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KATA  PENGANTAR 

Syukur alhamdulillah disampaikan ke hadirat Allah, Tuhan Rabb al-

‘Alamin. Selawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad saw., 

atas selesainya penyusunan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi 

Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Dakwah dan llmu 

Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, mengamanatkan bahwa dosen sebagai 

pendidik profesional dan ilmuwan mempunyai tugas utama 

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu mentransformasikan, 

mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

Peningkatan mutu Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik dalam 

aspek manajemen, individu, kompetensi, dan kinerjanya menjadi dasar 

bagi peningkatan mutu pendidikan di Fakultas Dakwah dan llmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Tanpa  manajemen mutu, kualitas 

dosen sulit ditingkatkan sesuai dengan standar yang diinginkan. Oleh 

kerena itu, Sistem Penjaminan  Mutu Internal merupakan bagian integral 

dari kegiatan penjaminan mutu akademik Fakultas Dakwah dan llmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan.  

Buku Pedoman Kebijakan Mutu Fakultas Dakwah dan llmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan ini bertujuan untuk memberikan 

Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian 

Masyarakat di lingkungan Fakultas Dakwah dan llmu Komunikasi 

IAIN Padangsidimpuan dalam pelaksanaan penjaminan mutu 

Tridharma Perguruan Tinggi.  

Kehadiran buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi 

Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat ini juga diharapkan menjadi 

pegangan dalam perbaikan dan peningkatan Pelaksanaan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi, individu, kompetensi, dan kinerja di lingkungan 

Fakultas Dakwah dan llmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. 
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Demikian buku Kebijakan Mutu ini dibuat, semoga dapat bermanfaat 

bagi penjaminan mutu Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Dakwah 

dan llmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan. Amin, ya Rabbal ‘Alamin.  

 

Padangsidimpuan, 03 Apri 2022 

                                              

    Dekan 

 

 

 

      (Dr. Magdalena, M.Ag.) 
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KEPUTUSAN DEKAN 

FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN 

NOMOR  30  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
PENETAPAN PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN 

TAHUN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk lancarnya pelaksanaan sistim Penjamin Mutu, baik 
internal maupun eksternal Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi IAIN Padangsidimpuan, perlu menetapkan Keputusan 
Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN 
Padangsidimpuan Tentang Manual Mutu Fakultas Dakwah dan 
Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan;  

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2013 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

  2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 

  3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

  4.  Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5670); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5500); 

  6.  Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2013 tentang Perubahan 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Menjadi 
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 122); 

  7.  Peraturan Menteri Riset, Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 
44 Tahun 2015 tentang standar Nasional  Pendidikan Tinggi; 

  8.  Peraturan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik 
Indonesia Nomor 59 Tahun 2012 tentang Badan Akreditasi 
Nasional; 

  9.  Peraturan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik 
Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional 
Pendidikan Tinggi; 

  10.  Peraturan Menteri  Pendidikan dan Kebudayaan Repoblik 
Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang sistim Penjamin Mutu 
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Pendidikan Tinggi; 
  11.  Peraturan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2013 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja IAIN Padangsidimpuan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1459); 

  12.  Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan Nomor: 36 tahun 2014 
tentang Penetapan Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri 
Padangsidimpuan; 

  13.  Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan Nomor: 
509/In.14/A/B.2a/KP.07.6/03/2022  tentang Penetapan Dekan 
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Institut Agama Islam 
Negeri Padangsidimpuan; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan 
 

  KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN   TENTANG   
PANDUAN PELAKSANAAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN 
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT FAKULTAS DAKWAH DAN 
ILMU KOMUNIKASI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 
PADANGSIDIMPUAN  

Kesatu :  Menetapkan Panduan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah Dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan; 

Kedua :  Panduan Panduan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah Dan 
Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 
sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA, disusun untuk; 
1. Memberikan acuan dalam menetapkan, melaksanakan, 

mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu Tri 
Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Dakwah dan Ilmu 
Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan 

2. Menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi 
secara sistemik dan berkelanjutan sehingga tumbuh dan 
berkembang budaya akademik demi mewujudkan pendidikan 
yang bermutu di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi 
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. 

3.   
Ketiga :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat 

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan 
sebagaimana mestinya. 

  
 

Ditetapkan di Padangsidimpuan 
Pada tanggal  10  April 2022 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN, 
Dekan 
 
 
 
 
Magdalena  
 
 
 

 
 
 
Tembusan: 

1. Rektor IAIN Padangsidimpuan 

2. Para Wakil Rektor IAIN Padangsidimpuan 

3. Para Wakil Dekan FDIK 

4. Ketua Lembaga Penjamin Mutu IAIN Padangsidimpuan  

5. Ketua Gugus Mutu FDIK 

6. Ketua Prodi di Lingkungan FDIK  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
1.1 LATAR BELAKANG 
 
 

Tri dharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk 

Menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada  masyarakat (Pasal 1 Ayat 

9 UU No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi). Makna pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat dijelaskan pada pasal 1, pasal 10, dan pasal 11 UU No.12 

Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan prose p pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 

diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa, dan negara (Pasal 1 Ayat 1).  

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara 

sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan 

pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 1 Ayat 

10). Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang 

memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Pasal 1 Ayat 11). 

 
Pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi tidak terlepas dari tujuan pendidikan. 

Dalam bidang pendidikan/pengajaran bertujuan untuk mengembangkan potensi Mahasiswa 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya 

untuk kepentingan bangsa. Kemudian menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu 

Dakwah dan Komunikasi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing 

bangsa. Penelitian diharapkan dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai Keislaman agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, 

serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Sedangkan pengabdian kepada 

masyarakat diharapkan berbasis penalaran dan karya. Penelitian yang bermanfaat dalam 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam 

implementasinya dosen merupakan ujung tombak Tridharma perguruan tinggi. Tugas utama 

dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan adalah mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui 

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. 
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Sejalan dengan pengertian Tridharma pendidikan tinggi, Propinsi Sumatera Utara 

sebagai perguruan tinggi Islam memiliki visi dan misi yang selaras dengan amanat 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya, diperlukan  

pedoman  pelaksaan tridharma perguruan tinggi di Propinsi Sumatera Utara sebagai sebuah 

petunjuk dan pedoman pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat di . 

 
1.2 TUJUAN 
 
 

Pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Propinsi Sumatera Utara ini 

disusun dengan tujuan: 

1. Menyediakan dokumen dasar yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan 

tridharma perguruan tinggi . 

2. Meningkatkan pemahaman dosen dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi  

3. Meningkatkan mutu pembelajaran, penelitian dan  pengabdian  kepada masyarakat  

4. Meningkatkan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu bagi masyarakat luas. 

5. Memajukan profesi dan karier dosen melalui tridharma perguruan tinggi. 

6. Meningkatkan martabat dosen melalui tridharma perguruan tinggi. 

7. Meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui tridharma perguruan tinggi. 
 
 
1.3 MANFAAT 

 
Adanya  pedoman  pelaksanaan  Tridharma  Perguruan  Tinggi  Fakultas Dakwah 

dan Ilmu Komunikasi IAIN Padangsidimpuan diharapkan memiliki manfaat sebagai 

panduan bagi dosen dalam melaksanakan  Tridharma  perguruan  tinggi  sekaligus  

meningkatkan  mutu pelaksanaan Tridharma IAIN Padangsidimpuan. 

 
 
1.4 LANDASAN YURIDIS 

 
 
1) Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2003  tentang  Sistem  Pendidikan  Nasional 

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 301); 

2)    Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 

Tinggi; 
 
3) Undang-Undang  Nomor  14  Tahun  2005  tentang  Guru  dan  Dosen  (Lembaran 

Negara  Republik  lndonesia  Tahun  2005  Nomor  157,  Tambahan  Lembaran Negara 

Republik lndonesia Nomor 4586); 

4)    Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013, Peraturan 
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan 
 

Standar Pendidikan Nasional; 
 
5) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara 

Republik lndonesia Tahun   2009 Nomor   76,   Tambahan   Lembaran   Negara 

Republik lndonesia Nomor 5007); 

6)    Peraturan   Pemerintah Republik Indonesia   Nomor   4  Tahun   2014  tentang 
 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
 
7)    Peraturan Mendiknas  Republik  Indonesia  Nomor  47  Tahun  2009  tentang 

 
Sertifikasi Pendidik untuk Dosen; 

8) Peraturan  Menteri  Pemberdayaan  Aparatur  Negara  dan  Reformasi  Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, jo Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan 

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 

9) Permenku Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 yang diubah menjadi 

Permenku Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tatacara Pembayaran Tunjangan Profesi 

Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan 

Profesor; 

10)  Permendikbud Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pemberian 

Tunjangan Profesi dan Tunjangan Kehormatan bagi Dosen yang Menduduki Jabatan 

Akademik Profesor; 

11)  Peraturan Bersama Mendikbud RI dan Kepala BKN Nomor 004/VIII/PB/2014 dan 
 

Nomor 24 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 
 
12)  Permenristek  dan  Dikti  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  2015  tentang 

 
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) 

 
13)  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang 

Ortaker , Jo Nomor 82 tentang Perubahan atas PMA Nomor 17 Tahun 2013; 

14)  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang 
 

Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan 

Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam; 

15)  Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam; 

16)  Peraturan  Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun  2009 tentang 

Penetapan  Pembidangan  Ilmu  dan  Gelar  Akademik  di  Lingkungan  Perguruan 

Tinggi Agama; 

17)  Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia  Nomor 36 Tahun  2014 tentang 
 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 
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2010 tentang Statuta ; 
 
18) Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor: Dj.I/529/2010 tentang Pedoman 

Perpanjangan  Ijin  Penyelenggaraan  Program  Studi  Pada  Perguruan Tinggi Agama 

Islam (PTAI); 

19)  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 87 Tahun 2014 tentang 

 
Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; 

 
20)  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 81 Tahun 2014 tentang 

 
Ijazah, Sertifikat Komptensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi; 

 
21)  Peraturan  Presiden  No.  8  Tahun  2012  tentang  Kerangka  Kualifikasi  Nasional 

 
Indonesia (KKNI); 

 
22)  Peraturan  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan  No.  73  Tahun  2013  tentang 

 
Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi; 

 
23)  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Penjaminan 

 
Mutu Pendidikan; 

 
24)  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan; 

25)  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 
 

Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 
 
26)  Peraturan  Menteri Agama Republik Indonesia  Nomor 11 Tahun  2013 tentang 

 
Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

 
2010 dan 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Propinsi Sumatera Utara 

 
Propinsi Sumatera Utara; 

 
27)  Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata 

 
Kerja ; 

 
28)  Peraturan  Menteri Agama RI Nomor 36 Tahun  2014 tentang Statuta Institut 

 
Agama Islam Negeri IAIN PAdangsidimpuan. 

 
29)  Keputusan  Menteri  Agama Republik  Indonesia  Nomor   175  Tahun  2010 

tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Kementerian Agama; 

30)  Peraturan  Dirjen  Pendis  Nomor  1    Tahun  2014  tentang  Hak  dan  Kewajiban 
 

Khusus bagi Dosen yang menduduki jabatan akademis profesor. 
 
31)  Surat Edaran Menteri Keuangan RI Nomor S-168/MK.02/2014 tentang Standar 

 
Biaya Masukan Lainnya di Lingkup PTN Kemendikbud; 
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32)  Peraturan  Dirjen  Pendis  Nomor  2    Tahun  2013  tentang  Disiplin  Kehadiran 

Dosen di Lingkungan PTAI. 

33) Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan    Republik Indonesia Nomor 48/D3/Kep/1983 tentang Beban Tugas 

Tenaga Pengajar pada Perguruan Tinggi; 

34)  Surat  Edaran  Biro  Kepegawaian  Nomor  4195/A4.3/KP/2010  tertanggal  27 
 

Januari   2010   tentang      Peraturan   Menteri   Pendidikan   Nasional   Republik 

Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas bagi Pegawai 

Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. 
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BAB II 

PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI 

 
2.1. PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN 

 
 

Salah satu tugas utama dosen adalah dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dosen 

adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (pasal 1 ayat 2 UU No.14 

Tahun 2005 tentang guru dan dosen). Beberapa pasal dalam UU No.14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen memberikan beberapa regulasi tentang dosen diantaranya: 

 
1) Dosen mempunyai  kedudukan  sebagai  tenaga  profesional  pada  jenjang 

pendidikan   tinggi       yang      diangkat      sesuai      dengan      peraturan 

perundang-undangan (pasal 3 ayat 1); 

2) Pengakuan kedudukan dosen  sebagai  tenaga  profesional  sebagaimana 

dimaksud pada pasal 3 ayat 1 dibuktikan dengan sertifikat pendidik (pasal 3 ayat 

2); 

3) Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai agen 

pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni,  serta  pengabdi  

kepada  masyarakat  berfungsi  untuk  meningkatkan mutu pendidikan nasional 

(Pasal 5); 

4)   Kedudukan  guru  dan  dosen  sebagai  tenaga  profesional  bertujuan  untuk 

melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan 

bertanggung jawab (Pasal 6); 

5) Profesi  dosen  merupakan  bidang  pekerjaan  khusus  yang  dilaksanakan 

berdasarkan prinsip: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) 

memiliki  komitmen  untuk meningkatkan  mutu pendidikan, keimanan, 

ketakwaan, dan  akhlak  mulia; (c)  memiliki  kualifikasi akademik dan latar 

belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki kompetensi yang 

diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas 

pelaksanaan tugas keprofesionalan; (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan 

sesuai dengan prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan 
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keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h)    

memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan  tugas  

keprofesionalan;  dan  (i)  memiliki  organisasi  profesi yang  mempunyai  

kewenangan  mengatur  hal-hal  yang  berkaitan  dengan tugas keprofesionalan 

guru (pasal 7 ayat 1); 

6) Pemberdayaan     profesi     guru     atau     pemberdayaan     profesi     dosen 

diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, 

berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik 

profesi (pasal 7 ayat 2); 

7) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, 

sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan 

satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional (pasal 45); 

8) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh 

melalui  pendidikan  tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai 

dengan bidang keahlian (pasal 46 ayat 1); 

9) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum: a. lulusan program magister 

untuk  program  diploma  atau  program  sarjana;  dan  b.  lulusan  program doktor 

untuk program pascasarjana (pasal 46 ayat 2); 

10) Setiap  orang  yang  memiliki  keahlian  dengan  prestasi  luar  biasa  dapat 

diangkat menjadi dosen (pasal 46 ayat 3); 

11) Sertifikat  pendidik  untuk  dosen  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  45 
 

diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: a. memiliki pengalaman kerja 

sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b. 

memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan c. lulus sertifikasi 

yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan    program    

pengadaan    tenaga    kependidikan    pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh 

Pemerintah (Pasal 47 ayat 1); 

12) Dalam  melaksanakan  tugas  keprofesionalan,  dosen  berkewajiban:  (a.) 

melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (b) 

merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran;    (c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik 

dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni; (d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas 
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dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau 

latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; (e) menjunjung 

tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai 

agama dan etika; dan (f) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa 

(Pasal 60); 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan  yang  diperlukan  

dirinya,  masyarakat,  bangsa,  dan  negara (pasal 1 ayat 2 UU Np.12 Tahun 2012 

Tentang Pendidikan Tinggi). Tugas pendidikan dan pengajaran merupakan 

kegiatan yang wajib dilakukan oleh setiap  dosen  Fakultas Dakwah dan Ilmu 

Komunikasi IAIN Padangsidimpuan  pada  jenjang  Strata  1  (S.1), termasuk  

dosen  yang  sudah  meraih  jabatan  akademik  tertinggi  sebagai Guru Besar atau 

Professor juga harus melakukan tugas pendidikan dan pengajaran pada jenjang 

Strata 1. 

Dalam menjalankan tugas pendidikan dan pengajaran, secara khusus dosen 

wajib menunaikan beban kerja pada pendidikan dan pengajaran dengan  bobot 

bersama-sama  dengan  dharma  penelitian  dan pengembangan ilmu pada 

perguruan tinggi tempat bertugas. 

Unsur dan sub unsur tugas utama kegiatan jabatan Akademik Dosen yang 

menjadi beban kerja dosen, terdiri dari: 

 
1) Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing, menguji, serta 

menyelenggarakan pendidikan di laboratorium, praktek keguruan/ 

bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran dan praktek lapangan; 

2)    Membimbing seminar proposal mahasiswa (untuk pembimbing dan penguji); 
 

3) Membimbing kuliah kerja nyata, praktek kerja nyata, praktek kerja lapangan atau 

praktek profesi lainnya; 

4) Membimbing dan ikut membimbing dalam menghasilkan disertasi, tesis, skripsi, 

dan laporan akhir studi; 

5)     Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir; 
 

6)    Menjadi penasehat/pembimbing akademik; 
 

7)    Membina kegiatan mahasiswa; 
 

8)    Mengembangkan program kuliah; 
 

9)    Mengembangkan bahan pengajaran; 
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10)  Menyampaikan orasi ilmiah; 

 
11)  Membimbing akademik dosen yang lebih muda jabatannya; 

 
12) Melaksanakan kegiatan detasering, sabbatical leave, dan pencangkokan akademik 

dosen; 

13)  Melakukan kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. 
 

14)  Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pendidikan dan pengajaran yang diatur 

dan/atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi. 

 
Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat dijalankan dengan sistem perkuliahan 

biasa, sistem modul dan team teaching yang diatur dengan surat keputusan rektor . 

2.2. PENELITIAN 
 

Berdasarkan UU No 12 tahun 2012 pasal 45, penelitian di Perguruan Tinggi 

diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Tugas penelitian merupakan kegiatan 

yang wajib dilakukan oleh dosen, baik secara perorangan maupun berkelompok. Dosen 

wajib menjalankan dharma penelitian bersama-sama dengan dharma pendidikan dan 

pengajaran tiap tahun. 

Tugas penelitian dan pengembangan ilmu yang wajib dilakukan dosen dalam bentuk 

kegiatan sebagaimana berikut: 

1)    Menghasilkan karya ilmiah; 
 
2)    Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah; 

 
3)    Mengedit/menyunting karya ilmiah; 

 
4)    Membuat rencana dan karya teknologi yang dipatenkan; 

 
5) Membuat rancangan   dan   karya   teknologi,   rancangan   dan   karya   seni 

monumental/seni pertunjukan/karya sastra; 

6) Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi sebagai penelitian dan Pengembangan 

Ilmu yang diatur dan atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi. 

 
2.3. PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 
 

Pengabdian merupakan salah satu aspek dalam tridharma yang dilakukan oleh IAIN 

Padangsidimpuan. Hasil Pengabdian, sebagaimana termuat dalam Permenristekdikti 

diarahkan dalam rangka  mengembangkan  ilmu  pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk itu mutu Pengabdian 

harus terus ditingkatkan seiring dengan perkembangan yang ada. Mutu Pengabdian dapat 

dilihat dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hasil dan diseminasi hasil Pengabdian (LP2M).    
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Pengabdian Kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan    

ilmu pengetahuan dan  teknologi   untuk  memajukan   kesejahteraan  masyarakat   dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas Akademika dalam 

mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (UU No 12 Tahun 2012 pasal 

47). 

 
Tugas pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan oleh setiap dosen melalui 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disetujui oleh Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). 

Tugas    pengabdian    wajib    dilakukan    dosen    dengan    bentuk    kegiatan 
 
sebagaimana berikut : 

 
1)   Menduduki jabatan pimpinan; 

 
2) Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat; 

3)   Memberi latihan/penataran/penyuluhan/ceramah kepada masyarakat; 
 

4) Memberi pelayanan secara langsung kepada masyarakat atau kegiatan lain yang 

menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan; 

5)   Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat; 
 

6)   Menduduki jabatan terntentu di organisasi kemasyarakatan/sosial; 
 

7)   Melaksanakan kegiatan lain yang berfungsi pengadian Kepada Masyarakat yang 

diatur dan atau diakui pimpinan Perguruan Tinggi. 
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BAB III 

PELAKSANAAN TRIDHARMA TERPADU 

 
Kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berkorelasi dengan mutu dan daya 

saing perguruan tinggi. Tujuan mulia perguruan tinggi adalah menghasilkan tenaga kerja 

terampil dan tenaga kerja ahli yang berkarakter serta memiliki inovasi yang berdaya saing 

baik di dalam maupun luar negeri. 

Karakteristik perguruan tinggi yang berdaya saing berdasarkan Wibawa (2017) 

diantaranya meliputi: (1) Perubahan dan pembaruan yang mengkombinasikan keunggulan 

akademiknya, kebutuhan pasar, dan kebutuhan masyarakat; (2) Keunggulan   penelitian,   

kreativitas,   dan   kegiatan   entreprenurial.  Lulusan   yang berdaya saing global (hardskill 

dan softskill); (3) kerjasama/sinergi dengana industri pemerintah, asosiasi profesi, lembaga 

pendidikan dan pengusjian di dalam dan luar negeri. Termasuk pertukaran dosen dan 

mahasiswa; (4) Penajaman kurikulum; (5) Akreditasi melalui peningkatan  muti  yang  

berkelanjutan  baik  nasional  maupun internasional. 

 

Masing-masing unsur Tridharma dan pedoman pelaksanaannya di Perguruan Tinggi 

selanjutnya dijelaskan perbagian mulai dari pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. 

Perguruan tinggi yang dapat meraih peluang-peluang dalam suatu persaingan global 

nanti ialah mereka yang secara kontinyu mengadakan usaha-usaha perbaikan kualitas input 

dan proses untuk menghasilkan output yang diterima pasar. Usaha ke arah itu dapat 

dilaksanakan melalui manajemen kualitas terpadu (total quality management) yaitu 

perbaikan secara kontinyu dari mulai input, proses, serta outputnya yang menekankan 

bahwa manajemen kualitas terpadu pada institusi pendidikan (perguruan tinggi) dapat 

meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Efektifitas manajemen kualitas terpadu akan 

dapat dicapai apabila sumberdaya manusia perguruan tinggi tersebut sadar akan adanya 

visi, misi, dan sasaran yang harus dicapai sebuah perguruan tinggi sebagai pusat intelektual 

dan  kultural yang dinamis serta mempunyai keunggulan komparatif   dalam melaksanakan 

Tridharma secara terpadu merupakan cerminan kesatuan. 

Pada konteks pelaksanaan Tridharma Terpadu di FDIK dapat dipahami bahwa masing-

masing unsur Tridharma saling mendukung dan bersifat timbal balik. Terdapat tiga irisan 

keterkaitan dalam unsur tridharma: (1) Penelitian dalam Pendidikan dan Pengajaran; (2) 

Pengabdian dalam Pendidikan dan Pengajaran; dan (3) Penelitian dalam Pengabdian  Pada 

Masyarakat. Ketiga irisan tersebut selanjutnya menjadi satu kesatuan yang bermuara pada 
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mutu FDIK yang mampu menghasilkan lulusan sebagai tenaga kerja terampil dan tenaga 

kerja ahli serta memberikan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas. 

 
Implementasi Tridharma Terpadu dimulai dari perencanaan yang matang untuk 

masing-masing unsur menekankan bahwa penyusunan perencanaan pada perguruan 

tinggi bersifat integral dan holistik. Perencanaan integral merupakan satu kesatuan 

perencanaan yang tidak terpisahkan satu sama lain dalam tridharma perguruan tinggi. 

Perencanaan dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat 

merupakan perencanaan yang utuh dalam mengemban  visi dan  misi  perguruan  tinggi.  

Perencanaan holistik merupakan perencanaan menyeluruh dimana seluruh komponen 

perguruan tinggi seperti kegiatan administrasi pada perguruan tinggi, rekrutmen dan 

peningkatan. 

Selanjutnya berdasarkan lingkup penyusunan perencanaan 3 unsur Tridharma 

adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan   dalam   rangka   meningkatkan   mutu   akademik   meliputi 

perencanaan peningkatan kualitas tenaga pengajar, kualitas lulusan, pengelolaan 

program studi, perencanaan keuangan, perencanaan peningkatan sarana pendukung 

akademik seperti perpustakaan, laboratorium. 

2. Perencanaan pada dimensi penelitian menggambarkan kegiatan perguruan tinggi  

dalam  bidang  riset  baik  untuk  jangka  pendek,  menengah  maupun untuk jangka 

panjang. Perencanaan dalam bidang penelitian ini meliputi peningkatan kualitas hasil 

riset, kuantitas, kebermanfaatan hasil riset peningkatan jaringan kerja (networking), 

sumber dana riset, dan berbagai dimensi lain yang semuanya mengarah pada penguatan 

dimensi  riset sebagai salah satu bagian dari tridharma perguruan tinggi. 

3. Perencanaan  dalam  bidang  pengabdian  masyarakat merupakan serangkaian  

penyusunan  aktivitas  perguruan  tinggi  dalam  bidang pengabdian  pada  masyarakat.  

Perencanaan dalam dimensi ini mengarah pada komitmen perguruan tinggi sebagai 

agen pembaruan masyarakat. Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam rangka 

menata kehidupan masyarakat ke arah yang lebih memiliki upaya pendidikan, 

pencerdasan dan kegiatan pengabdian menuju keadilan dan kesejahteraan. 

 
 
3.1 INTEGRASI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN 

 
 

Penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dapat berimplikasi 

pada peningkatan kualitas pelaksanaan tridharma. Dalam unsur pendidikan dan pengajaran, 

hasil-hasil penelitian dapat dimasukkan sebagai bahan ajar  yang  menjadi  acuan  tambahan  
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baik  bagi  dosen  maupun  mahasiswa  selain teori-teori utama yang diajarkan. Integrasi 

penelitian dalam pendidikan dan pengajaran  dapat dilakukan  dengan: (1) Menjadikan 

hasil penelitian baik berupa buku, jurnal, laporan penelitian, dan dokumen lainnya sebagai 

bahan ajar tambahan pada proses perkuliahan; (2) Melibatkan mahasiswa dalam payung 

penelitian dosen dengan tema yang terkait dengan materi pengajaran sehingga dapat 

memperkayakhasanah  bidang  ilmu;  (3)  Pendidikan  berbasis  riset  dengan  cara  

menugaskan penelitian sebagai bagian dari perkuliahan. 

 
 
3.2 INTEGRASI PENDIDIKAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 
 

Muara dari ilmu pengetahuan dan proses pembelajaran adalah kebermanfaatan bagi 

masyarakat luas. Oleh karenanya pengabdian pada masyarakat merupakan aspek yang 

sangat penting untuk dilaksanakan dan sebagai bagian dari proses pendidikan dan 

pengajaran. Implementasi unsur tridharma pengabdian dalam pendidikan dan pengajaran 

dapat diimplementasikan dengan strategi diantaranya: (1) pelaksanaan Kuliah Kerja 

Lapangan (KKL) mahasiswa; (2) Aplikasi keilmuan melalui praktek untuk diterapkan 

dalam pengabdian masyarakat pada setiap mata kuliah yang bersesuaian. 

 
 
3.3 INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT 

 
 

Keterkaitan antara unsur tridharma penelitian dan pengabdian pada masyarakat 

dilaksanakan melalui riset aksi. Kegiatan penelitian dilaksanakan secara partisipatif    dalam 

suatu masyarakat atau komunitas guna mendorong aksi transformatif untuk mendorong 

kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Riset aksi menurut Anwar (2014) merupakan 

pelaksanaan riset secara kolaboratif yang tidak hanya bersifat kerjasama teknis namun juga 

menekankan pada kerjasama substantif. Riset aksi diawali dengan mendiskusikan 

pertanyaan dan signifikansi riset secara bersama-sama dengan tujuan untuk 

mempertemukan antara kebutuhan penelitian dan kebutuhan pengabdian kepada msayarakat 

supaya hasilnya menjadi milik bersama. Riset aksi memiliki 3 komponen utama dalam riset 

aksi yaitu investigasi, pendidikan, dan aksi. Pelaksanaan integrasi penelitian dan 

pengbadian dapat dilakukan dengan strategi diantaranya secara bersamaan mahasiswa dan 

atau dosen melakukan   kegiatan   pengabdian   kepada   masyarakata   yang   dalam   

prosesnya sekaligus dilakukan pengambilan data penelitian secara simultan. 
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3.4 INTEGRASI KOMPREHENSIF 
 
 

Integrasi tridharma secara terpadu melibatkan kolaborasi antara ketiga unsur 

dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Dipandang perlu 

mengkolaborasi pengabdian pada masyarakat yang terpadu dengan bidang pendidikan dan 

penelitian sehingga prinsip pelibatan individu (individual engagement), masyarakat 

(community engagement) dan institusi (institutional engagement) dapat tercapai. 
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BAB IV 

FORMAT PENELITIAN 
 

4.1 JENIS-JENIS PENELITIAN 

 

1.  Penelitian Kualitatif 

a. Pengertian Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif ialah sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. 

Dalam makna lain penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan yang 

lainnya. 

Proses penelitian kualitatif dapat digambarkan dalam tiga tingkatan kerja: 

1) Mencari dan merumuskan masalah, mengamati/mendengar-melaporkan. 

2) Mencari dan merumuskan masalah, mengamati/mendengar-seleksi dan 

interpretasi melaporkan. 

3) Mencari dan merumuskan masalah mengamati dan/atau mendengar seleksi dan 

interpretasi menyusun teori, melaporkan. 

b. Karakteristik Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik (ciri-ciri khusus yang 

membedakannya dengan penelitian kuantitatif), di antaranya sebagai berikut. 

1) Latar Penelitian 

Melakukan penelitian pada latar alamiah (natural) atau pada konteks dari suatu 

keutuhan (entity). 

2) Paradigma 

Paradigmanya bertitik  tolak  dari  paradigma  fenomenologis dan inkuiri 

naturalistik yang obyektivitasnya dibangun atas dasar rumusan  situasi  tertentu  

sebagaimana dihayati individu atau kelompok  sosial  tertentu. Penelitian 

kualitatif berpandangan bahwa realitas bersifat jamak, menyeluruh, dan 

merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah. Realitas bersifat terbuka, 

kontekstual, secara sosial meliputi persepsi dan pandangan- pandangan individu 

dan kolektif. 

3) Desain 

Desain penelitian bersifat sementara dan fleksibel yang secara terus-menerus   

disesuaikan dengan  realita  di lapangan. Tidak baik memformulasikannya secara 

a priori atau baku. 
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4) Tujuan 

Penelitian kualitatif lebih diarahkan untuk memahami situasi tertentu atau 

fenomena-fenomena sosial serta menemukan unsur- unsur atau pengetahuan 

(teori) yang belum ada dalam teori yang berlaku dari perspektif partisipan. 

5) Satuan kajian 

Pola-pola dan kemurnian sistemnya diamati secara alamiah.  

6) Data 

a)   Data  yang  dikumpulkan  berupa   kata-kata,   gambar,   bukan angka-angka, 

kalaupun angka hanya sebagai data pendukung. 

b)  Alat   pengumpul data  utama  adalah  manusia  (peneliti  atau dengan bantuan 

orang lain). 

c) Pencarian  data  tidak  untuk  membuktikan  hipotesis,  tetapi menemukan teori 

atau gambaran sesuatu fenomena. 

d)  Analisis data dilakukan secara induktif. 

7) Teknik 

a) Penekanannya pada teknik kualitatif. 

b) Memasuki dan mendalami gejalanya dengan interpretasi masalah atau 

menyimpulkan kombinasi beberapa arti  dari permasalahan yang disajikan situasi 

tertentu. 

8) Penyusunan Teori 

Penemuan dan penyusunan teori berasal dari bawah ke atas (grounded theory, 

teori dari dasar),  yaitu dari  sejumlah bagian yang banyak data dikumpulkan dan 

saling berhubungan. 

9) Keterlibatan 

a) Bergantung pada seleksi;  tidak  mengelola  situasi,  tetapi memanfaatkannya.  

Dari berbagai   peristiwa   yang   terjadi secara alamiah dipilih suatu gejala saja 

tanpa mengadakan intervensi. 

b) Menghendaki penetapan batas (batasan)  atas  dasar  fokus penelitian. 

c) Peneliti lebur dengan situasi yang diteliti. Ia sebagai peneliti sekaligus sebagai 

instrumen. 

10)  Kepastian dan keaslian menggunakan kriteria relevansi: yaitu signifikansi 

pribadi terhadap lingkungan senyatanya. Usaha menemukan kepastian dan keaslian 

merupakan suatu hal yang penting. 

11)  Pertanyaan Kausalitas, yakni apakah X menyebabkan Y dalam latar alamiah? 

12) Sikap 
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a) Lebih mementingkan proses daripada hasil. 

b) Bersikap ekspansionis: terbuka, menjajaki, dan kompleks. 

c) Tidak mengontrol, bahkan mengundang ikut campur yang sehingga dapat 

dimengerti peristiwa dalam dunia nyata dan dapat dirasakan pola-pola yang 

ada di dalamnya. 

13) Hasil 

a) Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama. 

b) Hasil dideskripsikan dengan kata-kata, bukan angka-angka. Selanjutnya 

bentuk-bentuk penelitian kualitatif ialah antara lain: 

a) Deskriptif   e) Grounded Theory;           i) etnografi; 

b) Inkuiri naturalistik;           f) Survey;                                 j) studi dokumen. 

c) Studi kasus;                       g) Studi Tokoh; 

d) Fenomenologis;                 h) Penelitian Konsep; 

 

c. Format Proposal Penelitian Kualitatif  

Proposal  kualitatif   lebih   sederhana,   tidak   serinci   proposal penelitian kuantitatif. 

Isinya terdiri  dari beberapa pasal, tidak mesti tiga bab. Ia bersifat fleksibel, global dan 

umum, sehingga sangat berpeluang mengalami perubahan dan penyempurnaan walaupun 

sudah berada  pada  tahap  pengumpulan  dan  analisis  data.  Namun untuk peneliti 

pemula, sebaiknya lebih terperinci sehingga proses penelitian tetap  lebih terarah.  Adapun  

format  proposal dan laporan  penelitian kualitatif terdiri dari beberapa unsur dan dapat 

dilihat dalam lampiran. 

 

2.  Penelitian Kuantitatif 

a. Pengertian Penelitian Kuantitatif. 

Penelitian  kuantitatif  ialah  penelitian  yang  menggunakan pengukuran   dengan   angka   

dan   dianalisis   dengan   menggunakan statistik. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian 

dalam rangka menyelidi masalah yang terjadi dimana peneliti mengambil data, menentukan 

variabel,  diukur  dengan  angka,  dan  dilakukan  analisis sesuai prosedur statistik yang 

berlaku, dengan kesimpulan akhir generalisasi prediksi dari hasil yang ditemukan. Penelitian 

kuantitatif adalah  upaya peneliti  dalam membuktikan hipotesis  yang diusulkan berdasarkan 

teori yang telah ada. 

b.  Karakteristik Penelitian Kuantitatif 

Penelitian  kuantitatif   berlandaskan  filsafat  positivisme  yang harus memiliki dua kriteria  

penting, yakni kriteria  eksplanatori dan prediktif. Eksplanatori berarti   penelitian   harus   
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dapat   menjelaskan keterkaitan dua buah atau lebih fenomena dalam bentuk hubungan, 

perbedaan, pengaruh, maupun menjelaskan sampel penelitian terhadap populasinya. Prediktif 

berarti   hasil penelitian harus  memiliki  daya ramal tinggi yang mampu memprediksikan 

suatu fenomena yang akan terjadi. 

3.  Penelitian Campuran/Gabungan (Mixed Method) 

Penelitian    gabungan merupakan penelitian yang    memadukan metode penelitian kuantitatif    

dan   kualitatif.     Menurut   Sugiyono (2016), metode penelitian  campuran  merupakan  

metode penelitian dengan   mengkombinasikan   antara dua   pendekatan    penelitian kualitatif  

dan kuantitatif  dalam suatu  kegiatan penelitian  sehingga akan  diperoleh  data  yang lebih  

komprehensif,  valid,  reliabel,  dan objektif.  Jadi dalam  penelitian  kombinasi  (mixed  

methods)  peneliti berupaya mencari atau menemukan jawaban keilmuan sesuai permasalahan  

dan  tujuan  studi/kajian dengan menggunakan  dua macam  metode   penelitian kuantitatif 

dan   kualitatif.   Penelitian gabungan ini muncul dilatarbelakangi oleh karena ketidakpuasan 

peneliti dengan    hasil penelitian kuantitatif  maupun hasil penelitian kualitatif. 

Penelitian kombinasi itu beragam, namun secara umum memiliki tiga bentuk; 

1)   Konkuren atau satu waktu (concurent mixed methods) 

Dalam strategi  ini peneliti  mengumpulkan  dua jenis  data  dalam satu waktu, kemudian 

menggabungkannya menjadi satu informasi dalam interpretasi hasil keseluruhan. 

2) Sekuensial atau bertahap (sequential mixed method) 

Dalam strategi  ini peneliti  mengumpulkan dua jenis data  secara bertahap, dengan 

melakukan interview kualitatif terlebih dahulu untuk  mendapatkan  penjelasan-

penjelasan  yang  memadai,  lalu diikuti metode survei kuantitatif  dengan sejumlah 

sampel untuk memperoleh hasil umum dari suatu populasi, atau sebaliknya. 

3) Transformatif (transformatif mixed methods) 

Pada strategi jenis ini merupakan prosedur  yang mana peneliti menggunakan  kacamata  

teoritis  sebagai  perspektif  overaching yang di dalamnya terdiri dari data kualitatif fan 

data kuantitatif. Perspektif inilah yang menyediakan kerangka kerja bagi topik penelitian,   

metode untuk  pengumpulan  data,  dan  hasil  atau perubahan  yang  diinginkan.  Bahkan, 

perspektif ini  juga  dapat dipakai  oleh peneliti  sebagai metode pengumpulan data  

secara sekuensial atau konkuren. 

Secara lebih spesifik penelitian gabungan ini dibagi menjadi empat desain   atau   model;   

(a)   sequential   explanatory,   (b)   squential exploratory, (c) concurrent triangulation, 

dan (d) concurrent embedded. Metode kombinasi   sequential   explanatory,   memiliki   

karakteristik dimana tahap  pertama  penelitian  menggunakan metode kuantitatif dan   

tahap    kedua   menggunakan   metode   kualitatif. Penelitian Campuran Model 
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Sequential  Exploratory  tahap  pertama   penelitian menggunakan metode kualitatif, 

selanjutnya menggunakan metode kuantitatif. Berikutnya, Penelitian Campuran Model 

Concurrent Triangulation yakni  kegiatan  penelitian  dimulai  secara  bersamaan yaitu  

metode kuantitatif  dan  kualitatif  berdasarkan  permasalahan penelitian   dan   tujuan   

penelitian   masing-masing.   Pada   desain concurrent embedded, analisis data dilakukan 

secara bersamaan yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Tujuan analisis data tersebut 

adalah membandingkan   hasil   temuan    kedua   metode   penelitian,    dan merumuskan 

simpulan penelitian  yang didukung temuan  penelitian kuantitatif  dan  kuantitatif.  

Penelitian Campuran  Model  Concurrent Embedded adalah  metode  kuantitatif  yang  

menjadi  metode  primer  dan  atau metode kualitatif yang menjadi metode primer. 

4.  Penelitian Tokoh 

Studi tokoh merupakan   salah   satu   jenis   dari   penelitian kualitatif yang  berkembang  

sejak  era  1980’an.   Tujuannya  untuk mencapai suatu  pemahaman tentang  ketokohan 

seseorang  individu dalam   komunitas   tertentu    dan   dalam   bidang   ilmu   tertentu, 

mengungkap  pandangan,  motivasi,  sejarah hidup,  dan  ambisinya selaku   individu   

melalui   pengakuannya. Sebagai jenis penelitian kualitatif, studi  tokoh juga 

menggunakan metode seperti  lazimnya dalam penelitian kualitatif, yakni wawancara, 

observasi, dokumentasi, dan catatan perjalanan hidup sang tokoh. 

Sebenarnya   sebagai   varian   metode   dan   jenis   penelitian kualitatif,   studi  tokoh  

sangat  baik  untuk  menggali  pikiran  dan pandangan  seorang  tokoh  dalam  bidangnya.  

Namun masih  sering terjadi kesalahan dalam pelaksanaanya. Kesalahan yang sering 

terjadi, khususnya bagi peneliti pemula adalah mencari tokohnya dahulu. Padahal, yang 

seharusnya dilakukan lebih dahulu oleh peneliti ialah lebih dahulu menentukan bidang 

keilmuan. Setelah itu diidentifikasi siapa saja tokoh yang ada di bidang itu untuk 

selanjutnya dipilih siapa di antara   tokoh tersebut   yang paling menonjol.  Sebagai 

ukuran ketokohan seseorang adalah banyaknya karya ilmiah yang dihasilkan, pandangan 

masyarakat umum dengan mencari informasi sebanyak- banyaknya tentang tokoh tersebut 

dari berbagai sumber. Setelah data terkumpul, dibahas kelebihan dan kekurangan para 

tokoh dan untuk selanjutnya ditentukan yang paling sedikit kekurangannya dan paling 

banyak kelebihannya. Tokoh yang paling banyak kelebihannya itulah yang dipilih.  

Seiring dengan itu, secara    berurutan    langkah-langkah metodologisnya sebagai berikut. 

1) Menentukan bidang kajian yang diminati peneliti, 

2)  Bidang yang dipilih adalah bidang yang paling dikuasai oleh peneliti. 

3) Membuat daftar tokoh atau ilmuwan yang dipandang sebagai ahli di bidang yang akan 

dikaji. 
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4)   Dari   sekian   banyak   tokoh   tersebut    itu   dibuat   peringkat ketokohannya 

menurut karya yang ditulis, pandangan orang dan masyarakat luas tentang tokoh tersebut,   

dan tentu expert judgement peneliti sendiri. 

5)  Dibuatkan   daftar kelebihan dan kekurangan masing-masing tokoh dalam bidang yang 

akan dikaji. 

6) Setelah itu ditentukan tokoh yang dipilih untuk dikaji. 

7)  Untuk menambah  wawasan  tentang  tokoh  dimaksud,  peneliti melakukan kajian  

terdahulu  tentang  siapa  saja  peneliti  yang pernah meneliti tokoh tersebut  untuk 

memperoleh state of  the arts. 

8) Memulai studi dengan mengumpulkan data. 

Terkait sistematika laporan studi tokoh memang tidak ada pola yang baku. Namun 

setidaknya model berikut (diadopsi dari Furchan dan Maimun, 2005: 90-91) bisa 

dipakai sebagai panduan. 

5.  Penelitian Konsep 

Sebelum melakukan penelitian konsep, seorang peneliti harus memahami betul maksud 

dari konsep itu.  Secara umum konsep dapat diartikan bahwa konsep adalah suatu abstraksi 

yang menggambarkan ciri-ciri umum sekelompok objek, peristiwa atau fenomena lainnya. 

Pada tingkat konkrit, konsep merupakan suatu gambaran   mental   dari   beberapa   objek   

atau   kejadian   yang sesungguhnya.   Pada   tingkat    abstrak    dan    komplek,   konsep 

merupakan sintesis sejumlah kesimpulan yang telah ditarik dari pengalaman dengan objek 

atau kejadian tertentu. 

Dengan  menggunakan  definisi  pembentukan  konsep,  yakni suatu  deskripsi  tentang  

sifat-sifat  suatu  proses,  struktur  atau kualitas yang dinyatakan dalam bentuk yang 

menunjukkan sesuatu yang harus digambarkan atau dilukiskan sehingga siswa dapat 

melakukan persepsi terhadap  proses, struktur  atau  kualitas bagi dirinya sendiri. Terdapat 

3  macam konsep yaitu (1)  konsep proses: tentang kejadian atau perilaku dan konsekuensi-

konsekuensi yang dihasilkan bila terjadi, (2) konsep struktur: tentang objek, hubungan atau 

struktur dari beberapa macam, dan (3) konsep kualitas: sifat suatu  objek  atau  proses  dan  

tidak  mempunyai  eksistensi  yang berdiri sendiri. 

Dalam   hal   ini   penelitian    tentang    konsep,   seharusnya diarahkan   kepada   

pengkajian   suatu   gagasan/ide yang   relatif sempurna dan bermakna. Penelitian konsep 

juga dapat diarahkan pada suatu pengertian tentang suatu objek, produk subjektif yang 

berasal dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau juga benda-

benda melalui pengalamannya (setelah melakukan persepsi terhadap objek/benda). 
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6.  Penelitian Pengembangan 

Penelitian pengembangan (development research) atau penelitian disain (design research) 

merupakan salah satu pendekatan penelitian untuk mengembangkan atau mendisain produk 

(intervensi) sehingga sehingga   layak   digunakan. Model ini   diadopsi   ke    dalam   

dunia pendidikan terutama untuk mengembangkan produk pendidikan seperti model 

pembelajaran, model pelatihan, kurikulum, modul, bahan ajar, metode, media, instrumen 

penilaian, dan sebagainya. Penelitian pengembangan dapat menggunakan desain 4D, 

ADDIE, Plomp, ASSURE, dan lain sebagainya. 

Karakteristik penelitian pengembangan sebagai berikut: 

1.    Adanya proses analisis kebutuhan 

2.    Adanya proses pengembangan produk 

3.    Adanya pengujian validitas, praktikalitas, dan efektifitas. 

4.  Adanya revisi terhadap produk dari hasil uji yang dilakukan. 

Metode penelitian pengembangan hendaknya memuat:  (1) Model Penelitian 

Pengembangan, (2) Prosedur Penelitian, (3) Teknik Pengumpulan Data, dan (4) Teknik 

Analisis Data. Laporan hasil penelitian ini berupa laporan akademik hasil penelitian dan 

produk yang dihasilkan yang dicetak terpisah dari laporan akademik. Untuk penelitian 

dosen, maka dalam penelitian R n D ini, peneliti harus menyerahkan   laporan   akademik   

dan   produk   penelitian yang dihasilkan. 

4.2. Ruang Lingkup Isi Pembahasan Proposal dan Penelitian 

1. Latar Belakang Masalah 

Pada intinya latar belakang masalah berisi uraian-uraian yang mengantarkan kepada 

masalah dan menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian serta 

pentingnya masalah tersebut diteliti dan dibahas. Untuk itu, dalam penulisan latar 

belakang masalah, peneliti memulai uraian-uraian dari konsep ideal yang berkaitan 

dengan masalah penelitian dan dilanjutkan dengan uraian-uraian yang memaparkan 

fenomena-fenomena    umum    dalam    realitas     di    lapangan    yang bertentangan 

atau tidak sesuai dengan konsep ideal tersebut. Setelah itu peneliti  memuat  asumsi  

berupa  hal-hal sebagai penyebab munculnya masalah atau kesenjangan tersebut. 

Dalam  penguraian   konsep  ideal,  penulis  atau  peneliti  memuat teori-teori yang 

berkaitan dan juga bila ada berupa hasil-hasil penelitian terdahulu.   Namun  dalam   

mencantumkan   sebuah   teori   selayaknya didahului dengan kalimat-kalimat pengantar 

dari penulis atau setidak- tidaknya teori disajikan dalam bentuk kutipan tidak langsung. 

Penulisan konsep ideal  atau  teori  secara  langsung pada  awal  latar  belakang masalah 

dan awal paragraf sanngat tidak baik. 
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Selain format di atas, latar belakang masalah juga dapat dimulai dari penulisan suatu konsep 

atau teori dan dilanjutkan dengan uraian- uraian   yang  mempertanyakan  konsep  atau   teori   

tersebut.   Karena mungkin menurut peneliti, di dalamnya terdapat  yang belum jelas atau 

terdapat suatu perbedaan yang signifikan dengan konsep atau teori lain dalam satu topik 

kajian. Penulisan latar belakang masalah dengan alur pikir  seperti  ini  digunakan  terutama  

sekali  untuk  jenis  penelitian konsep. 

Uraian-uraian selanjutnya yang harus dicantumkan pada latar belakang masalah adalah 

dampak negatif masalah tersebut  bila tidak dibahas  dan  dicarikan  upaya  pemecahannya.  

Dengan  demikian  akan  

terlihat  signifikan dan urgensi penelitian yang akan dilaksanakan. Hal inilah sekaligus yang 

menjadi alasan bagi peneliti mengangkat masalah tersebut diangkat menjadi sebuah objek 

penelitian atau kajian. 

 

2. Identifikasi dan Batasan Masalah/Fokus Masalah 

Bagian ini berisikan uraian penelusuran dan penjabaran seluruh aspek yang berhubungan 

dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Dari penelurusan masalah tersebut akan 

muncul  dan  dapat  diangkat sejumlah besar aspek-aspek masalah yang saling berkaitan erat 

antara satu dengan lainnya. 

Setelah dijabarkan sejumlah aspek atau sub masalah yang menjadi 

objek   penelitian,   selanjutnya   peneliti   membatasi   ruang   lingkup penelitian hanya pada 

beberapa aspek atau sub masalah yang dipandang lebih dominan dan urgen. Hal ini 

dimaksudkan agar pembahasan dapat lebih mendalam dan tuntas. 

 

3.  Batasan Istilah 

Pada sebuah judul penelitian selalu terdapat beberapa kata yang berbentuk istilah.  Istilah-

istilah  tersebut  terkadang  memiliki makna ganda, mengandung unsur-unsur yang banyak 

atau juga mungkin merupakan  istilah  asing  yang  belum  semua  orang  mengetahuinya. 

Untuk itu peneliti dapat menjelaskan arti dari istilah tersebut menurut konsep yang ada dan 

menegaskan pengertian istilah tersebut menurut yang dimaksudkan peneliti. Tentunya maksud 

peneliti tentang  istilah tersebut  tidak  dapat  jauh  berbeda  dengan  pengertiannya  menurut 

konsep yang ada. 

Batasan istilah ini juga dimaksudkan untuk memberikan batasan ruanglingkup  indikator-

indikator   dalam  sebuah  istilah  yang  akan diteliti.   Karena  tujuan dari batasan istilah ialah 

untuk menghindari kesalahpahaman  pembaca terhadap  istilah  yang ada pada judul dan 

sekaligus memberikan batasan ruang lingkup objek penelitian. 
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4.  Definisi Operasional Variabel 

Pada bagian ini peneliti menjelaskan secara operasional tentang setiap variabel yang akan 

diteliti. Penjelasan ini harus mampu mengemukakan  indikator-indikator  dari  setiap  variabel  

yang  akan diteliti.   Indikator-indikator variabel  inilah  yang  harus   dijelaskan peneliti 

dalam bagian kerangka teori dan sebagai acuan   dalam merumuskan item-item pertanyaan 

pada instrumen penelitian berupa angket dan wawancara. Pendefenisian dan/atau penjabaran 

indikator- indikatior  ini  tentu  harus  didasarkan  pada  beberapa  pendapat  ahli tentang 

variabel penelitian yang akan diteliti tersebut. 

 

5.  Rumusan Masalah 

Rumusan  masalah   ialah   penjabaran   hal-hal   yang   menjadi pertanyaan  dan  yang akan  

dijawab  dalam  penelitian. Hal ini tetap mengacu kepada identifikasi dan batasan 

masalah/fokus masalah dan defenisi operasional variabel (untuk penelitian kuantitatif). 

Rumusan masalah dibuat dalam bentuk pertanyaan yang bersifat umum dan khusus.  Rumusan  

masalah  yang  bersifat  umum  berupa pertanyaan  secara  global tentang  masalah  yang akan  

diteliti.  Dari rumusan masalah yang bersifat umum, dirinci lagi ke dalam beberapa rumusan 

masalah yang bersifat khusus agar arah penelitian lebih jelas dan  lebih  fokus.  Hal  ini  akan  

memudahkan  kepada  peneliti  atau pembaca untuk  mengetahui  cakupan dan jumlah 

masalah  yang akan diteliti. 

 

6.  Tujuan Penelitian 

Tujuan    penelitian    adalah    merupakan    jawaban terhadap rumusan masalah atau berupa 

pernyataan yang mengungkapkan hal-hal yang akan diperoleh pada akhir penelitian.  Jika 

masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, maka tujuan penelitian 

dirumuskan dalam bentuk  kalimat  pernyataan   yang  berasal   dari kalimat tanya pada 

masalah penelitian.  Karena itu tujuan penelitian harus  sejalan  dengan rumusan  masalah.  

Selain itu rumusan tujuan penelitian   harus   dapat   diukur  pencapaiannya  dalam  

kesimpulan penelitian yang diambil dari hasil analisis data dan pembahasan. 

 

7.  Karakteristik Produk yang Diharapkan (R n D) 

Bagian ini untuk memberikan gambaran tentang karakteristik dari produk yang akan 

dihasilkan dari penelitian.  Perlu diberi penekanan pada aspek yang menjadi keunggulan 

utama dari produk (intervensi) yang  akan  dihasilkan,  sehingga  dapat  meyakinkan  pembaca  

bahwa produk (intervensi) tersebut memang penting dan layak untuk dikembangkan. 
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8. Pentingnya/Manfaat Penelitian (R n D) 

Bagian ini mengungkapkan argumentasi   mengapa   perlu ada pengubahan   kondisi   nyata   

ke kondisi ideal. Dengan kata lain, pentingnya penelitian pengembangan mengungkapkan   

mengapa masalah yang ada perlu dan mendesak untuk dipecahkan. 

 

9.  Asumsi dan Keterbatasan Penelitian (R n D) 

Bagian ini merupakan  keterangan  tentang  landasan  pijak untuk menentukan karakteristik  

produk yang dihasilkan dan pembenaran pemilihan model serta prosedur pengembangannya. 

Asumsi sebaiknya diangkat dari teori-teori yang teruji sahih, pandangan ahli, atau data 

empiris yang relevan dengan masalah yang hendak dipecahkan dengan menggunakan   produk   

yang akan dikembangkan.  Keterbatasan penelitian pengembangan menjelaskan tentang 

keterbatasan ruang lingkup produk yang  dihasilkan  untuk  memecahkan  masalah  yang 

dihadapi, khususnya untuk konteks masalah yang lebih luas. 

 

10. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian menjelaskan manfaat yang hendak diperoleh dari hasil penelitian.  Hal 

ini dapat dapat digambarkan dalam dua bentuk, yakni kegunaan bersifat teoritis dan kegunaan 

bersifat praktis. Kegunaan yang bersifat teoretis, yaitu untuk pengembangan ilmu. Kegunaan 

bersifat praktis, yaitu manfaat secara praktis untuk menjadi suatu masukan dalam 

pengambilan keputusan, perumusan kebijakan dan/atau pemecahan masalah praktis. 

 

11. Tinjauan Pustaka/Landasan Teori. 

Istilah tinjauan pustaka pada penelitian kualitatif adalah sama maksudnya dengan istilah 

landasan teori pada penelitian kuantitatif. Kemudian istilah landasan teori pada pada 

penelitian kualitatif sama maksudnya dengan istilah kerangka teori pada penelitian kuantitatif. 

Tinjauan pustaka pada penelitian kualitatif atau landasan teori pada penelitian kuantitatif 

merupakan bagian upaya penulis untuk meninjau dan membahas masalah yang menjadi objek 

penelitian berdasarkan dengan teori, konsep, hasil penelitian dan/atau hasil dokumentasi yang 

ada sebelumnya.   Hal ini tentu sejalan dengan identifikasi dan batasan masalah/fokus 

masalah, definisi operasional variabel  dan  rumusan  masalah  yang telah  dirumuskan  pada  

uraian sebelumnya. 
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a. Landasan Teori/Kerangka Teori. 

Landasan  teori  pada penelitian kualitatif atau  kerangka teori  pada penelitian  kuantitatif  

ialah  pembahasan dan uraian-uraian  tentang objek penelitian  sesuai dengan teori  atau  

konsep yang diambil dari segala yang dijadikan referensi dalam penelitian; seperti buku, 

jurnal ilmiah, hasil-hasil  penelitian, internet,  CD-Room. Pasal-pasal   yang dibahas sesuai 

dengan hasil identifikasi dan batasan masalah/fokus masalah, definisi operasional variabel 

dan rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya. 

 

b.  Kajian/Penelitian Terdahulu. 

Pada bagian ini penulis mencantumkan beberapa hasil kajian atau penelitian dari orang lain 

yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.  Dalam  hal  ini  peneliti   tidak  hanya  

menuliskan   nama peneliti dan judul penelitiannya, akan tetapi juga kesimpulannya yang 

cenderung menjadi sebuah teori dan latar belakang subjek penelitian. Dengan demikian     

posisi  permasalahan   yang  akan  diteliti   dan penelitian yang akan dilakukan menjadi 

jelas. 

 

c. Hipotesa 

Uraian yang  menjelaskan  jawaban  sementara   terhadap   masalah penelitian   berdasarkan    

hasil   kajian   kerangka   teori.   Jawaban sementara  ini  akan diuji kebenarannya  melalui 

hasil  analisa  data. Redaksinya dapat berupa “Jika ..................... maka .....................” atau 

“..................... berhubungan/berpengaruh  terhadap .........................” atau   “................   

dapat   meningkatkan   ...................”   (penelitian tindakan kelas) 

 

12. Metodologi Penelitian 

a.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Uraian yang menjelaskan tempat dilakukan penelitian dan rentang waktu pelaksanaan 

penelitian yang dimulai dari awal penulisan proposal hingga penulisan laporan penelitian. 

b.  Model penelitan pengembangan (R n D)  

Model penelitian pengembangan yang digunakan perlu disesuaikan dengan produk yang 

ingin dihasilkan dan merujuk pada salah satu model pengembangan  yang  telah  ada.  

Model yang digunakan dapat berupa model prosedural, model konseptual, dan model 

teoretik. Untuk mengembangkan produk berupa disain instruksional dapat digunakan 

model Dick   &  Carey,  Kemp,  IDI, ADDIE   dan  lain-lain.  Untuk produk lainnya dapat 

dikembangkan menggunakan model Plomp, Reeves, 4D,  Harrington, dan lain-lain. Jika 
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diperlukan, peneliti juga dapat mengadaptasi atau menggabungkan   model-model   yang   

ada   dengan   memberikan rasional terhadap modifikasi yang dilakukan. 

c.  Jenis Penelitian 

Pada pasal ini peneliti menjelaskan jenis penelitian yang akan dilaksanakan dan 

karakteristiknya, yakni seperti penelitian survey, deskriptif, konsep, studi tokoh, tindakan 

kelas dan lain-lain. Selain itu juga menjelaskan pendekatan yang dilakukan, yakni 

kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya. 

d. Unit Analisis/Subjek Penelitian/Populasi dan Sample. 

Istilah unit analisis atau subjek penelitian yang dipakai pada penelitian kualitatif pada 

hakekatnya sama dengan istilah populasi dan sample pada penelitian kuantitatif. 

Perbedaannya terletak pada penguraiannya. Pada penelitian kualitatif dengan istilah unit 

analisis/subjek penelitian, peneliti menguraikan pihak pelaku objek penelitian secara  lebih 

fokus, sehingga tidak  ada lagi penetapan sample. Hal ini sejalan dengan karakteristik 

penelitian kualitatif yang  tidak  bersifat   generalisasi.   Adapun       dalam     penelitian 

kuantitatif digunakan       istilah    populasi   dan    sample,   ada hubungannya dengan 

generalisasi. Namun bila jumlah populasi sedikit, maka tidak ada penetapan sample atau 

samplenya berupa sample populasi. Bila jumlah populasinya besar, dapat ditetapkan 

sample sesuai dengan aturan yang ada dalam metodologi penelitian. Dalam hal ini peneliti 

juga harus  menjelaskan  secara  jelas teknik penetapan sample dan alasan teknik tersebut 

dipilih. 

e. Sumber Data 

Sumber data diklasifikasikan  menjadi  sumber  primer  dan sumber sekunder.  Dalam 

penelitian lapangan,  sumber data primer adalah pelaku dan pihak-pihak yang terlibat 

langsung dengan objek penelitian, sedangkan sumber data sekunder ialah pihak-pihak yang 

mengetahui tentang keberadaan subjek dan objek penelitian atau yang   terlibat    secara   

tidak   langsung   dengan   masalah/objek penelitian. Adapun untuk penelitian pustaka, 

sumber data primer adalah buku-buku dan bahan lainnya yang secara langsung dan utuh 

memuat tentang objek penelitian, sedangkan sumber data sekunder ialah buku-buku dan 

bahan lainnya yang membahas hal-hal yang ada kaitannya dengan objek penelitian. 

f. Subjek Ujicoba (R n D) 

Subjek  ujicoba  dalam  R  n  D  merupakan  sampel  di  dalam penelitian kuantitatif.  

Karakteristik subjek  uji  coba perlu diidentifikasi secara jelas dan lengkap. Subjek uji coba 

produk bisa terdiri dari ahli di bidang isi produk; ahli di bidang perancangan produk,  

dan/atau  sasaran  pemakai  produk.  Subjek ujicoba  yang lainnya  adalah  siswa  atau   

mahasiswa  yang  digunakan  untuk menguji  keterpakaian  produk.  Teknik pemilihan 
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subjek uji  coba juga perlu  dikemukakan agak rinci,  apakah  menggunakan teknik 

rambang, rumpun, atau teknik lainnya yang sesuai. 

g.  Teknik/Instrumen Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data disesuaikan dengan bentuk sumber data dan jenis pendekatan 

penelitian.  Untuk penelitian pustaka, pengumpulan datanya dilakukan dengan menelaah 

buku-buku dan bahan-bahan lainnya yang menjadi  sumber  data.  Adapun untuk penelitian 

lapangan, teknik pengumpulan datanya ialah tergantung pada pendekatan penelitian. Untuk 

penelitian kualitatif yang lebih utama    berupa    observasi   dan   wawancara,    sedangkan   

(jika digunakan) angket hanya sebagai pendukung dan data yang dihasilkannya harus 

diperdalam lagi dengan wawancara guna untuk mendapatkan kebenarannya. Kemudian 

untuk penelitian kuantitatif yang utama  adalah  angket, sedangkan wawancara  dan 

observasi hanyalah  untuk  memperkaya  data  hasil  penelitian  dan keberadaannya  tidak  

mempengaruhi  kesimpulan (pengujian hipotesis). 

h. Prosedur Penelitian (R n D) 

Setidaknya terdapat tiga fase dalam penelitian pengembangan, yaitu fase pendahuluan 

untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan produk (intervensi)   yang  diperlukan  serta   

cocok dengan  calon pengguna, fase perancangan dan pengembangan prototipe  produk 

(intervensi),  dan fase penilaian  produk (intervensi).  Oleh karena itu, prosedur penelitian 

perlu memaparkan secara rinci aktivitas yang akan dilakukan peneliti pada setiap fase 

penelitian (sesuai dengan model yang dipilih), beserta rasional dan tujuannya. Rincian 

aktivitas  penelitian  juga perlu  mengidikasikan subyek penelitian yang terlibat serta cara 

pemilihannya. 

i.  Uji Validitas dan Realibilitas Instrumen. 

Sebuah angket yang digunakan untuk pengumpulan data selayaknya harus melalui uji 

validitas dan realibilitas. Hal ini dimaksudkan supaya data yang diperoleh dari hasil angket 

bersifat valid dan realibel sehingga hasil penelitian benar-benar akurat. Dengan hal 

tersebut,  pada sub pasal uji validitas dan realibilitas instrumen, peneliti harus menjelaskan 

langkah-langkah pengujian yang dilakukan dan hasil pengujian tersebut 

j. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian  kualitatif, data  dapat diolah dan dianalisis dengan berbagai teknik, yakni 

tergantung masalah dan tujuannya. Dalam hal  ini  dapat digunakan   teknik   seperti  yang 

ditawarkan Miles and  Huberman,  Burhanuddin  Bungin, Lexy J.  Moleong atau yang 

lainnya. Selanjutnya untuk penelitian kuantitatif, pengolahan dan  analisis  data  adalah  

dengan  menggunakan  statistik   yang didahului  dengan  tolli  dan  skoring.  Teknik atau  

rumus  statistik yang  digunakan  harus  disesuaikan  dengan  masalah  penelitian, yakni  
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berupa  korelasi  hubungan  antara   dua  variabel,  korelasi hubungan antara tiga variabel 

atau lebih, korelasi pengaruh atau korelasi perbandingan/perbedaan. 

Adanya penggunaan   tabel   yang berisikan   frekuensi   dan persentase  dalam pemaparan  

data  hasil  penelitian  tidak  mutlak bahwa penelitian tersebut merupakan penelitian 

kuantitatif. Penggunaan tabel yang berikan frekuensi dan persentase juga dapat digunakan 

dalam  pemaparan  data  penelitian  kualitatif.  Hal ini dalam pengolahan dan analisa data 

disebut dengan istilah deskriptif kuantitatif.  Namun setiap  membuat tabel  di dalam 

pembahasan, selayaknya  tidak  dibiarkan  begitu  saja,  tetapi  harus  dianalisa dengan  

tafsiran-tafsiran atau  interpretasi     yang  menghasilkan sebuat  tema  atau  konsep.  

Dengan demikian membuat  penjelasan setelah  tabel yang hanya menguraikan data  angka 

frekuensi dan persentase pada tabel merupakan hal yang tidak tepat. 

Selain hal di atas, satu penelitian dapat  menggunakan dua teknik pengolahan dan analisis 

data,  yakni teknik yang ada pada penelitian   kualitatif   dan   penelitian   kuantitatif.   

Karena  satu penelitian adakalanya memerlukan kedua teknik tersebut sehingga hasilnya 

lebih mendalam  dan  tuntas,  hal  ini  dilakukan  dalam penelitian PTK, mixed  method, 

dan model penelitian pengembangan. 

 

13. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan tidak cukup sekedar mengulang atau menuliskan kembali seluruh 

yang termuat dalam daftar isi. Penulisan sistematika yang benar, selain mengemukakan   

seluruh yang tercantum pada daftar isi, tetapi juga memberi penjelasan bagaimana 

sistematika penulisan yang  dilaksanakan  mulai dari  bagian  awal hingga akhir sehingga 

penulisan laporan penelitian benar-benar sistematis, jelas dan mudah difahami. 

 

14. Bab  V  Penutup. 

Bab V berisikan kesimpulan dan  saran-saran. Kesimpulan memuat jawaban-jawaban 

terhadap pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah. Ia merupakan penarikan  

generalisasi  dari  hasil temuan  penelitian  yang  termuat  pada  bab  IV,  karena  itu  isinya 

singkat, padat dan harus tepat. Kemudian saran-saran adalah memuat pokok-pokok pikiran 

peneliti kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah atau objek penelitian untuk 

menjadi bahan pertimbangan dan tindakan mereka.  Isi saran-saran juga harus   berkaitan   

dengan kesimpulan penelitian. 
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15. Daftar Pustaka 

Pada proposal penelitian atau  proposal skripsi, daftar  pustaka berisi  semua sumber informasi  

yang direncanakan  untuk  digunakan dalam penelitian berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, 

kamus dan lain- lain. Adapun pada laporan penelitian atau skripsi, daftar pustaka berisi semua 

sumber informasi yang telah digunakan dalam penelitian berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, 

kamus dan lain-lain.  

 

16. Lampiran 

Pada laporan penelitian atau skripsi harus dimuat segala hal yang mendukung pelaksanaan 

penelitian yakni seperti daftar pedoman observasi, daftar wawancara, angket, surat keterangan 

penelitian, dokumentasi, dan bukti-bukti pendukung lainnya.  
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BAB V 

MAKALAH DAN ARTIKEL 

 

5.1 Makalah Ilmiah 

Makalah merupakan tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan 

di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan; karya 

tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau 

perguruan tinggi. Hal ini dikutip dari Kamus Besar  Bahasa  Indonesia (KBBI. 

Sederhananya makalah itu merupakan karya tulis bersifat ilmiah yang pembahasannya 

difokuskan pada suatu masalah tertentu, telah melalui proses penelitian mini,  observasi,  

dan  atau   riset   lapangan  secara  benar  dan  aktual. Pembahasan isi masalah dalam 

makalah berhubungan dengan suatu mata kuliah, atau bidang spesialisasi tertentu. 

Berdasarkan jenisnya makalah terbagi tiga; makalah deduktif yang ditulis berdasarkan 

kajian teoritis yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas, makalah induktif yang 

ditulis berdasarkan data empiris bersifat objektif berdasarkan hasil observasi atau temuan 

di lapangan yang sesuai dengan masalah yang dibahas, dan makalah campuran yang 

disusun berdasarkan kajian teoritis dan data empiris. 

Dalam makalah campuran ini terdapat enam jenis makalah, yakni makalah ilmiah, makalah 

kerja, makalah kajian, makalah posisi, makalah analisis,   dam   makalah   tanggapan.   

Makalah   yang   dimaksud   dalam pembahasan  ini  adalah  makalah  ilmiah  yang 

merupakan  makalah  yang isinya membahas tentang  permasalahan  yang ditulis  dari  

hasil  analisis ilmiah, berdasarkan telaah pustaka, dan bukan berdasarkan opini subjektif 

dari penulis, melainkan sebuah analisis terhadap teori dan pendapat yang ditemukan dalam 

literature yang digunakan. 

Struktur penyusunan makalah secara umum adalah sebagai berikut: 

1.   Cover atau sampul makalah yang berisi judul, identitas  penulis (nama dan identitas 

lain, bisa satu atau lebih), nama dan NIP  dosen (apabila makalah merupakan  tugas  dari  

dosen),  nama  program  studi,  nama fakultas, nama kampus, dan tahun ditulis. 

Menggunakan rata tengah, dengan pengaturan margin 4-4-3-4 (4 top dan left dan 3 pada 

bootom dan right). 

2.   Kata pengantar berisi pengantar agar pembaca mempunyai pandangan umum tentang 

makalah yang dibuat. Berisikan sambutan atau ucapan rasa syukur untuk penyelesaian 

makalah, ucapan terima kasih, serta gambaran umum makalah. 

3.   Daftar isi, berisikan informasi tentang halaman dari isi makalah yang dibuat. 
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4.  Bab   I:  bagian pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, dan 

tujuan.  Latar belakang harus ditulis dengan jelas dan mudah dimengerti,  selain memuat 

jawaban dari  sebuah pertanyaan, latar  belakang  juga   harus   memuat   data-data   atau   

fakta   yang mendukung.  Di bagian rumusan masalah,  bisa diisi dengan  beberapa 

pertanyaan yang akan dijelaskan di bagian pembahasan nanti. Pada isi tujuan, dituliskan 

secara singkat gambaran manfaat dari makalah yang dibuat.  

5.   Bab   II:  pembahasan  yang merupakan  bagian  penting  dari  makalah berisikan topik-

topik permasalahan yang dibahas dalam makalah. Pembahasan haus disesuaikan dengan 

tujuan rumusan dan tujuan yang telah dituliskan   sebelumnya. Selain berisikan materi 

makalah, juga dibisa ditambahi dengan contoh-contoh pendukung. Pembahasan harus 

menyertakan  sumber-sumber  yang  jelas  yang  dibuat  dalam  bentuk footnote maupun 

bodynote sesuai dengan ketentuan. 

6.  Bab     III:   penutup,   berisikan   kesimpulan   dan   saran.   Kesimpulan merupakan  

ringkasan  penting  dari  hasil  pembahasan  yang  sesuai dengan  rumusa  masalah.  Saran 

merupakan  bagian  yang  berisikan harapan  untuk  makalah yang dibuat  terhadap  

pembaca dan penulis sendiri. 

7.   Daftar  pustaka berisikan daftar referensi yang dipakai sebagai sumber bahan rujukan  

penulisan makalah. Referensi bisa berasal  dari  buku, jurnal, atau informasi valid lainnya 

yang diperoleh dari internet. Sebaiknya membuat daftar  pustaka  mengunakan referencing  

system untuk memudahkan dalam penulisan dan pengutipan. 

 

Model tersebut tergambar sebagai berikut: Cover / Sampul 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Bab  I  Pendahuluan 

Bab  II Pembahasan 

Bab  III Kesimpulan dan Saran 

Daftar Pustaka 

Selain struktur diatas, terdapat lagi stuktur penyusunan makalah yang lebih sederhana,  

yakni tanpa  membagi pembahasan  ke   dalam bentuk bab, melainkan dalam bentuk 

sebagai berikut: 

Cover 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Bagian A: Pendahuluan 
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Bagian B: Pembahasan 

Bagian C: Kesimpulan dan Saran 

 

Datar Pustaka 

Apabila penulis mengunakan model yang lebih sederhana ini, maka penulisan haus 

berurutan, tidak dibenarkan memberikan ruang terlalu luas pada akhir bagian A dan 

seterusnya. Artinya setiap bagian (dari A – C)   harus menyatu dalam satu kesatuan.  

Berbeda dengan  penulisan model bab yang setiap  bab harus  dimulai dari  halaman  baru,  

tidak demikian  halnya  dengan  penulisan  dengan  model  A–C   di  atas. Penulisan 

makalah ini bisa disesuaikan dengan ketentuan pada masing- masing fakultas atau arahan 

dari  yang  memberikan  tugas  untuk menulis makalah. Namun secara umum, aturan 

tersebut di atas dapat berlaku bagi setiap penulisan makalah. 

 

5.2 Model Penulisan Artikel 

Ada berbagai model penulisan artikel yang terdapat pada berbagai jurnal. Ketentuan 

penulisan artikel diatur oleh selingkung jurnal masing- masing. Namun secara umum, 

berikut beberapa model penulisan artikel yang berlaku secara nasional maupun 

internasional.  Terdapat beragam istilah untuk model penulisan artikel hasil penelitian ini. 

Ada yang menyebutnya dengan Model IMRD atau IMRaD. Model IMRD atau IMRaD ini 

adalah kependekan dari Introduction, Materias and method,  Result  and Discussion. Model 

penulisan artikel ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang   latarbelakang,   

kajian   literature   singkat,   penelitian terdahulu, dan tujuan. Selanjutnya “M” adahal 

Materials and method atau Metode Penelitian yang memuat tentang bagaimana penelitian 

dilakukan, berisikan desain penelitian, populasi, sampel, atau informan penelitian, 

intsrumen, teknik pengumpulan dan analisis data.  Berikutnya “R”   yakni Result  atau  

hasil  penelitian  yang  memuat  tentang  data  dan  temuan penelitian  yang diuraikan  

dalam bentuk tabel  atau  deskripsi,  lalu hasil analisis.  Terakhir  “D”  yakni   Discussion  

atau pembahasan. Di dalam pembahasan dilakukan analisis tentang temuan yang 

dibandingkan hasilnya dengan teori yang digunakan serta penelitian yang telah ada 

sebelumnya, dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran.  Model penulisan artikel ini 

biasanya didahului dengan judul, nama dan identitas penulis, dan abstrak. 

Selanjutnya  ada  pula  yang menyebut  model penulisan  artikel  ini dengan Model  

AIMRAD, yakni  singkatan   dari   Abstract, Introduction, Materials   and   method,   

Results,   and   Discussion.   Selanjutnya    Model AIM(RaD) C,  singkatan  dari  Abstract, 

Introduction, Materials and method, repeated Results,  and Discussion, Conclusions.  
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Berikutnya disebut dengan istilah AIRDaM  yang  merupakan  singkatan  dari  Abstract,  

Introduction, Results,   Discussion,   and   Methods   and   materials.   Istilah-istilah   yang 

digunakan tersebut hanya menunjukkan bagian mana pada artikel  yang harus didahulukan. 

Misalnya pada AIMRAD, maka yang didahulukan adalah Materials dan method, dan untuk 

hasil dan pembahasan tidak dibedakan, artinya antara hasi penelitian dan pembahasan 

disatukan. Sementara pada AIM(RaD)C, pada bagian hasil dan pembahasan dilakukan 

secara berulang, yakni hasil pembahasan, hasil pembahasan, baru kemudian diberikan 

kesimpulan. Untuk model AIRDaM, bagian materials and method diletakkan di akhir 

artikel. 

Abstrak  merupakan gambaran singkat tentang isi artikel, biasanya terdiri dari 150 –  300 

kata sesuai dengan ketentuan pada jurnal mana artikel tersebut akan dimuat. Abstrak 

biasanya ditulis dalam bahasa asing, namun  ada  juga  jurnal  yang mengharuskan  abstrak  

ditulis  dalam  dua bahasa,  bahasa  yang ada di dalam artikel,  dan salah  satu  bahasa  

PBB. Selanjutnya  bahagian  pendahuluan,  atau   Introduction   yang  berisikan tentang  

latar  belakang, sekilas  teori  dan  kajian  terdahulu.  Terkadang ditambah dengan 

pertanyaan dan tujuan penelitian. Istilah Materials dan method menunjukkan tentang 

bagaimana proses penelitian dilakukan. Selanjutnya Result merupakan  uraian  dan analisis  

hasil penelitian,  dan pembahasan  merupakan  diskusi  atau  analisis  mendalam tentang  

hasil, teori,   dan  temuan  orang  lain.  Terakhir  Conclusion   atau   kesimpulan merupakan 

penutup dari  artikel  berupa pernyataan  akhir tentang  hasil penelitian  secara  singkat  dan  

ringkas,  tetapi  jelas  untuk  merangkum seluruh hasil. Selanjutnya diakhir setiap artikel 

tentu diakhir dengan daftar pustaka yang digunakan untuk mendukung penulisan artikel 

tersebut.  

 

Berikut model-model tersebut: 

 Model AIM(RaD)C                    Model AIRDaM                    Model AIMRaD  

 

5.3 Ketentuan Sistematika Penulisan Artikel 

Secara umum artikel   terbagi   kepada  dua,  yakni  artikel   hasil penelitian dan artikel 

bukan dari hasil penelitian atau hasil pemikiran. 

1.  Artikel hasil penelitian 

Laporan hasil penelitian disarikan dalam bentuk artikel. Artikel hasil penelitian ini 

ditulis dengan merujuk pada ketentuan penulisan karya ilmiah. Ketentuan penulisain 

sebagai berikut: 

a. Judul Ditulis singkat dan padat (max 14 kata) 
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b. Nama Penulis ditulis  tanpa gelar,  asal  dan  alamat  lembaga, dan alamat   email.  

(Khusus   untuk   artikel   yang ditulis  tim, hanya dicantumkan alamat email penulis 

utama). 

c.   Abstrak  ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Abstrak 

memuat  uraian  mengenai  masalah  penelitian,  tujuan  penelitian, metode yang 

digunakan, dan hasil penelitian. Abstrak ditulis secara ringkas, padat dan ditulis 

dalam satu alinea (maksimal 250 kata). 

d.  Kata  kunci berisi ide-ide atau  konsep dasar  yang mewakili bidang yang  diteliti.  

Kata  kunci  maksimal  5   kata  ditulis  sesuai  urutan alphabet. 

e.  Pendahuluan berisi tentang latar belakang penelitian, permasalahan penelitian atau 

tujuan penelitian, dan rangkuman kajian teori yang berkaitan  dengan masalah yang 

diteliti.  Rangkuman tentang kajian teori dapat juga ditulis tersendiri setelah 

pendahuluan. 

f.  Metode memuat rancangan  atau  desain penelitian  yang dilakukan. 

Pada bagian ini paling tidak memuat tentang jenis penelitian, subjek/objek 

penelitian, teknik/instrumen pengumpulan data  dan analisis data. 

g.   Hasil dan Pembahasan yang memuat hasil analisis data, pengujian 

instrumen dan hipotesis (jika ada), jawaban pertanyaan penelitian, temuan, dan 

interpretasi dari temuan penelitian. 

h.  Simpulan menyajikan  tentang  intisari   hasil  penelitian  dan  jika diperlukan 

ditambahkan implikasi, keterbatasan dan saran. 

i.    Daftar Pustaka   memuat   sumber-sumber   yang  diacu   di   dalam penulisan   

artikel,   hanya   sumber-sumber   yang  digunakan  yang dimuat dalam daftar 

pustaka. Daftar pustaka menggunakan sumber yang up to date, minimal untuk buku 

yang diterbitkan dalam 10 tahun terakhir.  Daftar  pustaka  harus  dilengkapi dengan  

sumber- sumber  yang terbaru  dari  jurnal-jurnal  yang diterbitkan  dalam  5 tahun  

terkahir,  dan  diupayakan mengutip tulisan  rekan  sejawat. Daftar pustaka 

menggunakan system referensi Mendeley atau Zotero, dengan Style Chicago 

Manual of Style 16th Edition (Full Note) atau APA. 

 

2.  Artikel hasil pemikiran, analisis ilmiah, dan kajian teori 

a. Judul Ditulis singkat dan padat (maksimal 14 kata). 

b. Nama Penulis ditulis tanpa  gelar, asal dan alamat  lembaga, serta alamat email. 

(Aartikel yang ditulis tim, hanya dicantumkan alamat email penulis utama). 
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c. Abstrak ditulis dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Abstrak memuat 

ringkasan artikel yang mencerminkan gambaran umum masalah yang dibahas dalam 

artikel dan hal-hal yang sedang dikritisi dan ditulis dalam satu alinea (maksimal 250 

kata). 

d. Kata kunci berisi ide-ide atau konsep dasar yang mewakili bidang yang ditulis.  Kata 

kunci maksimal 5 kata disusun menurut urutan alphabet. 

e.  Pendahuluan menguraikan  pentingnya  permasalahan  yang dibahas beserta   latar   

belakangnya,  mengemukakan  permasalahan   yang dibahas dan tujuan pembahasan. 

f.  Pembahasan  berisi   kajian   terhadap   permasalahan   yang  sedang dibahas. Isinya   

dapat meliputi   analisis,   argumentasi   teoretik mengenai permasalahan yang dibahas,  

dan deskripsi  mendalam tentang  masalah  yang  dibahas. Subbab yang ditulis  

disesuaikan dengan permasalahan yang sedang dibahas. 

g.   Simpulan berisi kesimpulan penulis terhadap masalah yang dibahas, termasuk saran-

saran atau sikap alternatif jika ada. 

h.  Daftar  Pustaka  yang memuat  sumber-sumber  yang diacu di dalam 

penulisan artikel, hanya sumbersumber yang digunakan yang dimuat dalam daftar pustaka. 

Daftar  pustaka menggunakan sumber yang up to  date,  minimal  untuk  buku  yang  

diterbitkan   dalam  10  tahun terakhir.  Daftar pustaka  dilengkapi  dengan  sumber-sumber  

yang terbaru dari jurnal-jurnal yang diterbitkan dalam 5  tahun terkahir, dan diupayakan 

mengutip tulisan rekan sejawat. Daftar pustaka menggunakan system referensi Mendeley atau 

Zotero, dengan Style Chicago Manual of  Style 16th Edition (Full Note) atau APA (American 

Psychologial Association) atau disesuaikan dengan jurnal yang dituju. 

 

5.6 Ketentuan Penulisan Artikel Hasil Penelitian BOPTN 

Untuk artikel dari  hasil  penelitian  yang dihasilkan  dari  bantuan 

BOPTN, maka ketentuan penulisan artikel sebagai berikut: 

1.   Judul artikel (yang diambil dari sebahagian atau keseluruhan judul penelitian) dan tidal 

lebih dari 14 kata; 

2.   Nama  penulis  tanpa  gelar,  instansi,  dan  alamat  email  peneliti utama;  

3.   Abstraksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa 

Arab (berisikan sekitar 100 – 250 kata) dengan Spasi 1 pt; 

4.  Kata kunci (3 – 5 kata dicetak miring) disusun scara alphabetical; 

5.   Font standar Book Antiqua atau Times New Roman ukuran 12 pt spasi 1,5 pt; 

6.  Isi tulisan dengan sistematika IMRaD-C (Introduction, Methods, Result, and Discussion 
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 – Conclusion) sebagai berikut: 

1)   Pendahuluan yang dilengkapi dengan kajian teori/deskripsi 

Teori dan hasil penelitian terdahulu (berkisar antara 500 –1000 

2)  Metode Penelitian (Ringkasan tentang metode penelitian yang dilakukan, yang berkisar 

antara 150 – 250 kata); 

3)   Pembahasan (Ringkasan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, yang berkisar 

antara 700 – 1500); 

4)  Kesimpulan (Ringkasan simpulan hasil penelitian beserta saran dan implikasi hasil 

penelitian, berkisar antara 250 – 300 kata); dan 

5)  Daftar Referensi (menggunakan system referensi Mendeley atau Zotero, dengan Style 

American Psychologial Association (APA). 

Untuk     penelitian     BOPTN       perlu     adanya     Pengakuan (acknowledgement) bahwa 

artikel ini berasal dari hasil penelitian melalui dana bantuan BOPTN IAIN  Padangsidimpuan. 

Hal ini berupa ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan penulis kepada institusi 

resmi  sebagai   penyandang dana,  atau   yang  telah memberikan kontribusi lain dalam 

penelitian. (Contoh ucapan terimakasih: Kegiatan penelitian ini terlaksana atau buku/artikel 

ini diterbitkan atas dukungan Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Padangsidimpuan 

melalui pendanaan BOPTN   Tahun Anggaran 

2020, berkisar antara 10 - 20 kata). 
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BAB VI 

PUBLIKASI DAN PLAGIASI 

 

Dalam   sebuah   penelitian    dan   penulisan   karya   ilmiah, publikasi merupakan suatu hal 

yang utama.  Sebagaimana disebutkan dalam bab-bab sebelumnya bahwa hasil penelitian 

wajib dipulikasikan dalam rangka mengejawantahkan hasil penelitian kepada masyarakat luas 

untuk lebih berdaya guna.  Publikasi hasil penelitian dapat dilakukan dalam bentuk diseminasi 

hasil penelitian,   penulisan   artikel   dan   jurnal   ilmiah, atau penerbitan buku dari hasil 

penelitian. Karya ilmiah di lingkungan IAIN Padangsidimpuan memiliki aturan system 

plagiasi yang diatur sesuai dengan aturan akademis. 

6.I  Publikasi Ilmiah Hasil Penelitian 

Peneliti memiliki keharusan melakukan publikasi hasil penelitian yang telah dilakukan. 

1. Publikasi ilmiah dari hasil penelitian melalui artikel dan buku. 

2. Publikasi ilmiah berupa artikel hasil penelitian pada jurnal-jurnal yang sesuai dengan 

kluster penelitian masing-masing. 

3. Publikasikan artikel/paper hasil penelitian dilakukan pada penerbitan berbasis Open Journal   

System, disingkat OJS, yang memiliki e-ISSN dengan standar akreditasi jurnal yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

4. Publikasi artikel hasil penelitian bisa juga dilakukan melalui prosiding pada konferensi-

konferensi yang diikuti peneliti. 

5. Publikasi ilmiah juga dilakukan melalui penerbitan buku hasil penelitian yang memiliki 

ISBN, melalui penerbit yang tercatat pada Ikatan Penerbit Indonesia (IPI), disarankan 

melalui IAIN Padangsidimpuan Press. 

6. Hasil penelitian juga bisa diterbitkan melalui poster-poster yang dilakukan pada konferensi-

konferensi tertentu sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan. 

7. Publikasi juga   bisa   dilakukan   melalui   modul atau   juknis   yang disesuaikan dengan 

kajian masing-masing penelitian. 

8. Publikasi yang dilakukan dalam bentuk buku wajib diserahkan kepada penyelenggara 

penelitian sejumlah yang telah ditetapkan sebelumnya. 

9. Apabila percetakan dan penerbitan buku hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan 

dana penelitian, kemudian dikomersialkan, maka peneliti wajib memberikan royalti kepada 

penyelenggara penelitian sejumlah 5% dari hasil penjualan. Adapun apabila percetakan 

dilakukan bukan lagi dari bantuan penelitian, maka peneliti berhak sepenuhnya atas royalty 

yang diterima.  
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6.2  Penulis Artikel Hasil Penelitian 

Penulis artikel hasil penelitian mengacu kepada beberapa hal di bawah ini: 

1.  Penulis artikel/paper merupakan peneliti pada kegiatan penelitian. 

2. Penulis paper hasil penelitian dapat merupakan rangkaian yang terdiri atas Penulis 

Pertama,  Penulis  Pendamping (co-Author), atau  Penulis Utama: 

a. Penulis Pertama adalah yang disebut pertama dalam paper; 

b. Penulis Pendamping adalah  penulis  yang disebut  ke 2  (dua)  dan seterusnya dalam 

paper; 

c. Penulis Utama adalah penulis pertama dan/atau penulis korespondensi 

(corresponding author); 

d. Penulis Korespondensi  adalah  penulis  pertama   atau   penulis pendamping     yang 

bertanggung jawab dalam melakukan korespondensi  sesuai  ketentuan  manajemen  

publikasi  OJS   (Open Journal System) dan/atau OCS (Open Conference System). 

3.  Para ahli korespondensi, pakar dan/atau Guru Besar (Profesor),  sebagai pembimbing,  

penguji,  dan/atau  kontributor  dalam  penyusunan artikel/paper  hasil penelitian dapat 

berkedudukan sebagai penulis pendamping atau penulis korespondensi. 

4. Peneliti   dapat   mengikutkan   reviewer   sebagai   pendamping   dalam penulisan dan 

publikasi artikel/paper   sebagai  penulis  korespondensi dan/atau penulis   pendamping   

sesuai   kompetensi,   keahlian   dan kepakaran. 

5.  Pencantuman nama mahasiswa pada urutan penulis artikel/paper yang dilibatkan 

sebagai petugas yang membantu penelitian lapangan juga dapat dilakukan oleh peneliti. 

6. Peneliti   harus    memastikan   bahwa   nama-nama   penulis   (kecuali mahasiswa) telah 

memiliki email afiliasi lembaga, akun Google Scholar dan akun Sinta (Science and 

Technology Index); 

7.  Dalam menulis artikel hasil penelitian, sebaiknya peneliti mencantumkan minimal 2  

(dua) sitasi  dari paper sejawat yang telah dipublikasikan pada e-journal IAIN  

Padangsidimpuan; 

8. Pencantuman afiliasi IAIN Padangsidimpuan dalam publikasi paper hasil penelitian 

merupakan suatu keharusan bagi peneliti, karena artikel dan buku yang dihasilkan oleh 

peneliti merupakan bantuan dari dana BOPTN IAIN Padangsidimpuan. 

9. Publikasi ilmiah paper hasil penelitian dari kegiatan penelitian yang dibiayai oleh 

peneliti dan wajib mencantumkan jenis bantuan dana yang didapat.  

10. Peneliti wajib mengunggah draft paper hasil penelitian pada repository digital library 

IAIN Padangsidimpuan. 
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6.3  Hak  Kekayaan Intelektual (HaKI) 

Hak Keyakaan Intelektual (HaKI) merupakan hak milik intelektual yakni hak yang timbul atas 

hasil olah fikir yang menghasilkan produk atau pun karya yang bermanfaat  buat orang lain. 

HaKI merupakan pengakuan terhadap karya intelektual pengakuan atas karya seseorang. 

Selain HaKi pengakuan atas  karya seseorang juga diperoleh melalui Hak Paten, hak kekayaan 

intelektual bagi karya intelektual yang bersifat teknologi. Pengurusan HaKI dapat dilihat 

dalam Standar Operasional Proseur Pengurusan  HaKI yang  dikeluarkan  oleh  LPPM   IAIN   

Padangsidimpuan, dalam dapat di akses melalui laman http://lppm.iain- 

padangsidimpuan.ac.id/sertifikat-hki/ 

Oleh karena pentingnya kepemilikan pengakuan atas hak kekayaan intelektual tersebut, maka: 

1.  Peneliti   BOPTN     khususnya   diwajibkan   mengurus   Hak   Kekayaan 

Intelektual (HaKI)/Hak Paten atas penelitian yang dihasilkannya. 

2.  HKI/Paten  yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian akan dikelola sesuai ketentuan 

perundang-undangan; 

3.  Peneliti   melakukan pengusulan pencatatan  HKI/Paten  dalam bentuk manajemen satu 

pintu melalui akun sentra HKI/Paten LP2M  IAIN Padangsidimpuan; 

4. Peneliti  diarahkan   untuk  mengupayakan  kerjasama   bagi  bantuan sponsor dari dunia 

usaha/industri dalam pengusulan HKI/Paten; 

5.  Hasil penelitian  dapat  diusulkan  memiliki beberapa  HaKI, yakni dari artikel, laporan 

hasil penelitian, buku, dan produk yang dihasilkan. 

6. Hasil penelitian berupa peralatan seperti TTG  (Teknologi Tepat Guna) yang dibiayai dari 

DIPA  IAIN  Padangsidimpuan adalah menjadi milik Negara. 

6.4  Plagiasi dan Duplikasi Penelitian 

Peneliti atau  penulis karya ilmiah harus  menjaga keaslian karya yang dihasilkannya.  Oleh 

karena  itu  para  peneliti  BOPTN   diwajibkan menyertakan  hasil plagiarism checker atas  

(a)  proposal penelitian,  (b) draft paper, (c) laporan akademik, dan (c) buku, dari  hasil 

penelitian dengan  toleransi   similarity  minimal  25%.  Hasil plagiarisme  checker tersebut   

dilampirkan   pada   proposal   penelitian   dan   laporan   hasil penelitian. 

Aturan  plagiarisme untuk penulisan skripsi, tesis, dan karya ilmiah lain sebaiknya mengacu 

kepada aturan sebagai berikut:  

1.  Plagiarisme  checker dilakukan  dengan  menggunakan  aplikasi  Turnitin yang  telah  

dilanggan  oleh  IAIN   Padangsidimpuan, akun  turnitin  ini dimiliki oleh setiap  prodi yang 

bisa dimanfaatkan  oleh semua civitas akademika. 
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2.  Untuk pengecekan  turnitin mahasiswa  dapat  dilakukan  oleh  petugas yang dintunjuk 

oleh fakultas atau program studi masing-masing, untuk dosen   dapat    menghubungi   Ka.    

Prodi   masing-masing   agar   bisa menggunakan akun turnitin bersama. 

3.  Similaritas karya ilmiah skripsi mahasiswa ditoleransi sebesar 40% baik dalam bentuk 

skripsi maupun dalam bentuk artikel dari skripsi. Untuk artikel yang akan dimuat dalam jurnal 

menyesuaikan dengan selingkung jurnal masing-masing. 

4. Similaritas  karya  ilmiah  bagi  tesis   mahasiswa  diberikan  toleransi sebesar  30% -  35%, 

namun  dalam bentuk  artikel  yang akan  dimuat menyesuaikan dengan aturan jurnal masing-

masing. 

5.  Similaritas karya ilmiah bagi dosen ditoleransi sejumlah 25%. 

6. Pengaturan kebebasan similaritas  tersebut  tidak  berlaku  pada  daftar pustaka,  cover, dan 

footnote dengan pengaturan  minimal 1%. Artinya apabila kesamaan ditemukan pada 

artikel melebihi 1% maka hal tersabut dapat diabaikan. Namun pengecekan similaritas 

diabaikan untuk daftar pustaka, cover atau judul, dan footnote. 

Apabila ditemukan skripsi atau karya ilmiah mahasiswa atau dosen dengan jumlah 

similaritas diatas 50%, maka dapat dipastikan bahwa hal tersebut merupakan plagiasi, dan 

sebaiknya dilakukan perbaikan dengan mengunakan   paraphrase    pada   komponen-

komponen yang   terdeteksi sebagai   similaritas   yang   cukup   tinggi.   Oleh karena   itu,   

dosen   dan mahasiswa  perlu  berhati-hati  dalam  menulis  karya  ilmiah  baik berupa 

artikel  maupun berupa  skripsi,  tesisi,  maupun laporan  hasil penelitian. Untuk tindakan 

lebih lanjut terhadap jumlah besaran similaritas ini dapat diatur kemudian melalui Surat 

Keputusan Rektor atau sejenisnya. 
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BAB VII 

P E N U T U P 

 

Keberhasilan pelaksanaan Tridharma terpadu di FDIK IAIN Padangsidimpuan 

menjadi tanggungjawab bersama. Tridharma merupakan amanah pendidikan tinggi yang 

pelaksanaanya harus terus disesuaikan seiring dengan perkembangan kebutuhan dan 

IPTEKS. Pelaksanaan Tridharma juga harus senantiasa dievaluasi secara terukur melalui 

monitoring  dan  evaluasi.  Buku pedoman pelaksanaan Tridharma secara terpadu di FDIK 

berfungsi untuk mewujudkan output pendidikan tinggi yang berdaya saing baik di tingkat 

lokal, nasional, maupun global. Penyusun menyadari masih banyak kekurangan yang 

terdapat dalam buku panduan ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan 

yang membangun guna lebih sempurnanya dokumen pedoman ini. 
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