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PENELITIAN DOSEN INTERNAL KAMPUS 

 

I. Pendahuluan 
 
Program penelitian Dosen Internal kampus dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian 

dalam rangka membina dan mengarahkan Dosen sebagai para peneliti untuk 

meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi.  

Cakupan program ini adalah meliputi bidang Ekonomi, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 

Sastra, Pertanian, Teknik dan Perikanan. Penelitian ini diperuntukkan bagi seluruh Dosen 

dalam lingkungan Universitas Muara Bungo yang pembiayaan dibebankan pada LPPM 

UMB. 

Usulan dana penelitian maksimum Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 

untuk setiap judul penelitian bagi Dosen UMB, dengan waktu pelaksanaan penelitian 

maksimal 6 (enam) bulan.  

II. Kriteria Peneliti 

Peneliti yang akan mengajukan penelitian dengan dana penelitian dari LPPM UMB harus 

memenuhi  persyaratan sebagai berikut : 

a. Ketua dalam penelitian adalah dosen tetap UMB, untuk dosen non tetap hanya dapat 

menjadi anggota dalam penelitian, 

b. Peneliti hanya diperkenankan menjadi ketua ataupun anggota dalam satu judul 

penelitian, 

c. Bagi peneliti yang tidak dapat menyelesaikan penelitiannya sesuai dengan 

peraturan/ketentuan yang telah disepakati LPPM akan dikenakan sanksi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 
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III. Tujuan  

Peningkatan kreativitas Dosen di bidang penelitian sesuai dengan bidang ilmu             

masing-masing. 

IV. Sistimatika Usulan Penelitian 

Usulan penelitian memuat hal-hal sebagai berikut : 

a. Halaman pengesahan 

b. Abstrak 

c. Pendahuluan  

d. Perumusan masalah 

e. Tinjauan pustaka (Road map) 

f. Tujuan penelitian 

g. Metode penelitian 

h. Indikator Capaian 

i. Rekapitulasi Anggaran Penelitian 

j. Jadwal kegiatan dalam bentuk “bar-chart” untuk 6 bulan penelitian 

Besarnya anggaran penelitian maximum Rp. 2.500.000/judul, dibuat minimal untuk 6 

bulan dengan komponen sebagai berikut : 

No Jenis Pengeluaran Biaya yang Diusulkan 
    Bulan 1 Bulan 2 dst 

1 
Honor tim peneliti (untuk tenaga ahli di luar 
tim peneliti tidak dibenarkan       

2 Peralatan penunjang       
3 Bahan habis pakai       
4 Perjalanan       
5 Lain-lain       

  Jumlah       
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V. Tata Cara Usulan Penelitian 

a). Sampul Muka 

 Sampul muka Proposal adalah warna UMB dengan susunan/format sebagaimana 

dikemukakan pada Lampiran 1. 

b). Halaman Pengesahan 

 Setiap usulan penelitian disertai dengan halaman pengesahan, yang menunjukkan 

bahwa usulan yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi internal UMB. 

Susunan dan format halaman pengesahan dikemukakan pada Lampiran 2. 

c). Sistimatika Usulan Penelitian 

 Daftar Isi 

 Abstrak 

 Pada abstrak dikemukakan tujuan dan target penelitian yang ingin dicapai serta 

metode yang akan digunakan  dalam pencapaian tujuan tersebut. Abstrak harus 

mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan yang 

diusulkan. Abstrak diketik dengan jarak baris 1 spasi. 

 Bab I. Pendahuluan 

 Pada pendahuluan dituliskan keinginan peneliti untuk menjawab keingintahuannya 

dalam mengungkapkan suatu masalah/gejala/konsep/dugaan atau menerapkannya 

untuk satu tujuan yang jelas dan bermanfaat. Selanjutnya dapat dikemukakan hal-hal 

yang mendorong serta argumentasi pentingnya pelaksanaan penelitian. 

 Bab II. Perumusan Masalah 

 Rumuskan dengan jelas permasalahan yang akan diteliti. Uraikan pendekatan dan 

konsep untuk menjawab dan mengungkapkan serta menyelesaikan permasalahan yang 

diteliti. Dalam perumuan masalah dapat dijelaskan berbagai definisi, asumsi-asumsi 
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dan ruang lingkup yang menjadi batasan peneltian. Uraian perumusan masalah tidak 

harus dalam bentuk kalimat tanya (?). 

 Bab III. Tinjauan Pustaka 

 Dalam tinjauan pustaka usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli seperti dari jurnal 

ilmiah. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan 

mendasari pelaksanaan penelitian. Uraian dalam tinjauan pustaka menjadi acuan dan 

landasan dalam menyusun kerangka penelitian, termasuk argumentasi perlakuan dan 

pengamatan terhadap peubah-peubah yang ditetapkan. 

 Bab IV. Tujuan Penelitian 

 Pada tujuan dituliskan pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Tujuan 

penelitian dapat berupa: menjajaki, menguraikan, mengetahui, menerangkan, 

membuktikan, menerpakan satu gejala, konsep atau dugaan ataupun dalam membuat 

satu prototype. 

 Bab V. Metode Penelitian 

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

penelitian, pemodelan, perancangan penelitian, teknik pengumpulan data, analisis 

data, dan penyimpulan hasil penelitian. 

 Bab VI. Indikator Capaian 

 Pencapaian yang diharapkan untuk publikasi hasil dari penelitian. 

 Bab VI. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

 Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dalam bentuk bar chart. 
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Bab VII. Personalia Penelitian 

 Personalia yang terlibat dalam penelitian adalah dosen UMB yang mana sesuai 

dengan bidangnya masing-masing, dan dapat menyediakan waktu untuk penelitian ini. 

Tim peneliti terdiri dari 2 (dua) orang untuk setiap judul penelitian, masing-masing 

sebagai ketua  dan anggota peneliti, dan dapat dibantu/melibatkan maksimal 2 (dua) 

orang mahasiswa, baik sebagai ketua maupun anggota. Dosen/peneliti hanya 

diperkenankan terlibat dalam satu judul penelitian saja. 

 Bab VIII. Pembiayaan Penelitian  

 Maksimal biaya penelitian Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sejumlah 

70% dari biaya penelitian diserahkan kepada Ketua Peneliti pada saat penandatangan 

Kontrak Penelitian, sisanya sebanyak 30% diberikan pada saat penyerahan Laporan 

Hasil Penelitian. 

VI.     Seleksi dan Sistim Penilaian 

Sistim penilaian meliputi : 

a. Penilaian administratif, yaitu penilaian yang didasarkan atas kepatuhan peneliti 

dalam memenuhi tertib adminstrasi yang telah ditentukan sebagaimana tercantum 

pada sistimatika/tatacara usulan. 

b. Penilaian substantif, yaitu penelitian yang didasarkan atas substansi isi proposal 

atau laporan penelitian, yaitu dilakukan penilaian terhadap usulan dan hasil 

penelitian sebelum diseminarkan, dan melalui forum  seminar di hadapan 

reviewer. 

c. Penelitian dinyatakan layak, jika nilai kumulatif dari reviewer memenuhi passing 

grade yang telah ditentukan.  

d. Usulan penelitian yang sudah diseminarkan dan memenuhi nilai rata-rata passing 

grade dari reviewer akan direkomendasikan untuk didanai sesuai dengan 
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ketentuan LPPM, reviewer adalah tim yang ditetapkan oleh LPPM yang berasal 

dari lingkungan UMB. 

e. Penilaian reviewer bersifat final dan tidak dapt diganggu gugat. 

 

Lampiran 

Pada  lampiran dicantumkan (a). Daftar Pustaka dan (b). Daftar Riwayat Hidup Ketua 

dan Anggota Peneliti, masing-masing agar mencantumkan, Identitas diri dan 

kepangkatan, mata kuliah yang diampu, pengalaman penelitian dan pengabdian pada 

masyarakat, bubuhkan tanggal dan tandatangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Contoh Sampul Muka Usulan Penelitian  

USULAN PENELITIAN DOSEN 
INTERNAL UMB 

 

   

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 

 

 

OLEH : 

1.Nama Pengusul (Ketua Peneliti) 
2.Nama Pengusul (Anggota Peneliti) 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI.................... 
FAKULTAS........................ 

UNIVERSITAS MUARA BUNGO 
TAHUN 

 

 



9 

 

Lampiran 2. Contoh Halaman Pengesahan 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

1. Judul Penelitian   : ................................................................. 
2. Ketua Peneliti  : ................................................................. 
    a. Nama Lengkap  : ................................................................. 
    b. Jenis Kelamin  : ................................................................. 
    c. NIDN   : ................................................................. 
    d. Jabatan    : ................................................................. 
    e. Pangkat/Gol  : ................................................................. 
    f. Program Studi  : ................................................................. 
    g. Fakultas    : ................................................................. 
    h. Telp/HP   : ................................................................. 
    i. Telp/HP   : ................................................................. 
    j. E-mail    : ................................................................. 
3. Nama Anggota Peneliti : ................................................................. 
4. Lokasi Penelitian   : ................................................................. 
5. Jumlah Biaya Diusulkan : ................................................................. 
 

 Kota, tanggal, bulan, tahun 

 

Mengetahui,                                                                                  

Ketua Program Studi..............................                                     Ketua Peneliti 

 

Cap dan tanda tangan                   tanda tangan 

 

(Nama Jelas)                               (Nama Jelas)  
      NIDN                      NIDN 
 
 
 

Menyetujui, 
Dekan.................... 

 
 

Cap dan tanda tangan 
 
 

(Nama Jelas) 
 NIDN   
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Lampiran 3. Sistimatika dan Format Laporan Hasil Penelitian 

HALAMAN PENGESAHAN      i 

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN      ii 

     ABSTRAC      ii 

     PRAKATA       ii 

     DAFTAR ISI      iii 

     DAFTAR TABEL       iv 

     DAFTAR GAMBAR       v 

     DAFTAR LAMPIRAN       vi 

     DAFTAR LAMPIRAN       vii 

     BAB I PENDAHULUAN 

     BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

     BAB III  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

     BAB IV METODE PENELITIAN  

     BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

     BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

     DAFTAR PUSTAKA 

     LAMPIRAN 

B. ARTIKEL ILMIAH 

 

 

 

 

 

 

 

 


