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PANDUAN PENDANAAN PENELITIAN 
 

 

 
1. LATAR BELAKANG 

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian disamping melaksanakan 

pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan 

bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.  

Perguruan tinggi diharapkan dapat mengelola penelitian yang memenuhi standar yang 

telah dijelaskan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi. Program Kompetisi Kampus Merdeka (PKKM) adalah program yang 

diarahkan untuk mendorong atau memotivasi perguruan tinggi dalam mencapai Indikator 

Kinerja Utama (IKU), yang salah satunya terdapat komponen penelitian. Oleh karena itu, 

baik secara langsung maupun tidak langsung, tujuan pelaksanaan PKKM sangat sejalan 

dengan ruang lingkup dan penjelasan pada Standar Nasional Penelitian. Keterlibatan 

perguruan tinggi pada PKKM diharapkan semakin meningkatkan produktivitas Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, yang salah satunya adalah penelitian. Terkait dengan hal 

tersebut, berikut ini adalah ruang lingkup dan penjelasan Standar Nasional Penelitian. 

A. Standar Hasil Penelitian 

Standar hasil penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:  

1) mutu hasil penelitian diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; 

2) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode 

ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; 

3) terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan 

peraturan di perguruan tinggi; 

4) tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan 

kepentingan umum atau nasional wajib disebarlu-askan dengan cara diseminarkan, 

dipublikasikan, dipatenkan, dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.  
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B. Standar Isi Penelitian 

Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:  

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

2) berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk 

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

3) orientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, 

dan/atau industri; 

4) mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan  

5) memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan 

masa mendatang. 

 

C. Standar Proses Penelitian 

Standar proses penelitian, yaitu meliputi: 

1) kegiatan penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; 

2) memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi 

keilmuan dan budaya akademik; 

3) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, 

serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan;  

4) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, 

skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus 

mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi 

ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.  

 

D. Standar Penilaian Penelitian 

Standar penilaian penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi:  

1) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian;  

2) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang 

keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman 

penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; 

3) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci 

yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.  
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E. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 

Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal:  

1) sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses 

penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian;  

2) sarana perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling 

sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga 

untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; dan 

3) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan 

keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.   

 

F. Standar Pengelolaan Penelitian 

Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang: 

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

kegiatan penelitian; 

2) pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam 

bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga 

penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk 

lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. 

 

G. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu: 

1) kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian; 

2) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, 

pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil 

penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; 

3) dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen penelitian 

(seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi 

hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau 

insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI). 

 

Agar tujuan dan standar penelitian di perguruan tinggi dapat dicapai, Universitas 

Muhamamadiyah Kotabumi (UMKO) mendorong dan memfasilitasi para dosen dalam 
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melaksanakan kegiatan penelitian guna mendukung peningkatan mutu pendidikan tinggi, 

daya saing bangsa, dan kesejahteraan rakyat secara terprogram dan berkelanjutan. 

Dorongan dan fasilitasi tersebut diwujudkan dalam bentuk program pendanaan penelitian. 

Tentunya, hal ini tidak lepas dari upaya UMKO dalam meningkatkan mutu dan kualitas 

penelitiannya. Dorongan dan fasilitasi ini juga merupakan salah satu upaya nyata untuk 

mencapai IKU secara nyata. Program pendanaan penelitian mencakup dua skema 

penelitian, yaitu Penelitian Teaching Grand dan Penelitian Studi Kasus. 

Pada tahun 2021 ini, program studi yang berkesempatan mendapatkan fokus pendanaan 

PKKM berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), yaitu program studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) dan Pendidikan Matematika (PMTK). 

Penelitian teaching Grand merupakan salah satu sub program PKKM pada program studi 

PBSI. Skema penelitian ini dipilih untuk memicu dan memacu munculnya inovasi 

pembelajaran, sebagai hasil/luaran penelitian teaching Grand. 

Sementara itu, skema penelitian studi kasus dipilih karena jumlah penelitian studi kasus 

pada program studi PMTK masih terbatas jumlahnya. Pada pelaksanaanya, meskipun 

program studi yang mendapat pendaanan PKKM adalah PBSI dan PMTK, UMKO wajib 

melakukan internalisasi program kegiatan PKKM juga pada program studi lain, sehingga 

keterlibatan dosen program studi lain juga dimungkinkan. 

2. DASAR HUKUM 

1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 

3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

4) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

5) Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

6) Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI 

7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2007 tentang 

Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru; 

8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi; 

9) Pernemdukbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNPT; 

10) Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 2020—2024. 
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3. TUJUAN 

Secara umum tujuan pendanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) menghasilkan penelitian yang sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan oleh 

Pemerintah dan mengacu pada Permenristekdikti Nomor 13 Tahun 2015 Tentang 

Renstra Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015- 2019;  

2) menjamin pengembangan penelitian unggulan spesifik berdasarkan keunggulan 

komparatif dan kompetitif;  

3) mencapai dan meningkatkan mutu sesuai target dan relevansi hasil penelitian; 

4) meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan perlindungan KI; 

5) Mempercepat proses pencapaian IKU di UMKO; 

6) Meningkatkan jumlah publikasi penelitian UMKO; dan 

7) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penelitian UMKO. 

 

4. KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM PENGUSUL 

A. Persyaratan Umum 

1) Ketua peneliti memiliki jabatan akademik minimal Asisten Ahli; 

2) Tim peneliti berjumlah 2—3 orang (termasuk ketua); 

3) Fokus usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu atau mata kuliah 

yang diampu oleh ketua peneliti; 

4) Anggota peneliti dapat berasal dari perguruan tinggi lain, yang bidang 

keilmuan dan program studinya relevan dengan usulan penelitian; 

5) Ketua dan anggota peneliti hanya diperkenankan mengajukan satu usulan; 

6) Penelitian wajib melibatkan minimal 3 orang mahasiswa; 

7) Proposal diusulkan melalui http://simlitabmas.umko.ac.id. 

B. Teaching Grand (Penelitian Tindakan) 

1) Ketua pengusul wajib dosen yang berasal dari program studi PBSI atau PMTK; 

2) Anggota peneliti melibatkan dosen dari program studi selain PBSI atau PMTK; 

C. Studi Kasus 

1) Ketua pengusul adalah dosen yang berasal dari program studi PMTK; 

2) Anggota peneliti melibatkan dosen dari program studi selain PMTK; 

 

http://simlitabmas.umko.ac.id/
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5. LUARAN PENELITIAN 

A. Teaching Grand 

1) Luaran Wajib 

▪ Publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi minimal Sinta 5; 

▪ Inovasi pembelajaran (media pembelajaran, buku, atau modul); 

▪ Produk penelitian yang terdaftar pada HKI. 

2) Luaran Tambahan 

▪ Prosiding seminar ilmiah skala regional, nasional, atau internasional; atau 

 

B. Penelitian Studi Kasus 

1) Luaran Wajib 

▪ Publikasi ilmiah dalam jurnal terakreditasi minimal Sinta 3; 

2) Luaran Tambahan 

▪ Prosiding seminar ilmiah skala regional, nasional, atau internasional; 

▪ Produk penelitian yang terdaftar pada HKI. 

 

6. SISTEMATIKA USULAN DAN LAPORAN PENELITIAN 

A. Teaching Grand 

Usulan penelitian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, 

halaman pengesahan, dan lampiran). Usulan dan laporan ditulis menggunakan Times 

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

ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 

SISTEMATIKA PROPOSAL PENELITIAN 

HALAMAN SAMPUL (format terlampir) 

HALAMAN JUDUL (format terlampir) 

HALAMAN PENGESAHAN (format terlampir) 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (format terlampir) 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 
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DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR LAINNYA (jika ada) 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan terkait: (1) Latar Belakang Masalah, (2) Rumusan 

Masalah; (3) Tujuan Penelitian, (4) Kegunaan Hasil Penelitian, (5) Asumsi 

Penelitian, (6) Definisi Operasional Variabel 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan 

permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan 

penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam 

pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (10 tahun 

terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai: (1) Metode Penelitian, (2) Lokasi dan 

Waktu Penelitian, (3) Subjek Penelitian, (4) Instrumen Penelitian, (5) Teknik 

Pengumpulan Data, (6) Indikator Tindakan, (7) Teknik Analisis Data. 

 

BAB IV. RANCANGAN ANGGARAN 

Bab ini berisi tentang rencana anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan 

kegiatan. Pada bab ini terdiri dari: (1) Rekapitulasi Anggaran dan (2) Rincian 

Anggaran. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Penulisan daftar pustaka menggunakan APA Style diutamakan menggunakan 

aplikasi Mendeley atau sejenisnya. 

 

RIWAYAT HIDUP  

Pada bagian ini disajikan daftar riwayat hidup seluruh anggota peneliti yang 

memuat minimal identitas diri dan pengalaman penelitian yang telah dilakukan. 
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SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN (Jumlah 85—125 halaman) 

HALAMAN SAMPUL (format terlampir) 

HALAMAN JUDUL (format terlampir) 

HALAMAN PENGESAHAN (format terlampir) 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (format terlampir) 

ABSTRAK 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR LAINNYA (jika ada) 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab ini berisi penjelasan terkait: (1) Latar Belakang Masalah, (2) Rumusan 

Masalah; (3) Tujuan Penelitian, (4) Kegunaan Hasil Penelitian, (5) Asumsi 

Penelitian, (6) Definisi Operasional Variabel 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan 

permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan 

penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam 

pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir (maksimum 

10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai: (1) Metode Penelitian, (2) Lokasi dan 

Waktu Penelitian, (3) Subjek Penelitian, (4) Instrumen Penelitian, (5) Teknik 

Pengumpulan Data, (6) Indikator Tindakan, (7) Teknik Analisis Data. 

 

BAB IV. HASIL PENELITIAN 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Hasil Uji Coba Instrumen 

4.1.2 Pelaksanaan Tindakan 



Panduan Pendanaan Penelitian PKKM UMKO Tahun 2021 9 
 

4.1.2.1 Siklus 1 

A.Perencanaan Tindakan (skenario pembelajaran) 

B.Pelaksanaan Tindakan (deskripsi proses pembelajaran) 

C.Pelaksanaan Observasi (sajian hasil analisis data) 

D.Refleksi (kajian terhadap indikator kinerja tiap siklus). 

4.1.2.2 Siklus 2-N (sama dengan siklus 1) 

4.2 Pembahasan  

 

BAB V PENUTUP  

Bab ini menjelaskan hal terkait simpulan dan saran 

DAFTAR PUSTAKA 

RIWAYAT HIDUP  

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 
 

B. Studi Kasus 

Usulan penelitian berjumlah 15—25 halaman (tidak termasuk halaman sampul, 

halaman pengesahan, dan lampiran). Usulan dan laporan ditulis menggunakan Times 

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

ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 

SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN 

HALAMAN SAMPUL (format terlampir) 

HALAMAN JUDUL (format terlampir) 

HALAMAN PENGESAHAN (format terlampir) 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (format terlampir) 

ABSTRAK (Maksimal terdiri dari 300 kata, format terlampir) 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR LAINNYA (jika ada) 
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BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada bagian ini setidaknya dipaparkan terkait beberapa hal seperti: (1) 

masalah yang terjadi disertai dengan hasil studi pendahuluan; (2) pentingnya 

penyelesaian suatu masalah yang terjadi dan didukung oleh pustaka primer 

dan mutakhir; (3) argumentasi peneliti dalam mengatasi masalah/ 

kesenjangan sebagai janji kontribusi peneliti bagi perkembangan ilmu/teori 

yang sedang berkembang.  

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Pada bagian ini berisi tentang pertanyaan penelitian yang akan dijawab 

melalui proses ilmiah (penelitian).  

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada bagian ini berisi tentang tujuan penelitian didasarkan pada pertanyaan 

penelitian yang akan dijawab. 

1.4 Batasan Istilah 

Batasan istilah merupakan kumpulan definisi dari suatu istilah yang 

digunakan dalam penelitian dan melekat erat dengan focus penelitian yang 

akan dilakukan. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Pada bagian ini disampaikan manfaat dari hasil dari penelitian. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori  

Pada bagian ini dipaparkan hasil kajian pustaka terhadap fenomena/variabel/ 

fokus penelitian. Pustaka yang digunakan harus memenuhi 3 prinsip yaitu (1) 

prinsip kemutakhiran (minimal 75% pustaka yang dirujuk terbit dalam 

kurung waktu 10 tahun terakhir), (2) prinsip relevansi (pustaka yang dirujuk 

hanya pustaka yang relevan dengan fenomena/variabel/fokus penelitian yang 

akan dilakukan) dan (3) prinsip keprimeran (minimal 75% pustaka yang rujuk 

adalah hasil penelitian yang dimuat dalam artikel ilmiah yang terbit pada 

jurnal terakreditasi) 

2.2 Kerangka Teori 
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Pada bagian ini ditunjukkan mekanisme dan logika berpikir peneliti dalam 

mencapai tujuan penelitian yang dibangun atas dasar beberapa teori/konsep 

untuk memaparkan suatu kondisi keilmuan. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pada bagian ini dipaparkan jenis dan pendekatan penelitian yang akan 

digunakan serta rujukan yang digunakan dalam pemilihan jenis dan 

pendekatan penelitian 

3.2 Subjek Penelitian 

Pada bagian ini disebutkan subjek yang akan digunakan dalam penelitian 

serta dipaparkan mekanisme pemilihan subjek.  

3.3 Data dan Sumber Data 

Pada bagian ini dijelaskan bentuk data dan sumber data yang digunakan 

dalam penelitian  

3.4 Instrumen Penelitian  

Pada bagian ini disebutkan instrumen penelitian serta alasan penggunaan 

istrumen penelitian yang didasarkan pada rujukan yang credible. 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Pada bagian ini dijelaskan secara rinci mekanisme pengumpulan data yang 

akan dilakukan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini dipaparkan secara detail teknik analisis data yang akan 

digunakan. 

3.7 Prosedur Penelitian 

Pada bagian ini dijelaskan secara rinci mekanisme penelitian yang akan 

dilakukan dari awal penelitian hingga laporan penelitian. 

 

BAB IV. LUARAN DAN RANCANGAN ANGGARAN 

4.1 Luaran Penelitian 

Pada bagian ini disebutkan luaran hasil peneltian yang diharapkan sebagai janji 

yang harus ditepati oleh peneliti. 

4.2 Rekapitulasi Anggaran 



Panduan Pendanaan Penelitian PKKM UMKO Tahun 2021 12 
 

Pada bagian ini disajikan rekapitulasi anggaran kedalam bentuk tabel. 

4.3 Rincian Anggaran. 

Pada bagian ini disajikan rincian anggaran dalam bentuk tabel. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Penulisan daftar pustaka menggunakan APA Style diutamakan menggunakan 

aplikasi Mendeley atau sejenisnya. Pustaka yang digunakan minimal terdiri dari 25 

rujukan dan mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel 

pada jurnal ilmiah yang relevan. 

 

RIWAYAT HIDUP  

Pada bagian ini disajikan daftar riwayat hidup seluruh anggota peneliti yang 

memuat minimal identitas diri dan pengalaman penelitian yang telah dilakukan. 

 

SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN (Jumlah 100—150 halaman) 

HALAMAN SAMPUL (format terlampir) 

HALAMAN JUDUL (format terlampir) 

HALAMAN PENGESAHAN (format terlampir) 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN (format terlampir) 

ABSTRAK (Maksimal terdiri dari 300 kata, format terlampir) 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL (jika ada) 

DAFTAR GAMBAR (jika ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

DAFTAR LAINNYA (jika ada) 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada bagian ini setidaknya dipaparkan terkait beberapa hal seperti: (1) 

masalah yang terjadi disertai dengan hasil studi pendahuluan; (2) pentingnya 

penyelesaian suatu masalah yang terjadi dan didukung oleh pustaka primer 

dan mutakhir; (3) argumentasi peneliti dalam mengatasi masalah/ 
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kesenjangan sebagai janji kontribusi peneliti bagi perkembangan ilmu/teori 

yang sedang berkembang.  

1.2 Pertanyaan Penelitian 

Pada bagian ini berisi tentang pertanyaan penelitian yang akan dijawab 

melalui proses ilmiah (penelitian).  

1.3 Tujuan Penelitian 

Pada bagian ini berisi tentang tujuan penelitian didasarkan pada pertanyaan 

penelitian yang akan dijawab. 

1.4 Batasan Istilah 

Batasan istilah merupakan kumpulan definisi dari suatu istilah yang 

digunakan dalam penelitian dan melekat erat dengan fokus penelitian yang 

akan dilakukan. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Pada bagian ini disampaikan manfaat dari hasil penelitian. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.3 Kajian Teori  

Pada bagian ini dipaparkan hasil kajian pustaka terhadap fenomena/variabel/ 

fokus penelitian. Pustaka yang digunakan harus memenuhi 3 prinsip yaitu (1) 

prinsip kemutakhiran (minimal 75% pustaka yang dirujuk terbit dalam 

kurung waktu 10 tahun terakhir), (2) prinsip relevansi (pustaka yang dirujuk 

hanya pustaka yang relevan dengan fenomena/variabel/fokus penelitian yang 

akan dilakukan) dan (3) prinsip keprimeran (minimal 75% pustaka yang rujuk 

adalah hasil penelitian yang dimuat dalam artikel ilmiah yang terbit pada 

jurnal terakreditasi) 

2.4 Kerangka Teori 

Pada bagian ini ditunjukkan mekanisme dan logika berpikir peneliti dalam 

mencapai tujuan penelitian yang dibangun atas dasar beberapa teori/konsep 

untuk memaparkan suatu kondisi keilmuan. 

 

BAB III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 
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Pada bagian ini dipaparkan jenis dan pendekatan penelitian serta rujukan 

yang digunakan dalam pemilihan jenis dan pendekatan penelitian 

3.2 Subjek Penelitian 

Pada bagian ini disebutkan subjek yang digunakan dalam penelitian serta 

dipaparkan mekanisme pemilihan subjek.  

3.3 Data dan Sumber Data 

Pada bagian ini dijelaskan bentuk data dan sumber data yang digunakan. 

3.4 Instrumen Penelitian  

Pada bagian ini disebutkan instrumen penelitian serta alasan penggunaan 

istrumen penelitian yang didasarkan pada rujukan yang credible. 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Pada bagian ini dijelaskan secara rinci mekanisme pengumpulan data. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada bagian ini dipaparkan secara detail teknik analisis data yang digunakan. 

3.7 Prosedur Penelitian 

Pada bagian ini dijelaskan secara rinci mekanisme penelitian yang telah 

dilakukan dari awal penelitian hingga laporan penelitian. 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN 

4.1 Paparan Hasil Penelitian 

Pada bagian ini dipaparkan secara rinci hasil penelitian yang telah dilakukan dan 

disajikan secara sistematis dan terstruktur 

4.2 Temuan Penelitian 

Pada bagian ini ditunjukkan hasil temuan penelitian yang telah ditemukan. 

4.3 Pembahasan 

Pada bagian ini disajikan perdebatan teori yang relevan guna memaknai 

temuan yang telah ditemukan dengan cara membandingkan hasil temuan 

dengan teori yang ada atau mengintegrasikan temuan dengan teori yang ada. 

 

BAB V KESIMPULAN 

5.1 Simpulan 

Pada bagian ini disajikan jawaban dari pertanyaan penelitian yang 

didasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
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5.2 Rekomendasi 

Pada bagian ini disajikan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya untuk 

melanjutkan penelitian yang belum dapat dijawab namun telah ditemukan 

gejala ketika penelitian dilakukan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Penulisan daftar pustaka menggunakan APA Style diutamakan menggunakan 

aplikasi Mendeley atau sejenisnya. Pustaka yang digunakan minimal terdiri dari 30 

rujukan dan mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel 

pada jurnal ilmiah yang relevan. 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

7. JADWAL KEGIATAN 

Jadwal kegiatan pendanaan adalah sebagai berikut. 

No Nama Kegiatan Waktu 

1. Pengumuman pendanaan penelitian 23 Juli 2021 

2 Batas akhir pengumpulan proposal 05 Agustus 2021 

3 Seleksi penerimaan proposal 06—11 Agustus 2021 

4 Pengumuman hasil seleksi 13 Agustus 2021 

5 Penandatanganan kontrak 16—19 Agustus 2021 

6 Pelaksanaan penelitian Agustus—November 2021 

7 Seminar hasil penelitian November 2021 

8 Pengumpulan laporan hasil penelitian 14 November 2021 

 

8. PEMBIAYAAN 

Besaran bantuan dana Penelitian Teaching Grand adalah Rp15.000.000,- dan 

Penelitian Studi Kasus adalah Rp. 14.000.000. Pengajuan anggaran penelitian 

mengacu pada PMK tentang SBK Sub Keluaran Penelitian yang berlaku. Bukti atau 

nota pengeluaran wajib dilampirkan pada laporan penelitian. Ringkasan anggaran 

biaya disusun sesuai dengan format tabel 1 di bawah ini. 



Panduan Pendanaan Penelitian PKKM UMKO Tahun 2021 16 
 

Tabel 1 Format Ringkasan Anggaran Biaya Penelitian 

No Jenis Pengeluaran 
Biaya yang 

Diusulkan (Rp) 

1 Honorarium untuk pelaksana, petugas laboratorium, 

pengumpul data, pengolah data, penganalisis data, 

honor operator, dan honor pembuat sistem 

(maksimum 30% dan dibayarkan sesuai ketentuan) 

 

2 Pembelian bahan habis pakai untuk ATK, fotocopy, 

surat menyurat, penyusunan laporan, cetak, 

penjilidan laporan, publikasi, pulsa, internet, bahan 

laboratorium,  langganan jurnal (maksimum 60%) 

 

3 Perjalanan untuk biaya survei/sampling  data, 

seminar/workshop DN-LN, biaya akomodasi-

konsumsi, perdiem/lumpsum, transport  (maksimum 

40%) 

 

4 Sewa untuk peralatan/mesin/ruang laboratorium, 

kendaraan, kebun percobaan, peralatan penunjang 

penelitian lainnya (maksimum 40%) 

 

Jumlah  
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9. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Halaman Sampul Proposal/Laporan Penelitian   

 

 

 

 JUDUL PROPOSAL/LAPORAN PENELITIAN (Ukuran Teks 15) 
SKEMA: Teaching Grand/Studi Kasus *) (Ukuran Teks 13) 

 

 

 

 

PROPOSAL/LAPORAN PENELITIAN *) 

 

 

 

 

 

TIM PENELITI 

1.  .............................................. (Ketua) 

2. .............................................. (Anggota*) 

3. .............................................. (Anggota*) 

     

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI 

LAMPUNG UTARA 

TAHUN 2021 
 

 

*) Pilih Salah Satu 
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Lampiran 2: Halaman Judul Proposal/Laporan Penelitian   

 

 

 

 JUDUL PROPOSAL/LAPORAN PENELITIAN (Ukuran Teks 15) 
SKEMA: Teaching Grand/Studi Kasus *) (Ukuran Teks 13) 

 

 

 

 

PROPOSAL/LAPORAN PENELITIAN *) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTABUMI 

LAMPUNG UTARA 

TAHUN 2021 
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Lampiran 3: Format Halaman Pengesahan Laporan Penelitian  

 

 

 

1. Judul Penelitian :  ........................................................................... 

2. Peneliti 

 Ketua Peneliti 

 Nama Lengkap dan Gelar :........................................................................... 

 Jenis Kelamin  :  ........................................................................... 

 NIDN  :  ........................................................................... 

 Jabatan Fungsional  :  ........................................................................... 

 Pangkat, Gol/Ruang  :  ........................................................................... 

 Anggota Peneliti 1 

 Nama Lengkap dan Gelar :  ........................................................................... 

 Jenis Kelamin  :  ........................................................................... 

 NIDN  :  ........................................................................... 

 Jabatan Fungsional  :  ........................................................................... 

 Pangkat, Gol/Ruang  :  ........................................................................... 

 Anggota Peneliti 2 

 Nama Lengkap dan Gelar :  ........................................................................... 

 Jenis Kelamin  :  ........................................................................... 

 NIDN  :  ........................................................................... 

 Jabatan Fungsional  :  ........................................................................... 

 Pangkat, Gol/Ruang  :  ........................................................................... 

3. Jangka Waktu Penelitian  :  ........................................................................... 

4. Jumlah Biaya Penelitian  : ...........................................................................  

 

 

Menyetujui: 

Kepala LPPM, 

 

 

 

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

NKTAM ............................... 

Kotabumi, ........................................... 

Ketua Peneliti, 

 

 

 

 

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

NKTAM ............................... 

 

Mengesahkan: 

a.n. Rektor 

Wakil Rektor I, 

 

 

 

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

NKTAM ............................... 
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Lampiran 4: Format Pernyataan Keaslian Tulisan laporan Penelitian *) 

 

 

 

 

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : ....................................................................... 

NIDN  : ....................................................................... 

Fakultas : ....................................................................... 

Program Studi : ....................................................................... 

Judul  : ....................................................................... 

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

menyatakan dengan sebenarnya bahwa  proposal/laporan penelitian yang saya tulis ini 

benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan/ 

plagiasi atau pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil 

pikiran saya sendiri atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 

keilmuan yang berlaku. 

 

Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya  

apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan  dalam karya 

saya ini atau ada tuntutan/klaim yang dapat dibuktikan dari pihak lain terhadap keaslian 

karya saya ini. 

 

Kotabumi, ....................................  

Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

 

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

NKTAM ................................................ 

  

Materai & Tanda 

Tangan 

4 Spasi dari Pias Atas 

3 Spasi  
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Lampiran 5: Contoh Abstrak untuk Proposal/Laporan Penelitian 

 

 

 

 

ABSTRAK 

 

 

 

Karya sastra tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dianut oleh pengarang atau 

masyarakat yang diangkat dalam cerita oleh pengarang. Nilai yang terkandung dalam 

karya sastra itu baru dapat diambil bila penikmat, antara lain siswa, memiliki daya 

apresiasi yang memadai. Dengan demikian, kegiatan pengajaran yang mengarah pada 

pemupukan daya apresiasi perlu diperhatikan dan ini hendaknya dimulai dari 

perencanaan pengajaran yang mantap salah satu unsur perencanaan itu adalah pemilihan 

bahan ajar yang tepat. Paparan dalam makalah ini merupakan hasil telaah teoretis secara  

kritis dan analitis. Hasil analisis menunjukkan bahwa Ahmad Tohari menampilkan 

kehidupan masyarakat desa yang menghayati dan menjalani hidup dengan apa adanya. 

Melalui ketiga novel ini, Ahmad Tohari ingin menyadarkan masyarakat bahwa jalan 

untuk hidup bahagia dan sejahtera bukanlah dengan cara bersikap sumarah pasrah 

narimo ing pandum 'pasrah total kepada nasib'. Keselarasan dan penyelarasan dengan 

selera (ilmu) Tuhan dan selera alam (Sunatullah)lah yang merupakan dasar kehidupan 

bahagia dan sejahtera. Peristiwa yang digambarkan dalam novel tersebut terjadi sekitar 

tahun 1965 sampai dengan 1970-an. Dilihat dari segi psikologi, bahasa, dan budaya 

nilai-nilai sosial budaya yang terdapat dalam karya Ahmad Tohari yang berjudul 

Ronggeng Dukuh Paruk, Lintang Kemukus Dini Hari, dan Jantera Bianglala ini cocok 

sebagai salah satu alternatif bahan ajar sastra di sekolah menengah atas. Penggunaan 

kosa kata bahasa Jawa yang disertai dengan penjelasan maknanya dan budaya Jawa 

sebagai latar dari cerita dalam ketiga novel ini akan memperkaya wawasan siswa yang 

berbeda latar belakang bahasa dan budayanya dengan bahasa dan budaya yang 

digambarkan dalam cerita. 

 

Kata kunci: …, …., … (terdiri dari 3-5 kata) 

  

3 Spasi  

4 Spasi dari Pias Atas 
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Lampiran 6: Format Kata Pengantar 

 

 

 

 

 

KATA PENGANTAR 

 

 

 

........................Isi kata pengantar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

  

4 Spasi dari Pias Atas 

3 Spasi  
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Lampiran 7: Contoh Daftar Isi Proposal/Laporan Penelitian 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

Halaman  

 

 

PERSETUJUAN  

PENGESAHAN  

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN  

ABSTRAK ............................................................................................................. i 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... iii 

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ...................................................................... iv 

DAFTAR LAMPIRAN .......................................................................................... vi 

I. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 

1.1 Latar Belakang Masalah ................................................................................... 1 

1.2 Masalah/Topik Bahasan.................................................................................... 5 

1.3 Tujuan Penulisan Makalah ............................................................................... 6 

II. BAHASA PADA MEDIA LUAR RUANG ....................................................... 7 

2.1 Media Luar Ruang ............................................................................................ 7 

2.2 Pemakaian Bahasa pada Media Luar Ruang .................................................... 9 

 2.2.1 Pemakaian Bahasa pada Papan Nama .................................................... 9 

 2.2.2 Pemakaian Bahasa dan Penunjuk  Jalan .................................................. 15 

 2.2.3 Pemakaian Bahasa Pada Kain Rentang .................................................. 22 

III. PENUTUP ........................................................................................................ 25 

3.1 Simpulan .......................................................................................................... 25 

3.2 Saran ................................................................................................................ 25 

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 26 

RIWAYAT HIDUP .............................................................................................. 28 

LAMPIRAN-LAMPIRAN .................................................................................... 29 

 

 

  

4 Spasi dari Pias Atas 

3 Spasi  

3 Spasi  
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Lampiran 8: Contoh Daftar Tabel dan Gambar  

 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR 

 

 

Tabel/Gambar         Halaman  

 

 

1 Sebaran Jumlah Siswa 

........………….......................................................... 

9 

2 Grafik Kemampuan Berbahasa Inggris Siswa Sekolah Dasar di  

Kotabumi 

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

21 

3 Profil Guru Bahasa Inggris Sekolah Dasar  di Kotabumi 

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

25 

 

  

4 Spasi dari Pias Atas 

3 Spasi  

3 Spasi  
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Lampiran 9: Format Tabel Rancangan Anggaran Penelitian  

 

Rekapitulasi Anggaran 
 

Item Anggaran Harga (Rp) 

1 Honorarium   

2 Belanja Bahan Habis Pakai  

3 Biaya Perjalanan  

4 Biaya Luaran  

Total  

 

Rincian Anggaran 

 Item Volume Satuan 
Honor/Jam 

(Rp) 
Total (Rp) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 7      

 8      

 9      

Sub Total (Rp) 
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Lampiran 4: Format Pernyataan Kesiapan Melaksanakan Program *) 

 

 

 

 

SURAT PERNYATAAN KESIAPAN MELAKSANAKAN PROGRAM 

 

 

Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  : ....................................................................... 

NIDN  : ....................................................................... 

Fakultas : ....................................................................... 

Program Studi : ....................................................................... 

Judul  : ....................................................................... 

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

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya siap melaksanakan seluruh rangkaian 

program penelitian ini sampai tuntas, termasuk menghasilkan luaran sesuai dengan yang 

telah saya janjikan di proposal penelitian. Saya juga akan mematuhi seluruh aturan yang 

disyaratkan, sesuai dengan panduan program. 

 

Atas pernyataan ini saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya  

apabila dan siap menanggung seluruh risiko/sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. 

 

Kotabumi, ....................................  

Yang Membuat Pernyataan, 

 

 

 

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

NKTAM ................................................ 

 

Materai & Tanda 

Tangan 

4 Spasi dari Pias Atas 

3 Spasi  


