Hasil Pemantauan Kegiatan Penelitian Dosen 

RANGKAIAN HASIL PEMANTAUAN 

KEGIATAN PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 

 

I. UMUM 

1. Nama Perguruan Tinggi   :  

2. Jumlah Judul Penelitian   : 

3. Jumlah Penelitian yang Diwawancarai : 

4. Jumlah Lokasi yang Dikunjunjungi : 

    (lab/rumah kaca/lapangan,lain-lain,   sebutkan …………………………) 

II. HASIL PEMANTAUAN (kesan-kesan umum para pemantau) 

1. Gambaran  umum  pelaksanaan  kegiatan  penelitian  dosen  Universitas PGRI Palembang  yang  

dilaksanakan  di perguruan  tinggi ini   (kesesuaian pelaksanaan dengan usul penelitian: waktu   

pelaksanaan sarana,   rancangan    penelitian,      dana,     personalia,kerja sama antar peneliti)     

2.  Adakah penelitian/kelompok penelitian yang menonjol pada tingkat  lab/jurusan?  Tuliskan nama peneliti 

(bisa lebih dari satu)  dan bidang ilmunya!  

3.  Bagaimana  keterkaitan   penelitian  dosen  Universitas PGRI  Palembang  yang dilaksanakan   dengan   

program  payung?  (perorangan,  jurusan,   laboratorium, fakultas, Lembaga Penelitian Pengabdian Pada 

Masyarakat dsb. 

4.   Bagaimana   keterkaitan   penelitian  dosen   Universitas  PGRI  Palembang  yang  dilaksanakan    dengan    

program   penelitian  institusi/ lembaga    lain   diluar perguruan tinggi yang bersangkutan? 

5.  Sejauh manakah hasil penelitian dosen Universitas PGRI Palembang  yang telah dilaksanakan   oleh    para    

peneliti   di   perguruan    tinggi tersebut  sudah  dipublikasikan? Apakah   dimuat    dalam    Majalah  local,   

Nasional  atau  Internasional? 

6. Tuliskan hasil penelitian  Dosen Universitas PGRI Palembang yang diterapkan di masyarakat.  

7.  Gambaran  umum   jenis   penelitian   yang   dilaksanakan   di   perguruan  tinggi ini, apakah  pengembangan  

institusi,  inovasi/terobosan, ataukah  penanggulangan masalah?             

8.  Kegiatan  penelitian yang  menonjol (bidang ilmu, aspek-aspek dan potensi HAKI) 

9. Dalam  bidang  ilmu apa  sajakah  perguruan  tinggi  ini  mempunyai potensi   apabila penataran metode  

penelitian dilakukan oleh pakar setempat?  (bantuan pusat seperlunya saja). 

10.Upaya pembinaan penelitian apa saja yang dilakukan oleh   kelembagaan  penelitian  di  Perguruan Tinggi 

tersebut?                                                                   

                                                           …………………..,………………….200 

     Nama Pemantau, 

1. …………………………….. 

2. ……………………………..  

•  Jenis Penelitian terdiri dari: 

1. Pengembangan institusi: penelitian yang dilakukan dimaksudkan untuk (1) latihan  meneliti (peneliti yunior),  (ii)  penelitian jenjang 

S1/S2, atau  (iii)  memperkaya ilmu  pengetahuan.  

2. Inovasi/Terobosan:  penelitian  yang  dilaksanakan  dimaksud  untuk    (i)   latihan meneliti  

 senior, (ii) penelitian jenjang S3, atau (iii) kerja sama penelitian dengan institusi diluar perguruan tinggi tersebut.   

3. Penanggulangan masalah: penelitian ini dimaksudkan untuk (i) menerapkan teknologi, (ii) pemantauan, atau (iii) penanggulangan 

masalah pembangunan. 
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Lampiran 9: Contoh Kulit Muka Laporan Akhir Penelitian Dosen. 

 

KULIT MUKA LAPORAN PENELITIAN 

 

 

LOGO 

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 

 

LAPORAN PENELITIAN 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 

 

 

 

Oleh* 

……………………….. 

NIP/NIY…………….. 

 

 

 

Dibiayai Oleh Dana Rutin Penelitian Dosen 

Universitas PGRI Palembang 

Sesuai dengan Nomor Kontrak Penelitian Dana Rutin 

Universitas PGRI Palembang No: .................... 

Tahun Anggaran ........./............. 

 

 

 

 

FAKULTAS………………….. 

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 

BULAN, TAHUN 

 

 Tuliskan nama peneliti lengkap dengan gelar akademik 
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Lampiran 10: Contoh Lembar Identitas dan Pengesahan Laporan Akhir  Hasil  Penelitian Dosen 

 

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR 

HASIL PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 

 

1. a. Judul Penelitian   : 

    b. Kategori Penelitian   : I/II/III * 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Ketua Penelitian 

    a. Nama Lengkap dan Gelar  : 

    b.Jenis Kelamin   : L/P * 

 c. Pangkat/Golongan/NIP  :  

 d. Jabatan Fungsional   : 

 e. Program Studi   :   

 f. Fakultas/Jurusan   : 

 g. Univ./Akademik/Sekolah Tinggi  : 

 h. Bidang Ilmu yang Diteliti  : 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Jumlah  Peneliti   :     Orang 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Lokasi Penelitian   : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.  Jangka Waktu Penelitian  :     Bulan 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6.  Biaya yang Dibelanjakan  : Rp ……………….. 

         (……………………………………..) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7.  Sumber Dana   : 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------         

                   Palembang,………………. 

Mengetahui:       Ketua Peneliti, 

Dekan 

Fakultas …………..., 

    DTO/CAP LEMBAGA      DTO    

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

NIP/NIY ……………                                   NIP/NIY 

 

Menyetujui: 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dan Kerjasama, 

 

DTO/CAP LEMBAGA 

(Dr. Nila Kesumawati, M.Si.) 

NIP.196708181993032005 

*) Coret yang tidak perlu 
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Lampiran 11 : Contoh Daftar Isi 

 

 

DAFTAR ISI 

 

LEMBARPENGESAHAN   ........................................................................................  

ABSTRAK  ...............................................................................................  

ABSTRACT  ...............................................................................................   

UCAPAN TERIMA KASIH   .........................................................................................   

DAFTAR ISI  .................................................................................................................  

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................................  

1.1 Latar Belakang Masalah   .....................................................................................      

1.2 Identifikasi Masalah ................................................................................................  

1.3 Perumusan Masalah    .............................................................................................   

1.4 Pembatasan Masalah  ..............................................................................................     

1.5 Tujuan Penelitian  ...................................................................................................  

1.6 Manfaat Penelitian ..................................................................................................  

1.7 Definisi Operasional ................................................................................................  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  .....................................................................................  

 

BAB III PROSEDUR PENELITIAN   ...........................................................................  

 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  ..................................................  

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  ................................................................................   

 

DAFTAR PUSTAKA  ...............................................................................................  

 

LAMPIRAN 
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Lampiran 12: Contoh Daftar Tabel 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

1. Frasa-Frasa Endosentrik yang Tunggal Berdasarkan Jumlah dan Persentase Hubungan Unsur, 

Bagian  Unsur, dan Jumlah Kata ……………………… 

 

2. Frasa-Frasa Eksosentrik yang Tunggal Berdasarkan Jumlah dan Persentase   Hubungan Unsur, 

Bagian  Unsur, dan Jumlah Kata ………………………. 

 

3. Frasa-Frasa Endosentrik yang Bertingkat Berdasarkan Jumlah dan 

Persentase................................................................................................. 

 

4.    Frasa-Frasa Eksosentrik yang Bertingkat Berdasarkan Jumlah dan  

     Persentase....................................................................................................... 
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Lampiran 13:  Contoh Daftar Lampiran 

 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

1. Proposal Penelitian Individu ………………………………………… 

2. Akta Jual Beli Saham ……………………………………………….. 

3. Akta Jual Beli Perusahaan …………………………………………... 

4. Akta Jual Beli Mesin/Peralatan …………………………………….. 

5. Akta Jual Beli Bangunan/Pengoperan Hak …………………………. 

6. Akta Jual Beli Rumah …………………………………………........ 

7. Surat Izin Penelitian dari Rektor Universitas PGRI Palembang …… 

8. Surat Izin Penelitian dari Ikatan Notaris Kota Palembang …………. 
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Lampiran 14: Contoh Kutipan Tidak Langsung 

 

(a)  Sampai sekarang, boleh dikatakan hasil yang dicapai oleh pengajaran bahasa Indonesia di 

sekolah-sekolah belum memuaskan. Sebagian besar murid-murid lulusan sekolah lanjutan tingkat 

atas belum atau tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia baku dengan baik dan benar 

(Badudu, 1985:35). 

(b)    Kepentingan  suatu  kaum  diurus  oleh  seorang  laki-laki dewasa dari keluarga yang bertindak 

sebagai niniek  mamak bagi keluarga itu. Istilah mamak itu berarti saudara laki-laki ibu. 

Tanggung jawab untuk memperhatikan suatu keluarga memang terletak pada pundak seorang 

atau beberapa mamak (Junus dalam Koentjaraningrat, 1988:225). 

(c)     Tarigan (1990:2) mengemukakan bahwa pada dasarnya tujuan akhir pengajaran bahasa adalah 

siswa terampil berbahasa yaitu menyimak, berbicara, membaca dan menulis. Hal itu sesuai 

dengan kurikulum SMU 1984 bahwa pengajaran bahasa bertujuan agar siswa memiliki  

kemampuan berkomunikasi dengan bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan situasi  dan tujuan 

berbahasa serta sesuai dengan tingkat pengalaman siswa. 

(d) Menurut Yasin (1988:130—131), membentuk dasar kata ulang merupakan bentuk linguistik yang 

menjadi dasar pembentukan tiap kata ulang. Bentuk dasar tersebut harus dapat dipakai dalam 

penggunaan bahasa sehari-hari dalam berbagai bentuk kata atau kalimat. 

(e)    Menurut Keraf (1951:150), pengulangan sebuah kata akan menghasilkan sebuah kata yang baru 

dengan identitas yang sama, misalnya gunung adalah kata benda, gunung-gemunung adalah kata 

benda; mainan adalah kata benda. Parera (1988:57), mengatakan ada satu bentuk kata ulang dari 

sifat ke dalam kata benda yaitu kata ulang muda-mudi. Bentuk dasar muda adalah kata sifat dan 

mengalami pengulangan variasi fonem serta bertransposisi ke dalam kelas benda. 

(f)   Menurut Navis  (1986:88), sumber dasar Minangkabau ialah hukum Islam, sedangkan sumber 

hukum Islam adalah Al-Quran. Pandanagan itu meletakkan Islam sebagai sumber utama dalam 

pandangan hidup orang Minangkabau. 

(g)  Perkawinan menurut adat Minangkabau adalah urusan kaum kerabat, mulai dari mencari 

pasangan sampai pada perkawinan, bahkan sampai segala akibat perkawinan itu.Pola perkawinan 

yang eksogamis, menjadikan suami tidak lebur dalam struktur keluarga istri, sedangkan anak dari 

perkawinan itu menjadi keluarga kaum istri. Suami bukanlah pemegang kekuasaan atas anak dan 

istri (Navis, 1986:193—194). 

(h)  Kaba pada mulanya  bersumber dari hikayat yang menceritakan kehidupan keluarga raja, 

pengembaraan, penampilan kesaktian, dan kehidupan mambang peri. Selanjutnya cerita itu 

berubah menjadi prosa khas Minangkabau yang beradaptasi dengan sistem sosial budaya 

Minangkabau sehingga bentuk aslinya hilang dan timbul bentuk baru yaitu kaba ini terlihat 
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dalam hikayat   Malin Demam, Hikayat si Umbu Mudo, dan Hikayat Taktung.(Udin dkk, 

1984:15—16). 

(i)   Dalam UUD 1945, Bab XV, Pasal 36 bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa Negara. 

Berdasarkan kedudukannya sebagai bahasa Negara, salah satu fungsi bahasa Indonesia adalah 

sebagai bahasa pengantar di lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai 

perguruan tinggi (Halim, 1984:25). 

(j)  Tokoh bawahan adalah tokoh yang tidak sentral kedudukannya di dalam cerita tetapi kehadirannya 

sangat diperlukan untuk menunjang atau mendukung tokoh utama (Grimes dalam Sudjiman, 

1992:19). 
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Lampiran 15: Contoh Kutipan Langsung 

 

(a) Sabda Rasulullah (dalam Hakimy, 1988:45), ‖Kaum Wanita adalah tiang rumah tangga dan tiang 

Negara. Kalau baik kaum ibu, baiklah rumah tangga dari Negara. Kalau rusak kaum ibu, rusaklah 

rumah tangga dan negara‖. 

(b) ―… hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul‖ (Arikunto, 1993:62). 

(c) Arikunto (1993:104) mengatakan bahwa ―Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan 

diselidiki. 

(d) ―Anggapan dasar adalah sebagai titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima peneliti‖ 

(Arikunto 1993:55). 

Catatan:  

Contoh kutipan langsung yang panjangnya tidak lebih dari empat baris. 

(o)Wellek dan Waren (1990:110) menyatakan, 

  ……..sastra mencerminkan dan mengekspresikan hidup.Pengarang tidak bisa tidak 

mengekspresikan pengalaman dan pandangannya tentang hidup. Akan tetapi, tidak benar dikatakan 

bahwa pengarang mengekspresikan kehidupan secara keseluruhan, atau kehidupan zaman 

terbentuk secara keseluruhan, atau kehidupan zaman tertentu secara konkret atau secara 

menyeluruh. 

 

(p) Dilihat dari sudut ini, maka sebenarnya kedudukan masing-masing variasi itu sederajat, dalam 

pengertian tidak ada yang baik dan tidak ada yang kurang seperti yang dikatakan Kridalaksana 

(1982:14) sebagai berikut. 

 Semua variasi bahasa dianggap sederajat. Adalah variasi-variasi bahasa ini memperlihatkan betapa 

beraneka warnanya masyarakat. Kebaikan dan kebenaran bahasa bergantung situasi, dimana dan 

kapan bahasa itu dipakai. Pemilihan variasi dengan dasar seperti itulah yang kemudian 

menimbulkan ragam bahasa. 

(q) Maladi dan Sabarudin Ahmad di dalam Pembinaan Bahasa  Hukum IndonesiaMengemukakan 

bahwa  Istilah bahasa surat kabar atau pers, bahasa sastra, bahasa keilmuan bukanlah berarti 

bahwa dalam setiap profesi itu digunakan bahasa yang mempunyai perbedaan dalam pengertian 

linguistic, melainkan hanyalah perbedaan dalam gaya bahasa dan penggunaan kata-kata yang khas 

(1979:28). 

 

Catatan: 

Contoh (o), (p), dan (q) ialah contoh kutipan langsung yang lebih dari empat baris. Kutipan langsung 

yang lebih dari empat baris diketik satu spasi dan tanpa tanda petik.               
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Lampiran 16: Tabel dan Gambar 

 

TABEL 

TABEL ... POPULASI SISWA KELAS 2 SMPN 22 PALEMBANG 

 

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

IIA 

IIB 

IIC 

IID 

15 

14 

19 

14 

16 

35 

25 

20 

31 

49 

44 

34 

Jumlah  62 96 158 

 

Sumber : Kepala Tata Usaha SMPN 22 Palembang 

 

 

GAMBAR 

 Keterangan:  Gambar ........... 
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Lampiran 17: Daftar Pustaka dalam Bahasa Indonesia (diketik satu spasi) 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Ahmad, Sabaruddin. 1979. Kesusastraan  Minang   Klasik   dan   Hubungannya    dengan  

Kesusastraan Indonesia. Jakarta:  Proyek  Penerbitan   Buku  Bacaan  dan   Sastra Indonesia 

dan Daerah. (Buku dengan satu orang pengarang) 

 

Asher, James. 1991. ―The Extinction of Second Language Learning in American School and 

Intervention Model‖ dalam H. Winitz (Ed). The Comprehension Approach to Foreigh 

Language Instruction. Rowley, MA: Newbury House. (Artikel dalam buku yang memakai 

editor).  

 

Damnahuri, Didin S. 1996. ― Deregurasi dalam Rangka ‗Soehartonemics‘. Republika: Harian Umum,  

18 Juni, No. 160. (Artikel dalam surat kabar) 

 

Hartati, Dewi. 1994. ―Perbandingan Pelaksana Pengajaran Apresiasi Sastra di SD Negeri  73 dengan 

SD Nurul Iman Palembang‖. Skripsi S1 (belum diterbitkan). (Skripsi yang belum diterbitkan) 

 

Houtman. 2005. ―Kritik Sastra Lokal Kita: Alternatif ke Pendekatan Kritik   Sosiokuktural‖.  Makalah 

disampaikan dalam Seminar Kritik Sastra, pada tanggal 20 – 22 Septembar 2005. di Pusat 

Bahasa, Jakarta.  (Makalah yang disajikan dalam seminar atau lokakarya) 

 

Groden, Michael and Martin Kresiwirth. 1997 ―New Historicism‖. The John Hopkins Guide to 

Literary Theory.  http://www. press. Jhu. Edu/books/Hopkins guide to Literary theory/new               

historicism. Html. 

 

Republika. 196. ―Bintan Resor, Kawasan Wisata Terpadu Terbesar di Dunia‖. Harian Umum, 18 Juni, 

Nomor 160, Tahun IV, Hal.3, Kolom 1 – 5. (Tulisan tanpa pengarang oleh Wartawan 

dalam surat kabar) 

 

 

 

 

 

http://www/
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Lampiran 18: Contoh Pedoman Penulisan Ringkasan Hasil Penelitian Dosen 

 

PEDOMAN PENULISAN RINGKASAN  

HASIL PENELITIAN DOSEN UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 

 

A. Judul Penelitian dan Nama Peneliti 

1. Judul penelitian ditulis dalam huruf besar/kapital. 

2. Nama ditulis lengkap tanpa gelar untuk semua peneliti. 

3. Tahun penulisan laporan dan jumlah halaman laporan penelitian  (tidak termasuk  halaman 

lampiran)  

 

B. Isi Ringkasan Mencakup 

1. Permasalahan penelitian 

2. Tujuan penelitian 

3. Metode penelitian, misalnya: penarikan contoh, jumlah sampel,/respon, lokasi penelitian, sumber 

data, metode pengumpulan data/desain, analisis data. 

4. Hasil dan Simpulan. 

5. Saran (kalau ada) 

 

C. Identitas  Kelembagaan 

     Jurusan (tulis lengkap tanpa singkatan), Fakultas dan Perguruan Tinggi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ringkasan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Summary dalam 

Bahasa Inggris, ditempatkan setelah kulit muka, masing-

masing 1-2 halaman A4 yang diketik 1,5 spasi.   
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Lampiran 19: Pedoman Penulisan Abstrak 

 

PEDOMAN PENULISAN ABSTRAK 

 

1.   Umum 

 a. Abstrak merupakan pemadatan dari hasil penelitian, biasanya lebih singkat  dari pada 

ringkasan/summary.  

b. Ringkasan dibuat sebagai rangkuman dari penelitian untuk Penulisan laporan, sedangkan 

abstrak dibuat untuk sebuah artikel yang akan diterbitkan dalam  jurnal ilmiah  atau prosiding 

seminar/symposium. 

c.  Abstrak ditulis 1 spasi,maksimum 200 kata. 

     

2.    Isi Abstrak mencakup 

       a.  Tujuan atau pertanyaan yang ingin dijawab oleh peneliti. 

       b.  Metode Penelitian  

       c.  Kesimpulan yang diperoleh dari Peneliti.        
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Lampiran 20: Surat Kontrak Penelitian 

 

SURAT PERJANJIAN KONTRAK PENELITIAN 

Nomor:……../…/LPPKMK/UNIV-PGRI/2017 

 

Pada hari ini …… tanggal ……. bulan …… tahun ………., kami yang bertandatangan di 

bawah ini: 

 

1.  

 Selaku Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama 

untuk dan atas  nama Universitas PGRI Palembang, selanjutnya disebut PIHAK 

PERTAMA; 

 

2.  ……………….. 

Selaku peneliti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 

menyatakan bersepakat untuk membuat perjanjian kontrak penelitian sebagai berikut. 

 

Pasal 1 

Judul Penelitian 

PIHAK PERTAMA dalam jabatannya tersebut di atas, memberikan tugas kepada PIHAK 

KEDUA untuk melaksanakan penelitian yang berjudul: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………... 

 

Pasal 2 

Waktu dan Sumber Dana Penelitian 

Waktu penelitian adalah …… bulan, terhitung tanggal  ………… s.d. ……….. 

Sumber dana penelitian dosen dari Lembaga Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat dan 

Kerjasama pada Anggaran Tahun Akademik ……… dengan nilai kontrak sebesar Rp 

7.000.000,-. Dengan rincian Rp 2.000.000,- untuk peneliti dan Rp. 5.000.000,- biaya 

operasional dalam pelaksanaan penelitian dosen. 

 

Pasal 3 

Personalia Penelitian 

Susunan personalia penelitian ini sebagai berikut. 

Peneliti Utama  : …………………………………………… 

        

Pasal 4 

Cara Pembayaran 

Pembayaran biaya penelitian diberikan sesuai dengan aturan dan tata cara yang telah 

ditetapkan dalam Pedoman Penelitian Universitas PGRI Palembang, sebagai berikut. 

(1) Tahap I sebesar 71,5 % dari nilai kontrak yang diterimakan melalui Biro Keuangan 

Universitas PGRI Palembang. 
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(2) Tahap II sebesar 28,5% dari nilai kontrak yang diterimakan setelah PIHAK KEDUA 

menyelesaikan seluruh kewajiban pekerjaan penelitian. 

 

Pasal 5 

Keaslian Penelitian dan Ketidakterikatan dengan Pihak Lain 

(1) PIHAK KEDUA bertanggung-jawab atas keaslian judul penelitian sebagaimana 

disebutkan dalam pasal 1 Surat Perjanjian Kontrak Penelitian ini (bukan 

duplikat/jiplakan/plagiat) dari penelitian orang lain. 

(2) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bebas dari ikatan dengan 

pihak lain. 

(3) PIHAK KEDUA menjamin bahwa judul penelitian tersebut bukan merupakan 

penelitian yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh 

pihak lain maupun oleh sendiri. 

(4) PIHAK PERTAMA tidak bertanggungjawab terhadap tindakan plagiat yang 

dilakukan oleh PIHAK KEDUA 

(5) Apabila dikemudian hari diketahui ketidakbenaran pernyataan ini, maka kontrak 

penelitian DINYATAKAN BATAL, dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan 

dana yang telah diterima kepada Universitas. 

 

Pasal 6 

Monitoring Penelitian 

(1) PIHAK PERTAMA berhak untuk: 

a) Melakukan pengawasan administrasi, monitoring, dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan penelitian. 

b) Memberikan sanksi jika dalam pelaksanaan penelitian terjadi pelanggaran 

terhadap isi perjanjian oleh peneliti. 

c) Bentuk sanksi disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. 

(2) Pemantauan kemajuan penelitian dikoordinasikan oleh PIHAK PERTAMA. 

(3) Pelaksanaan kemajuan penelitian dijadwalkan pada bulan ke-2 setelah kontrak 

penelitian ditandatangani  

(4) Format laporan kemajuan dan teknis pelaksanaannya diatur oleh PIHAK PERTAMA. 

 

 Pasal 7  

Seminar Hasil Penelitian 

(1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan laporan hasil penelitian kepada PIHAK 

PERTAMA paling lambat 7 bulan terhitung dari tanggal yang tercantum dalam surat 

kontrak sebanyak 2 (dua) eksemplar. 

(2) Penyelenggaraan Seminar Hasil Penelitian Dosen Universitas PGRI Palembang 

diselenggarakan oleh LPPKMK Universitas PGRI Palembang . 

(3) Ketua Peneliti diwajibkan hadir untuk mempresentasikan hasil penelitiannya pada 

seminar hasil penelitian. 

 

Pasal 8 

Laporan Akhir Penelitian 

(1) PIHAK KEDUA wajib menyerahkan revisi laporan penelitiannya paling lambat dua 

pekan setelah seminar hasil penelitian dilaksanakan oleh LPPKMK. 

(2) Berkas-berkas Laporan Akhir meliputi: 



Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Kerjasama  Universitas Pgri Palembang [Year] 
 

 
 

53 

1. Menyerahkan Hardcopy Laporan Akhir penelitian sebanyak 2 eksemplar  

2. Soft copy sebanyak 1 keping CD (Compact Disk)  

(3) Format laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan 

dalam Pedoman Penelitian Pengabdian pada Masyarakat serta Program Kreatifitas 

Mahasiswa Universitas PGRI Palembang baik dalam hal warna sampul, tata tulis 

maupun urutan masing-masing komponen.  

 

 

Pasal 9 

Sanksi 

Segala kelalaian baik disengaja maupun tidak, sehingga menyebabkan keterlambatan 

menyerahkan laporan hasil penelitian dengan batas waktu  dalam pasal 8 yang telah 

ditentukan akan mendapatkan sanksi sebagai berikut. 

(1) Tidak diperbolehkan mengajukan usulan penelitian reguler dosen Universitas PGRI  

Palembang pada periode tahun anggaran berikutnya bagi ketua dan anggota peneliti.  

(2) Jika setelah masa perpanjangan tersebut PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan 

penelitiannya, PIHAK KEDUA diwajibkan mengembalikan dana yang sudah 

diterima kepada Universitas PGRI Palembang. 

 

 

Pasal 10 

Penutup 

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan 

PIHAK KEDUA dan hal-hal yang belum diatur dalam kontrak ini akan diatur kemudian oleh 

kedua belah pihak secara musyawarah. 

 

 

        Palembang, …………………… 

PIHAK PERTAMA,       PIHAK KEDUA, 

 

 

 

 

( Ketua LPPkMK)                             ( Peneliti ). 

NIY: ……………..        NIDN: ……………. 
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Lampiran 21 : Petunjuk Penulisan Makalah Seminar Hasil Penelitian Dosen Univ.PGRI Palembang 

 

1. Naskah diketik dengan program Microsoft word, huruf Time New Roman, ukuran                         

12 pts, dengan spasi ganda, dicetak pada kertas A4 sepanjang maksimum 15 halaman, dan 

diserahkan dalam bentuk print out sebanyak 1 eksemplar beserta soft copy-nya. 

2. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Sistematika artikel hasil penelitian adalah 

judul, nama penulis, abstrak disertai kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, 

simpulan, serta daftar rujukan. 

3. Judul artikel dalam bahasa Indonesia tidak boleh dari 12 kata, dan judul artikel dalam bahasa 

Inggris tidak boleh lebih dari 10 kata. Judul dicetak dengan huruf kapital di tengah-tengah, 

dengan ukuran huruf 14 poin. 

4. Nama penulis artikel dicantumkan tanpa gelar akademik, disertai nama dan alamat lembaga 

asal, dan ditempatkan di bawah judul artikel. Penulis utama harus mencantumkan alamat 

korespondensi atau e-mail. 

5. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Panjang masing-

masing abstrak maksimum 150 kata, sedangkan jumlah kata kunci 3-5 kata atau gabungan 

kata. Abstrak minimal berisi judul artikel, tujuan, metode, dan hasil penelitian. 

6. Bagian pendahuluan berisi latar belakang, konteks penelitian, hasil kajian pustaka, dan tujuan 

penelitian. Seluruh bagian pendahuluan dipaparkan secara terintegerasi dalam bentuk 

paragraf-paragraf, dengan panjang 15-20% dari total panjang artikel. 

7. Bagian metode berisi paparan dalam bentuk paragraf tentang rancangan penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data, dan analisa data yang secara nyata dilakukan oleh peneliti, 

dengan panjang 10-15% dari total panjang artikel. 

8. Bagian hasil penelitian berisi paparan hasil analisis yang berkaitan dengan pertanyaan 

penelitian. Setiap hasil penelitian harus dibahas. Pembahasan berisi pemaknaan hasil dan 

pembandingan dengan teori dan/atau hasil penelitian sejenis. Panjang paparan hasil dan 

pembahasan 40-60% dari total panjang artikel. 

9. Bagian simpulan berisi temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan atau berupa 

intisari hasil pembahasan. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf. 

10. Daftar rujukan hanya memuat sumber-sumber yang dirujuk, dan semua sumber yang dirujuk 

harus tercantum dalam daftar rujukan. Sumber rujukan minimal 80% berupa pustaka terbitan 

10 tahun terakhir. Rujukan yang digunakan adalah sumber-sumber primer berupa artikel-

artikel penelitian dalam jurnal atau laporan penelitian (termasuk skripsi, tesis, disertasi). 

11. Perujukan dan pengutipan menggunakan teknik rujukan berkurung (nama akhir, tahun). 

Pencantuman sumber pada kutipan langsung hendaknya disertai keterangan tentang nomor 

halaman tempat asal kutipan. Contoh: (Davis,2003: 47). 
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12. Daftar Rujukan disusun dengan tata cara seperti contoh berikut ini dan diurutkan secara 

alfabetis dan kronologis. 

13. Utamakan daftar pustaka yang berasal dari dari Jurnal Ilmiah 

   Buku: 

Anderson,D.W.,Vault,V.D.,&Dikson,C.E.1999. Problems and prospects the Decades Ahead: 

Competency Based Teacher Education. Berkeley: McCutchan Publishing Co. 

 

Buku kumpulan artikel 

Sauka, A. & Warseso, M.G. (Eds). 2002. Menulis Artikel untuk Jurnal Ilmiah (Edisi ke-4, cetakan 

ke-1). Malang UM Press. 

 

Artikel dalam buku kumpulan artikel 

Russel, T. 1998. An Alternative Conception: Representing Representation. Dalam PJ. Black & A. 

Lucas (Eds.), Children’s Informal Ideas in Science (hlm, 62-84). London:Routledge. 

 

Artikel dalam jurnal atau majalah: 

Kansil, C.L.2002. Orientasi Baru Penyelenggaraan Pendidikan Program Profesional dalam 

Memenuhi Kebutuhan Dunia Industri. Transpor, XX (4):57-61. 

 

Artikel dalam Koran: 

Pitunov, B.13 Desember, 2002. Sekolah Unggulan ataukah Sekolah Pengunggulan? Majapahit Pos, 

hlm, 4& 11. 

 

Tulisan/berita dalam Koran (tanpa nama pengarang): 

Jawa Pos, 22 April, 1995. Wanita Kelas Bawah Lebih Mandiri, hlm. 3. 

 

Dokumen resmi: 

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. Pedoman Penulisan Laporan Penelitian. 

Jakarta: Depdikbud. 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 1990. Jakarta: 

PT Armas Duta Jaya. 

 

Buku terjemahan: 

Ary, D., Jacobs, L.C., & Razavieh, A. 1976. Pengantar Penelitian Pendidikan. Terjemahan oleh 

Arief Furchan 1982. Surabaya: Usaha Nasional. 

 

 

Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian: 

Kuncoro, T. 1996. Pengembangan Kurikulum Pelatihan Magang di STM Nasional Malang Jurusan 

Bangunan Program Studi Bangunan Gedung: Suatu Studi Berdasarkan Kebutuhan Dunia 

Usaha Jasa Konstruksi. Tesis tidak diterbitkan. Malang: PPS IKIP MALANG. 

 

Makalah Seminar, lokakarya, penataran: 

Waseso, M.G. 2001. Isi dan Format Jurnal Ilmiah. Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya 

Penulisan  Artikel dan pengelolaan Jurnal Ilmiah, Universitas Lambungmangkurat, 

Banjarmasin, 9-11 Agustus. 
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Internet (karya individual): 

Hitchcock, S., Carr, L., & Hall, W. 1996. A Survey of STM Online Journals, 1990-1995: The Calm 

before the Storm, (Online), (http://journal.ecs.soton.ac.uk/survey/survey.html), diakses 12 
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Internet(artikel dalam jurnal online): 

Kumaidi. 1998. Pengukuran Bekal Awal Belajar dan Pengembangan Tesnya. Jurnal Ilmu 

Pendidikan. (Online), Jilid 5, No. 4, (http://www.malang.ac.id), diakses 20 Januari 2000. 

 

Internet (bahan diskusi): 

Wilson, d. 20 November 1995. Summary of Citing Internet Sites, NETTRAIN Discussion List, 

(Online), (NETTRAIN@ubvm.cc.buffalo.edu), diakses 22 November 1995. 

 

Internet (e-mail pribadi): 

Naga, D.S. (ikip-jkt@indo.net.id). 1 Oktober 1997. Artikel untuk JIP. E-mail kepada Ali Saukah 
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BAGIAN KEDUA 

PEDOMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

A. Kebijakan dan Sistem Pengelolaan 

     Sebagai bagian dari Tridarma Perguruan Tingga, Pengabdian kepada masyarakat 

harus dilaksanakan oleh semua dosen Universitas PGRI Palembang. Kebijakan 

pengabdian kepada masyarakat meliputi sasaran bidang –bidang sesuai dengan 5 (lima) 

Fakultas dan 1 (satu) Program Pascasarjana di Universitas PGRI Palembang dan baik 

berupa kegiatan pengabdian kepada mayarakat berbasis hasil-hasil penelitian maupun 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis penyebarluasan informasi. Pengabdian 

kepada masyarakat berbasis penelitian diharapkan mempercepat diseminasi keterbaruan 

IPTEK dan mengembangkan teknologi tepat guna yang diharapkan terus meningkat 

kualitasnya.  

  Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen Universitas 

PGRI Palembang dapat dibiayai oleh dana internal maupun dana eksternal atau 

bekerjasama dengan institusi/lembaga dan perusahaan mitra.  

  Peningkatan kemampuan dosen dalam pengabdian kepada masyarakat dilakukan 

secara berkelanjutan sejalan dengan peningkatan jabatan fungsional dan gelar akademik. 

  Pengelolaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh lembaga 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (LPPkMK) Universitas PGRI Palembang, 

dikoordinasikan oleh Wakil Rektor I. 

1.   Pengertian Pengabdian Kepada Masyarakat 

      Pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan pengamalan IPTEKS yang 

dilakukan oleh perguruan tinggi secara melembaga melalui metode ilmiah, langsung 

kepada masyarakat eksternal (diluar kampus yang tidak terjangkau oleh program 

pendidikan formal) yang membutuhkannya dan masyarakat internal (mahasiswa) dalam 

upaya mensukseskan pembangunan dan pengembangan manusia pembangunan. Dengan 

demikian kegiatan PKM dilaksanakan dengan cara memanfaatkan dan menerapkan serta 

mengembangkan hasil penelitian maupun hasil pendidikan perguruan tinggi. Kegiatan 

PKM merupakan salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi 

dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan IPTEK dan seni serta 

peningkatan mutu kehidupan masyarakat. 
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2.   Konsep Pengabdian Kepada Masyarakat 

Kategori Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di LPPKM Universitas  

PGRI Palembang terdiri dari : 

a)  Pengembangan IPTEKS menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan. 

b)  Penyebarluasan IPTEKS sebagai produk yang perlu diketahui dan dimanfaatkan. 

c)  Penerapan IPTEKS secara benar dan tepat sesuai dengan situasi dan tuntutan 

pembangunan masyarakat. 

d)  Pemberian bantuan keahlian   dalam   mengindentifikasi   masalah   dengan     

mengunakan pedekatan ilmiah. 

e)  Pemberian   jasa   pelayanan  profesional  dalam  berbagai    bidang     permasalahan    

yang memerlukan penanganan secara cermat dengan menggunakan keahlian yang 

belum dimiliki masyarakat. 

3.   Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat 

a) Dalam rangka mengembangkan dan mensukseskan pembangunan menuju tercapainya 

masyarakat yang maju, adil dan sejahtera termasuk upaya untuk meningkatkan 

kemampuan sasaran dalam memecahkan masalahnya sendiri. 

b) Mempercepat upaya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai 

dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan. 

c) Mempercepat upaya pengembangan masyarakat kearah terbinanya masyarakat 

dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan menuju perbaikan dan kemajuan 

yang sesuai dengan nilai sosial yang berlaku. 

d) Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan 

perkembangannya dalam proses modernisasi. Pembinaan masyarakat kearah 

masyarakat maju dan modern jelas memerlukan adanya usaha institusionalisasi dan 

profesionalisasi untuk mengubah potensi menjadi kekuatan nyata. 

e) Memberi masukan bagi pembangunan kurikulum di perguruan tinggi agar lebih 

relevan dengan meningkatnya kegiatan pembangunan serta meningkatnya kepekaan 

sivitas akademik terhadap masalah yang berkembang dalam masyarakat. 

4.   Sasaran Pengabdian Kepada Masyarakat 

       Khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada dasarnya adalah 

masyarakat di luar kampus yang merupakan mitra kerja perguruan tinggi untuk 

menerapkan IPTEKS dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapinya. 
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       Sebagai upaya memberdayakan kemampuan metodologi dan wawasan 

pengetahuan para dosen / mahasiswa di lingkungan Universitas PGRI Palembang 

tentang Pengabdian Kepada Masyarakat, maka Dosen  Universitas PGRI Palembang 

menyelenggarakan sejumlah kegiatan pembinaan antara lain melakukan kegiatan 

Pelatihan Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat, yang waktu pelaksanaannya 

ditentukan tersendiri. Adapun untuk mahasiswa PKM diselenggarakan sesuai dengan 

buku pedoman KKL. 

5.   Program – Program Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

        Program pengabdian kepada masyarakat sebagai berikut : 

a)   Pendidikan Kepada Masyarakat 

Berupa pendidikan diluar sekolah dalam upaya pengembangan, penyebarluasan dan   

penerapan IPTEKS untuk pembangunan, antara lain berupa kursus, penataran, 

lokakarya, latihan kerja, penyuluhan, dan lain-lain. 

b) Pelayanan Kepada Masyarakat 

Pelayanan Pada Masyarakat adalah secara profesional oleh pakar – pakar dari 

perguruan   tinggi, baik berupa bantuan secara cuma-cuma maupun dengan cara 

menarik biaya jasa konsultasi. Kegiatan pelayanan pada masyarakat, antara  lain   

dalam   bentuk     penyusunan perencanaan kota, perencanaan proyek, studi 

kelayakan, evaluasi proyek perencanaan pendidikan, bantuan pelayanan, bimbingan 

kerja, serta berbagai jasa konsultasi keahlian lainnya. 

c) Kuliah Kerja Lapangan (KKL)  

 

 

6. Strategi Pengabdian Kepada Masyarakat 

      Agar program PKM menjadi lebih baik produktif dan bermanfaat maka budaya PKM  

      di perguruan tinggi perlu dikembangkan dengan strategis sebagai berikut : 

      a)  Reorientensi Pengembangan PKM 

      b)  Membangun keterpaduan fungsi PKM dalam kelembagaan perguruan tinggi 

      c)  Menyusun dan memasyarakatkan program PKM serta memperbesar alokasi anggaran 

           PKM di dalam anggaran perguruan tinggi 

      d) Mengembangkan program percontohan kerjasama PKM dengan industri,pemerintah            

daerah, dan masyarakat yang dilaksanakan oleh suatu jaringan kemitraan antara 

perguruan tinggi atas dasar kesetaraan, dengan memperhatikan keikutsertaan 
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perguruan di lokasi program Pemerintah perlu memberikan dana awal (Seed Money) 

untuk memicu program percontohan tersebut 

7. Dana PKM 

      Dana Pengabdian kepada masyarakat di Universitas PGRI Palembang terbagi sebagai 

berikut : 

1. Dana Internal.  

Dana Internal untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditentukan sebagai 

berikut : 

a. Besarnya dana disesuaikan dengan ketersediaan dana program pengabdian 

masyarakat setiap tahun anggaran. 

b. Dana hanya disediakan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang 

berbentuk kelompok. 

2. Dana Eksternal Universitas PGRI Palembang.  

Dana eksternal untuk pengabdian kepada masyarakat bersumber dari DP2M Dikti. 

 

8. Kegiatan PKM 

      Kegiatan PKM dapat dilaksanakan sebagai berikut : 

a) Kerjasama instansi lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta BUMN, 

industri,dan lain-lain untuk memperlancar pembangunan. 

b) Prakarsa sendiri, misalnya oleh dosen untuk pengembangan jabatannya sebagai tenaga        

pengajar dalam rangka meningkatkan mutu dosen serta mutu kelulusan. 

c) Kegiatan-kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan secara 

melembaga dan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian  Pengabdian  kepada 

Masyarakat dan Kerjasama (LPPkMK).  

 

9.  Sistematika Pengajuan Proposal Usulan Kegiatan PKM 

      A.  JUDUL 

 Singkat dan cukup spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan Penerapan Ipteks 

yang akan dilakukan. 

      B.  PENDAHULUAN 

 Gambarkan secara kauntitatif potret, profil dan kondisi khalayak sasaran yang akan 

dilibatkan dalam kegiatan Penerapan Ipteks. Gambarkan pula kondisi dan potensi 

wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan yang relevan dengan 

kegiatan yang akan dilakukan. 
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      C.  TINJAUAN PUSTAKA (Untuk PKM Individu) 

 Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari 

Penerapan Ipteks yang akan dilakukan. Tinjauan pustaka menguraikan teori, temuan 

dan bahan Penerapan Ipteks lain yang diperoleh dari pustaka, yang dijadikan landasan 

untuk melakukan Penerapan Ipteks yang diusulkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka 

dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam Penerapan 

Ipteks. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka yang disajikan. 

      D.  INDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH 

 Rumusan masalah secara kongkrit dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan pula 

definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan Penerapan Ipteks yang berisi 

tentang latar belakang yang akan dilaksanakan dalam kegiatan. 

      E.  TUJUAN KEGIATAN 

 Rumusan Tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru 

yang diharapkan terwujud setelah kegiatan Penerapan Ipteks selesai Rumusan tujuan 

hendaknya jelas dapat diukur. 

      F.  MANFAAT KEGIATAN 

 Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, dari sisi ekonomi maupun kondisi setelah 

kegiatan Penerapan Ipteks selesai. 

      G.  KERANGKA PEMECAHAN MASALAH (Untuk PKM Individu) 

 Merupakan kerangka berpikir secara teoritis maupun empirik untuk memecahkan 

masalah yang sudah diindentifikasi. Gambarkan berbagai alternatif pemecahan 

masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani masalah yang dirumuskan. 

Bagaimana proses pemilihan alternatif itu sampai terpilih cara pemecahan yan paling 

baik yang akan dilakukan dalam Penerapan Ipteks yang diusulkan. Penggunaan 

pustaka sebagai acuan sangat disarankan. Perlu dijelaskan pula bentuk kegiatan yang 

cocok untuk memecahkan masalah diatas, serta bagaimana kegiatannya. 

      H.  KHALAYAK SASARAN ANTARA YANG STRATEGIS 

 Siapa (Individu/kelompok) anggota khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu 

dan mau) untuk dilibatkan dalam Penerapan Ipteks, serta dapat menyebarluaskan hasil 

kegiatan pada anggota khalayak sasaran lain. 

       I.  KETERKAITAN 

 Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dengan berbagai institusi terkait 

dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh masing-masing institusi. 
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       J.  METODE KEGIATAN 

 Sebut dan uraikan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

dicanangkan dalam butir E. 

      K.  RANCANGAN EVALUASI (Untuk PKM Individu) 

 Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria, indikator 

pencapaian tujuan dan tolak ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari 

kegiatan yang dilakukan. 

       L.  RENCANA DAN JADWAL KERJA 

 Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas dalam suatu 

Gann-Chart. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan dan dimana. 

M. ORGANISASI PELAKSANAAN  

       - Nara Sumber dan Pemateri PKM 

N.  RENCANA BIAYA 

 Berikan rencana biaya Penerapan Ipteks baik yang didanai Depdiknas maupun pihak 

lain dengan mengacu pada Metode Kegiatan dibutir J dengan Rekapitulasi biaya : 

1. Honorarium 

2. Peralatan Penerapan Ipteks 

3. Bahan untuk Penerapan Ipteks 

4. Perjalanan 

5. Lain-lain 

O.  Proposal yang diajukan ke LPPkMK melalui persetujuan Dekan masing-masing. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Daftar Pustaka, gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama 

pengarang, tahun, judul penulisan dan sumber. 

2. Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Pelaksana. 

3. Gambaran Teknologi yang akan diterapkan. 
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B. SISTEMATIKA LAPORAN KEGIATAN 

             Halaman 

       RINGKASAN ................................................................................................................ii 

       TIM PELAKSANA .......................................................................................................iii 

       DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................................iv 

I. PENDAHULUAN ............................................................................................... 

     Menjelaskan tentang analisis situasi, perumusan    masalah, tujuan    dan    manfaat  

        Penerapan IPTEKS ini dilakukan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................................... 

     Uraikan hal-hal  yang   berkaitan   dengan   kerangka   pikir   bagaimana  kegiatan  

        Penerapan IPTEKS itu dilakukan dengan memanfaatkan  berbagai  pustaka   yang  

        relevan. 

III.   MATERI DAN METODE PELAKSANAAN .................................................. 

i. Kerangka Pemecahan Masalah .................................................................. 

ii. Realisasi Pemecahan Masalah ................................................................... 

iii. Khalayak Sasaran ....................................................................................... 

iv. Metode yang Digunakan ............................................................................ 

        IV.   HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................................... 

                Jelaskan hasil apa saja yang diperoleh dan kemudian bahas dengan berbagai acuan 

                yang ada. 

        V.   KESIMPULAN DAN SARAN .......................................................................... 

               A.   Kesimpulan .................................................................................................. 

               B.   Saran ............................................................................................................. 

 

       DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................. 

 

       LAMPIRAN 
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Lampiran 1: Contoh Halaman Pengesahan Usul Kegiatan PKM 

 

      HALAMAN PENGESAHAN 

USUL KEGIATAN PENELITIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1.  JUDUL  : PENYULUHAN  CARA BETERNAK ITIK                                                                      

DI DESA SRI  KEMBANG  KECAMATAN BETUNG 

KABUPATEN BANYUASIN. 

2.  Ketua Pelaksana 

     a.   Nama       : Abu Musawir, M.Pd. 

            b.   NIP /NIDN                  : 0101108201 

            c.   Pangkat/Golongan                  : Penata / IV. B 

            d.   Jabatan                  : Lektor 

            e.   Melakukan Penelitian Pengabdian    : - 

            f.    Fakultas                  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

     g.   Jurusan       : Bahasa dan Sastra  

     h.   Bidang Keahlian      : Bahasa Indonesia 

3.  Personalia 

     Jumlah anggota      : 7 Orang 

4.  Jangka Waktu Kegiatan     : 3 (tiga) hari 

5.  Bentuk Kegiatan      : Penyuluhan Kegiatan 

6.  Sifat Kegiatan       : Penunjang 

7.  Biaya yang diperlukan      : Rp. 1.000.000,- 

           Dari biaya swadana 

 

 

Mengetahui,           Palembang, tgl/bln/thn 

Dekan FKIP Univ. PGRI Plg         Ketua Pelaksana, 

 

 

 

Dra. Andinasari, M.M., M.Pd.         Abu Musawir, M.Pd. 

 

Mengetahui : 

Ketua LPPkMK Universitas PGRI Palembang 

 

 

        Dr. Hj. Nila Kesumawati, M.Si. 
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Lampiran 2: Contoh Halaman Cover Pengesahan Usul Kegiatan PKM Kelompok 

 

USUL PKM KELOMPOK (PKM KELOMPOK) 

PROPOSAL 

  

 

 

JUDUL ; 

MENUJU GURU YANG PROFESIONAL         

 

 

 

OLEH 

Program Studi Pendidikan Matematika 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG 

TAHUN 2016 
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Lampiran 3: Contoh Halaman Pengesahan Usul Kegiatan PKM (Kelompok) 

 

HALAMAN PENGESAHAN 

USUL KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

1.  JUDUL       : MENUJU GURU YANG PROFESIONAL         

2.  Ketua Pelaksana 

     a.   Nama         : Anita Dwi Putri, M.Pd 

            b.   NIP                     : 0202088201 

            c.   Pangkat/Golongan                  : Penata / IV. B 

            d.   Jabatan                  : Asisten Ahli 

            e.   Melakukan Penelitian Pengabdian    : - 

            f.    Fakultas                  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

     g.   Jurusan           : Program Studi Pendidikan Bhs. Indonesia 

     h.   Bidang Keahlian      : Program Studi Pendidikan Bhs. Indonesia  

3.  Personalia 

     Jumlah anggota          : 7 Orang 

4.  Jangka Waktu Kegiatan         : 3 (tiga) hari 

5.  Bentuk Kegiatan          : Penyuluhan Kegiatan 

6.  Sifat Kegiatan       : Penunjang 

7.  Biaya yang diperlukan      : Rp. 7.500.000,- 

           Dari biaya swadana 

 

Mengetahui,           Palembang, tgl/bln/thn 

Dekan FKIP Univ. PGRI Plg         Ketua Pelaksana, 

 

 

 

Dra. Andinasari, M.M., M.Pd.         Abu Musawir, M.Pd. 

 

Mengetahui : 

Ketua LPPkMK Universitas PGRI Palembang 

 

 

        Dr. Hj. Nila Kesumawati, M.Si. 
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PENUTUP 

    Demikian agar kiranya pedoman penelitian pengabdian kepada masyarakat 

Universitas PGRI Palembang dapat dijadikan sebagai acuan bagi dosen yang ingin 

melaksanakan penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


