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KATA PENGANTAR 
Bismillahirrahmanirrahim 

 

Alhamdulillah, Puji berangkai syukur disampaikan kepada Allah 

swt dan Shalawat disanjungtinggikan kepada Rasulullulah SAW  atas 

selesainya penulisan Buku Pedoman Penelitian ini.  

Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi ilmiah ini 

merupakan pedoman pelaksanaan penelitian, penerbitan, dan publikasi 

ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM).  Selain digunakan sebagai acuan dalam 

pelaksanaan kegiatan penelitian Bantuan Operasional Perguruan Tinggi 

Negeri (BOPTN), juga digunakan untuk pedoman pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan dengan biaya sendiri atau mandiri maupun 

dengan bantuan dari berbagai pihak. Selain itu di dalam panduan ini 

juga terdapat panduan penulisan karya ilmiah yang berlaku secara 

umum di selingkung IAIN Padangsidimpuan.  

Buku ini dirasa perlu untuk dihadirkan untuk memberikan 

panduan tentang arah pelaksanaan kegiatan penelitian dan publikasi 

ilmiah. Buku ini selain memberikan arahan tentang prosedur penelitian 

BOPTN, penelitian mandiri, dan penulisan karya ilmiah, juga 

memberikan gambaran tentang peta penelitian dan publikasi ilmiah di 

IAIN Padangsidimpuan.  

 Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah 

memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam penulisan buku 

Panduan ini.  Semoga buku pedoman pelakasanaan kegiatan penelitian 

dan karya ilmiah ini dapat dipedomani untuk melaksanakan penelitian 

dan penulisan karya ilmiah di IAIN Padangsidimpuan.  

 

      Ketua Lembaga Penelitian 

      dan Pengabdian kepada Masyarakat 

 

 

        dto,  

       Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.  

       NIP. 197705062005011006 
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PRA KATA 
Bismillahirrahmanirrahim 

Alhamdulillah, rasa syukur tak terhingga kepada Allah swt dan 
shalawat beriring salam kepada rasulullah penulis sampaikan, akhirnya 
buku pedoman penelitian dan penulisan karya ilmiah ini dapat 
diselesaikan. Tanpa izin sang Khalik tentu para penulis tidak akan 
mampu menyelesaikan penulisan buku ini. 

Buku Pedoman Pelaksanaan Penelitian dan Publikasi ilmiah ini 
ditulis sebagai pedoman pelaksanaan penelitian, penerbitan, dan 
publikasi ilmiah. Buku ini dapat digunakan bukan saja dalam kegiatan 
penelitian yang dikelola oleh LPPM melalui Pusat Penelitian dan 

Penerbitan (Puslitpen), namun juga bisa diberlakukan untuk pedoman 
penelitian dan penulisan karya ilmiah bagi mahasiswa dan dosen di 
lingkungan IAIN Padangsidimpuan. Petunjuk dan penjabaran lebih 
lanjut terkait dengan isi buku pedoman yang memerlukan penjelasan 
dan uraian lebih rinci, dapat diturunkan menjadi aturan yang 
ditetapkan oleh masing-masing yang berkepentingan.  

Didalam buku pedoman ini dimuat hal yang berkaitan dengan 
peta konsep penelitian, jumlah publikasi ilmiah, peraturan, kebijakan, 
proses, langkah dan prosedur penelitian. Dengan tujuan agar para 
peneliti dan akademisi serta pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan 

penelitian serta penulisan karya ilmiah dapat memahami proses 
kegiatan tersebut dengan baik dan terarah. Di dalam buku ini juga 
memuat tentang pedoman penulisan karya ilmiah, model penulisan 
karya ilmiah, serta aturan plagiarisme pada tulisan ilmiah.  Penulisan 
buku ini berpedoman pada beberapa aturan yang ada yang turut 
disajikan dalam dasar hukum penulisan buku ini. Penulisan buku 
pedoman ini juga mengutip berbagai sumber untuk mendukung isi buku 
ini.  

Terima kasih disampaikan kepada semua tim penulis yang telah 
memberikan kontribusi yang cukup berarti dalam penulisan buku 
pedoman ini.  Semoga buku ini dapat digunakan sebagai rujukan dalam 

melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah di IAIN 
Padangsidimpuan. Hal-hal yang belum tercantum di dalam buku 
pedoman ini akan menjadi masukan untuk perbaikan buku di masa 
mendatang.  
 
      Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan 
      LPPM IAIN Padangsidimpuan 
 
        Dto, 
 
       Eka Sustri Harida, M.Pd.   

       NIP. 197509172003122002 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan memiliki cita-

cita yang cukup mulia dalam pengembangan keilmuan yang tertera dalam 

visi IAIN Padangsidimpuan, yakni “Menjadi Universitas Islam Bertaraf 

Internasional yang Memiliki Paradigma Keilmuan Teoantropoekosentris 

(al-Ilahiyah al-Insaniyah al-Kauniyah) dalam Membangun Masyarakat 

yang Saleh, Moderat, Cerdas dan Unggul”. Maksud dari visi tersebut 

adalah menjadi universitas Islam berparadigma keilmuan yang 

menempatkan al-‘ulum al-ilahiyah, al-‘ulum al-insaniyah dan al-‘ulum al-

kauniyah pada posisi yang integratif yang berpusat atau bertumpu pada 

keterpaduan (integrasi, tauhidi) Tuhan, manusia dan lingkungan (alam). 

Dengan paradigma keilmuan ini diharapkan Institut Agama Islam Negeri 

Padangsidimpuan mampu berdaya saing dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan pada tingkat internasional. 

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Padangsidimpuan yang 

mengelola 2 bidang Tri Dharma sekaligus, yakni penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, telah mendukung melalui program 

penelitian dan publikasi para dosen. LPPM dalam mewujudkan visi 

tersebut memiliki kewajiban untuk mengembangkan penelitian ilmu-ilmu 

keislaman, humaniora, 1aradi, dan alam berbasis teoantropoekosentris 

dengan pendekatan interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner 

untuk memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. 

Untuk itu dosen-dosen di IAIN Padangsidimpuan perlu untuk 

menghasilkan penelitian dalam rumpun ilmu keislaman, humaniora, 

1aradi, dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan 

interdisipliner, multidisipliner dan transdisipliner untuk meningkatkan 

daya saing pendidikan, memperkuat moderasi beragama dan kerukunan 

umat beragama. Selain itu, lembaga ini juga memiliki tujuan untuk dapat 

meningkatkan publikasi ilmiah dan suasana akademik dosen dan 

mahasiswa pada taraf nasional dan internasional untuk meningkatkan 

daya saing pendidikan. 

IAIN Padangidimpuan sebagai garda terdepan pengembangan 

keilmuan, bukan saja dalam ilmu Keislaman tetapi juga dalam ilmu 

lainnya di daerah Tabagsel, harus mampu menjadi poros perubahan. Visi 

dan Misi yang membawa kepada pengembangan sumber daya manusia dan 

keilmuan, perlu mendapatkan tanggapan serius dari para civitas 

akademikanya. Perkembangan pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan 

internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan 

bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan pada jurnal 

terindex reputasi global berbasis online. Sehingga target terwujudnya 

pengakuan (recognition) dunia terhadap eksistensi PTKI  Tahun 2030 di 

harapkan dapat tercapai.   

Untuk menyahuti hal tersebut, maka penguatan mutu sumberdaya 

manusia, guna meningkatkan pencapaian daya saing yang kompetitif di 

tingkat nasional, regional dan global sangat diperlukan, sehingga tercipta 
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masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui 

percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat 

mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang 

mandiri ini, maka peran Perguruan Tinggi menjadi sangat penting, sesuai 

dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan 

bahwa “untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi 

globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan 

intelektual, ilmuwan, dan/atau 2aradigm2nal yang berbudaya dan kreatif, 

toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran 

untuk kepentingan bangsa”.  Oleh karena itu IAIN Padangsidimpuan yang 

berbenah menuju Universitas harus berbenar menuju lebih baik.  

Penelitian merupakan salah satu upaya dalam mengembangkan 

perguruan tinggi yang harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal 

serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. 

Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing 

perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan 

internasional. Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan 

pengokohan kompetensi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

mengharuskan adanya penguatan sumberdaya (resources) peneliti, 

publikasi ilmiah, HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual) dan Paten, inovasi, 

pengembangan model, aplikasi, partisipasi masyarakat dan lain-lain. Hal 

ini sejalan dengan pencanangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, 

inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, 

pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan 

bidang ilmu yang dikembangkan oleh IAIN Padangsidimpuan. Untuk itu, 

penelitian harus menghasilkan kemanfaatan secara luas, sedangkan 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mesti membentuk “ilmu 

yang hidup”.  

Pengelolaan penelitian seperti ini diharapkan akan menghasilkan 

output dan outcome hasil penelitian di seluruh PTKI yang dapat dipantau 

langsung oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS). 

Amanat Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

Pasal 89 ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan dana 

bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi pendidikan. Pada ayat (6) 

menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% dari 

dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN 

dan PTS. Sedangkan pada ayat (7) dijelaskan bahwa dana Penelitian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian. Selain 

melalui dana bantuan pemerintah, para dosen juga dituntut untuk tetap 

dapat melakukan tri dharma perguruan tinggi yang kedua dan ketiga, 

yakni penelitian dan penerbitan. Dosen telah diberikan dana tunjungan 

yang tidak sedikit untuk menunjang pelaksanaan tri dharma tersebut, baik 

tunjangan 2aradigm2nal yang diberikan dalam bentuk sertifikasi, maupun 

tunjangan kinerja untuk mendukung segala kegiatan akademisnya. Oleh 

karena itu, pelaksanaan penelitian menjadi kunci utama yang perlu 

diterapkan dalam seluruh aktifitas penelitian pada Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.  

Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) yang mulai melanda 

Indonesia pada Maret 2020, hingga kini dipertengahan tahun 2021 tidak 
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kunjung mereda. Hal itu telah mengubah tatanan kebiasaan dunia, 

termasuk di dalamnya pada pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, penerbitan. Covid-19 tidak bisa dijadikan hambatan 

bagi pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan dosen. Dengan adanya 

kondisi ini, paradigma penelitian dan pengabdian mengalami perubahan, 

dari awalnya secara langsung terjun ke lapangan, sekarang mulai 

bergeser pada gaya online dan virtual.  Kondisi yang terjadi tentunya 

menjadi inspirasi berubahan, dan menuntut inovasi serta kreatifitas 

dalam pelaksanaan penelitian oleh para akademisi. Kondisi Covid-19 yang 

tidak kunjung reda, tentu menjadi tantangan bagi para dosen, mahasiswa, 

dan tenaga pendidik lainnya untuk melakukan berbagai kreatifitas dan 

aktifitas dalam berdaya guna untuk menjadi sumberdaya yang handal, 

sehingga banyak karya-karya yang lahir karenya. Hal ini dilakukan dalam 

rangka menyambut dan menyongsong terwujudnya Universitas Islam 

Negeri Padangsidimpuan, dimana diperlukan dukungan yang berarti untuk 

kemajuan ilmu pengetahuan.  

Dalam rangka menciptakan sumber daya yang berkualitas yang dapat 

mendobrak tatanan lama menuju sebuah kebaharuan, maka diperlukan 

arah yang tepat dan dasar yang kuat untuk berpijak. Oleh karena itu, 

perlu diadakan aturan tertulis yang bisa dipedomani dalam rangka 

pelaksanaan penelitian, penulisan karya ilmiah, publikasi, dan pengabdian 

kepada masyarakat, baik yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, juga 

tenaga kependidikan yang mendukung berkembangnya sebuah perguruan 

tinggi. Untuk itulah pedoman penelitian dan penulisan karya ilmiah ini 

hadir.  

 

B. Dasar Hukum 

Dasar hokum yang menjadi acuan bagi pelaksanaan kegiatan 

penelitian, penerbitan, dan publikasi ilmiah di IAIN Padangsidimpuan ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219); 

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5336); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi 

Kekayaan Intelektual serta Hasl Penelitian dan Pengembangan oleh 

Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian; 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5007); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157); 

9. 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); 

10. Peraturan Presiden RI No. 52 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN 

Padangsidimpuan menjadi IAIN Padangsidimpuan; 

11. Peraturan Presiden Nomor  7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 8); 

12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168); 

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2018 tentang Standar 

Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2019; 

14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 78/PMK.02/2019 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020; 

15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 119/PMK.02/2020 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; 

16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 

Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 428); 

17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 

Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 759); 

18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 428); 

19. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958); 

20. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Agama; 

21. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 

tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri; 

22. Keputusan Menteri Agama RI No.: B.II/3/00522 Tahun 2018 tentang 

Pengangkatan Rektor IAIN Padangsidimpuan masa Jabatan Tahun 2017-

2021; 

23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 

tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan 

Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 
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24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 

Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau 

Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam;  

25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 

tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; 

26. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 7242 Tahun 2017 

Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Penerbitan Publikasi Ilmiah 

Tahun 2018; 

27. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 

Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;  

28. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 

Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, 

dan Pengabdian kepada Masyarakat tahun Anggaran 2020; 

29. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam 7320 Tahun 2020 

Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah Dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Lanjutan Tahun Anggaran 

2021. 

30. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor 

550 tahun 2020 tentang Penetapan Rencana Strategis Institut Agama 

Islam Negeri Padangsidimpuan tahun 2020 – 2024; 

31. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor 

………. Tahun 2021 tentang Penetapan Buku Pedoman Penelitian dan 

Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.  

 

C. Tujuan Pedoman  

 Tujuan pedoman ini sebagai berikut: 

1. Menjelaskan pelaksanaan Penelitian dan Publikasi Ilmiah yang 
diterbitkan oleh Pendis Kementerian Agama RI. 

2.  Menjelaskan pelaksanaan penelitian BOPTN di IAIN 

Padangsidimpuan; 

3. Menjelaskan pelaksanaan penelitian mandiri di IAIN 

Padangsidimpuan; 

4. Acuan bagi pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah.  
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BAB II 

BASE LINE PENELITIAN DAN PUBLIKASI 

 

A. Pengembangan Kelembagaan 

 Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Diktis Pendis telah 

merancang kerangka pengembangan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam 

Negeri (PTKIN) berbasis Strategic Management System (SMS) for Islamic 

Higher Education di lingkungan PTKIN.  Grand Design Pengembangan 

PTKIN tersebut memiliki 3 (tiga) tahapan:  

1) Satuan Kerja (Satker) Biasa, Good University Governance.  

2) Satker Badan Layanan Umum (BLU), Teaching University.  

3) Satker Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), Research 

University.   

Tahap pengembangan IAIN Padangsidimpuan dalam waktu dekat adalah 

menuju Universitas Islam Negeri (UIN) Padangsidimpuan selambat-

lambatnya dalam tahun 2024. Sementara untuk jangka panjang adalah 

menjadi Universitas Islam yang diakui didunia internasional. Untuk 

menuju tahapan tersebut IAIN Padangsidimpuan telah menggodok 

framework keilmuannya, yakni berbasiskan teoantropoekosentris, 

keilmuan berbasis al-ilahiyah, al-insaniyah, al-kauniyah. Melalui 

paradigm keilmuan tersebut, didalam bidang penelitian, IAIN 

Padangsidimpuan ingin menghasilkan penelitian (karya ilmiah dan 

karya kreatif inovatif) dalam rumpun keislaman, humaniora, 6aradi 

dan alam berbasis teoantropoekosentris dengan pendekatan 

interdisipliner.  

 Dalam menapaki pengembangan kampus IAIN menjadi UIN inilah IAIN 

Padangsidimpuan berbenah diri dalam menggiat penelitian dan publikasi 

ilmiah. Dukungan penelitian dan publikasi ilmiah ini memiliki arti yang 

cukup signifikan bagi pengembangan kampus cerdas berintegritas 

berbasis teoantropoekosentris.  

 

B. Pengembangan Penelitian dan Publikasi 

  Menteri Agama melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 

39 Tahun 2015 telah berbicara tentang Rencana Strategis Kementerian 

Agama Tahun 2015-2019 menegaskan bahwa sasaran strategis (impact) 

Diktis Kementerian Agama adalah peningkatan Kualitas, Relevansi dan 

Daya Saing Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Tahun 2015-2019.  

Selanjutnya Dirjen Pendis melalui Keputusan Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 tentang Agenda Riset 

Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028 telah mengeluarkan aturan 

tentang agenda riset yang harus diikuti dan dipedoman oleh seluruh 

Perguruan Tinggi Keagamaan baik Negeri maupun Swasta dalam rangka 

pengembangan penelitian dan publikasi.  

 Kementerian Agama terdorong untuk membuat Agenda Riset 

Keagamaan (ARKAN) berbasis integrasi keilmuan dan moderasi agama 

untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat destinasi studi Islam, 

keragaman, dan integrasi ilmu keagamaan dan umum di dunia. ARKAN 

juga disusun untuk menciptakan sinergi dengan Rencana Strategis 

Kementerian Agama dengan perencanaan pembangunan nasional dan 
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dengan memetakan tema-tema yang perlu diteliti selama kurun waktu 10 

tahun ke depan. 

 IAIN Padangsidimpuan sebagai salah satu Lembaga Pendidikan yang 

berada di bawah naungan Dirjen Pendis Kemenag tentu memiliki 

kewajiban untuk mengikuti pola riset yang telah ditetapkan. Sasaran 

impact diarahkan melalui pencapaian program (outcome), antara lain:  

1) Meningkatnya kualitas penelitian; dan   

2) Meningkatnya jumlah karya ilmiah dosen di IAIN Padangsidimpuan. 

  Sasaran outcome diarahkan melalui kegiatan (output) antara lain:  

1. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing dengan sasaran:  

a. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam, 

yang ditandai antara lain dengan:  1) Jumlah kerjasama luar negeri 

untuk penguatan PTKI;  2) Jumlah PTKI yang mendapatkan 

penguatan kekhasan; dan  3) Jumlah PTKI yang mendapatkan 

penguatan 7aradig integrasi ilmu Islam dan sains.  

b. Meningkatnya mutu dosen dan tenaga kependidikan PTKI, yang 

ditandai antara lain dengan:   

(1) Jumlah dosen yang ditingkatkan kompetensinya;   

(2) Jumlah dosen yang mengikuti forum ilmiah tingkat internasional;  

(3) Jumlah dosen yang mengikuti program peningkatan kemampuan 

bahasa asing; dan   

(4) Jumlah dosen yang mempresentasikan makalah pada forum AICIS 

(Annual International Conference on Islamic Studies).  

c. Meningkatnya kualitas hasil penelitian/riset PTKI, yang ditandai 

antara lain dengan:   

(1) Jumlah riset/penelitian yang dilaksanakan oleh PTKIN;   

(2) Jumlah jurnal terakreditasi nasional;   

(3) Jumlah jurnal terakreditasi internasional (terindeks Scopus); dan   

(4) Jumlah karya ilmiah yang mendapatkan HaKI atau Hak paten; 

dan   

d. Meningkatnya hasil inovasi pada PTKI, yang ditandai antara lain 

dengan:   

(1) Jumlah pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh PTKIN;   

(2) Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pemagangan ke 

dunia 7aradigm;  

     dan   

(3) Jumlah mahasiswa yang mengikuti kompetisi, lomba, olimpiade, 

seminar dan pengembangan bakat mahasiswa tingkat nasional 

maupun internasional.  

2. Dukungan manajemen pendidikan dan pelayanan tugas teknis lainnya, 

dengan sasaran meningkatnya layanan manajemen PTKI yang bermutu 

dengan berbasiskan data dan 7aradi informasi PTKI, ditandai antara lain 

dengan:  

a. Persentase tersedianya layanan manajemen PTKI; dan   

b. Persentase tersedianya data dan 7aradi informasi PTKI sebagai basis 

perencanaan, penganggaran, dan monitoring dan evaluation 

(monev).   

   Dalam mewujudkan sasaran strategis bidang penelitian dan publikasi 

ilmiah IAIN Padangsidimpuan berupaya meningkatnya kualitas hasil 

penelitian yang dilakukan, ditandai dengan: 
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1. Jumlah penelitian yang dilaksanakan;  

2. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi nasional;  

3. Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi internasional;  

4. Jumlah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/Paten yang didaftarkan;  

5. Jumlah buku dari hasil karya penelitian; 

6. Jumlah jurnal terakreditasi nasional yang dimiliki. 

C. Hasil Penelitian Dan Publikasi  

  Penelitian yang dilakukan telah memperoleh beberapa capaian.  

1. Pencapaian kepemilikian Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) 

  Berikut adalah pencapaian HaKI mulai dari tahun 2018 sampai 

dengan Desember 2020. Pencapaian ini melalui artikel hasil penelitian, 

laporan hasil penelitian, buku dan lain sebagainya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Pencapaian HaKI IAIN Padangsidimpuan tahun 2020 

 

2. Pencapaian pada Sinta  

Sinta juga menjadi ukuran untuk melihat kualitas sebuah perguruan 

tinggi. SINTA merupakan singkatan dari Science and Technology Index 

yang dimiliki oleh pemerintah melalui Kemenristekdikti yang digunakan 

untuk mempublikasi karya ilmiah. Di dalam SINTA terdokumentasi 

seluruh hasil karya dosen. SINTA merupakan portal ilmiah daring, yang 

memberikan tolak ukur dan analisis, identifikasi kekuatan riset masing-

masing institusi untuk mengembangkan kemitraan kolaboratif, hingga 

menganalisis tren riset dan direktori pakar. Selain itu, di dalam SINTA 

juga terdapat penilaian terhadap kinerja jurnal yang dipublish secara 

online.  

Pemerolehan SINTA IAIN Padangsidimpuan pada tahun 2021 ini 

adalah sebagaimana tergambar di bawah ini:  
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Gambar 1. Pencapaian SINTA per Agustus 2021 

 

Bila dilihat dari tahun lalu pencapaian SINTA IAIN Padangsidimpuan 

memiliki rangking secara nasional menurun, daari peringkat 344 

menjadi peringkat 361. Hal ini disebabkan karena perhatian civitas 

akademika untuk peningkatan penulisan artikel pada tahun 2020 sedikit 

menurun, disebabkan oleh karena artikel hasil penelitian tahun 2020 

yang seharusnya bisa menjadi pendongkrak SINTA institusi, namun tidak 

bisa dipublikasikan karena penelitian mengalami kendala untuk 

diselesaijan disebabkan refocusing anggaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pencapaian Sinta tahun 2020 

 

Bila dilihat dari Catatan Sinta tahun 2020, maka terdapat 113 author atau 

penulis, dengan score tahunan 379 dan peringkat Nasional 344, score 3 

tahun (2017-2019) 91, ranking Nasional 3 year (2017-2019) 287. 

Sementara untuk tahun 2021 tercatat 113 penulis, dengan score tahunan 

535 dan peringkat nasional 361, score 3 tahun (2018 – 2021) 157, rangking 

nasional 3 tahun pada peringkat 298. Walaupun score perolehan 

meningkat, namun peringkat secara nasional mengalami penurunan.  

 

3. Pencapaian pada Scopus 

Kualitas sebuah perguruan tinggi juga dilihat dari pencapaian scopus dan 

web of science para dosennya. Hal ini terlihat dari gambar di bawah:  
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Gambar 3. Pencapaian Dokumen Scopus tahun 2021 

 

Terlihat jumlah dokumen scopus yang untuk tahun 2021 sejumlah 22 

dokumen, dengan 2 dokumen berada pada Q1 dan 4 dokumen pada Q2. 

Pencapaian jumlah artikel di Scopus ini menunjukkan meningkatnya 

keinginan dosen untuk melakukan publikasi pada jurnal terindeks 

scopus. Tercatat masih ada beberapa dosen yang sedang menunggu 

proses publikasi pada jurnal terindeks scopus, dengan harapan dari 

tahun ke tahun pencapaian tersebut semakin meningkat.  

 Selain pencapaian publikasi pada Scopus, perlu juga dilihat pencapaian 

pada lembaga sitasi Web of Science (WOS). Dimana terdapat 1 dokume 

artikel dosen IAIN Padangsidimpuan yang telah terindeks sebagaimana 

terlihat dalam gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Pencapaian Web of Science (WOS) 

 

D. Program Penelitian dan Publikasi Ilmiah 

  Berdasarkan rencana strategis IAIN Padangsidimpuan, program dasar 

bidang penelitian adalah peningkatan kapasitas, kualitas dan produktifitas 

penelitian dan publikasi karya ilmiah.  Adapun program penelitian dan 

publikasi yang tertuang dalam Renstra tersebut adalah sebagai berikut:  
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1. Terselenggaranya Penelitian Ilmu-Ilmu Keislaman, Humaniora, Sosial, 

dan Alam Berbasis Teoantropoekosentris dengan Pendekatan 

Interdisipliner, Multidisipliner, dan Transdisipliner untuk Memperkuat 

Moderasi Beragama dan Kerukunan Umat Beragama.  

2. Terwujudnya Peningkatan Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa 

tingkat Nasional dan Internasional.  

3. Terwujudnya Peningkatan Penelitian Berbasis Pengabdian dan 

Pengabdian Berbasis Penelitian.  

4. Tercapainya Peningkatan Kuantitas 11aradigm Kekayaan Intelektual 

(HaKI) atau Hak Paten Penelitian, Karya Ilmiah, dan Karya Seni Dosen.  

5. Tercapainya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Publikasi Ilmiah Dosen 

dan Mahasiswa pada Publikasi Nasional dan Internasional untuk 

Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Pendidikan dalam 

Menyahuti Dinamika Globalisasi.  

6. Meningkatnya Suasana Akademik Dosen dan Mahasiswa pada taraf 

nasional dan Internasional untuk meningkatkan daya saing pendidikan. 

Adapun hasil dari program tersebut dapat dilihat melalui:  

1) Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian; 

2) Meningkatnya hasil karya ilmiah dosen berbasis penelitian; 

3) Meningkatnya publikasi dosen dalam bentuk buku, berbasis cetak 

maupun berbasis online; 

4) Pelaksanaan konferensi; 

5) Percepatan guru besar; 

6) Meningkatnya akreditasi jurnal. 

 

~~~~~~~~~ 
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BAB III 

RENCANA STRATEGIS DAN ROAD MAP PENELITIAN 

 

Perlu arah yang jelas dalam melaksanakan penelitian dalam rangka 

pengembagan lembaga. Arah penelitian IAIN Padangsidimpuan tidak bisa 

terlepas dari 12aradigm teoantropoekosentris, yang merupakan paradigm 

kelembagaan IAIN Padangsidimpuan dalam rangka mengembangkan keilmuan 

menuju institusi perguruan tinggi Islam bertaraf internasional di masa 

mendatang. Oleh karenanya, perlu kiranya menetapkan strategi dan arah 

penelitian yang jelas dari lembaga ini, agar pengembangan keilmuan juga 

terarah.  

Sebagaimana yang tertera di dalam Rencana Strategis (RESNTRA) IAIN 

Padangsidimpuan bahwa pola pendekatan integrasi Keilmuan dalam 

mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi yang ditempuh oleh Institut Agama 

Islam Negeri Padangsidimpuan adalah pendekatan integrasi berbasis 

12aradigm teoantropoekosentris. Teoantropoekosentris adalah 12aradigm 

keilmuan yang menempatkan al-‘ulum al-ilahiyah, al-‘ulum al-insaniyah dan 

‘ulum al-bi’ah pada posisi yang integrative yang berpusat atau bertumpu pada 

keterpaduan (integrasi tauhidi) Tuhan, manusia dan lingkungan (alam). 

Pendekatan integrasi ini berusaha untuk mewujudkan integralitas ilmu dalam 

proses pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat. Di samping itu, juga diharapkan terjadinya integrasi antara 

iman, ilmu, dan amal. 

Untuk menuju ke roadmap penelitian, perlu kiranya dilihat strategi 

penelitian yang ditempuh dalam kurun waktu  tertentu. Berikut digambarkan 

sasaran penelitian untuk kurun waktu 2018 – 2043.  

 
Gambar 5. Sasaran Penelitian IAIN Padangsidimpuan 

 

Ada 5 sasaran penelitian, yang direncanakan, yakni meningkatnya kualitas 

pembelajaran dan kemasiswaan pendidikan tinggi, meningkatnya kualitas 

kelembagaan, meningkatnya relevansi, kualitas dan kuantitats sumber daya 

IPTEK dan institusi, meningkatnya relevansi dan produktivitas riset dan 

pengembangan, dan menguatnya kapasitas inovasi. Kelima sasaran penelitian 

ini diharapkan dapat tercapai dalam kurun waktu panjang, sehingga IAIN 

Padangsidimpuan yang sedang menapaki diri menuju Universitas ini 

kiprahnya benar-benar nyata dan mampu bersaing bukan hanya dengan 
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perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama, namun juga perguruan tinggi 

negeri lainnya, bahkan sampai ke kawasan Asia Tenggara.   

Selanjutnya telah ditetapkan tujuan umum penelitian, yakni sebagaimana 

tercantum dalam gambar berikut ini:  
 

 

 
 
 
 

Gambar 6. Tujuan Penelitian 

Berikut gambaran roadmap penelitian IAIN Padangsidimpuan secara umu 
dalam kurun waktu 2018 – 2043.  

 
 
 
 
 

 
 
 

Gambar 7. Roadmap penelitian IAIN Padangsidimpuan Tahun 2018 – 2043  
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Berikut adalah roadmap penelitian dalam 5 tahun (2018 – 2022) sebagaimana 

tergambar di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Road Map penelitian 5 tahun (2018 – 2022) 

 

Berikut roadmap penelitian 5 tahun berikutnya (2023 – 2027) sebagaimana 

tergambar dalam diagram di bawah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHUN 2018 TAHUN 2019 TAHUN 2021 TAHUN 2022 

Penguatan dan Pengembangan Budaya dan Kualitas Penelitian  
berbasis teoantropoekosentris 

 Penguatan 

kajian dasar dan 

terapan tentang  

pendidikan, 

sosial, ekonomi, 

hukum, sains, 

dan keislaman 

dengan basis 

ntegrative dan 

interkonektif. 

 Penguatan  

karya-karya 

paten hasil 

penelitian untuk 

digunakan 

masyarakat 

sekitar maupun 

masyarakat luas.  

 

 Penguatan 

Kajian dasar dan 

terapan tentang  

pendidikan, 

sosial, ekonomi, 

hukum, sains, 

dan keislaman.  

 Penguatan Prodi 

dan peran 

kampus dan 

civitas 

akademika di 

masyarakat luar 

 Terakuinya 

karya-karya 

hasil penelitian 

yang dapat 

dinikmati 

masyarakat 

sekitar maupun 

masyarakat 

luas, melalui 

jurnal.  

 Pengakuan 

Harta Kekayaan 

Ilmiah Hasil 

Penelitian 

Dosen 

 Kajian dasar dan 

terapan tentang  

pendidikan, 

sosial, ekonomi, 

hukum, sains, 

dan keislaman.  

 Penguatan 

kelembagaan 

dengan basis 

integrative dan 

interkonektif.  

 Penguatan 

peran kampus 

dan civitas 

akademika 

secara nasional 

 Tersedianya 

karya-karya 

paten hasil 

penelitian untuk 

digunakan 

masyarakat 

sekitar maupun 

masyarakat 

 Kajian 

dasar dan 

terapan 

tentang  

pendidikan, 

sosial, 

ekonomi, 

hukum, 

sains, dan 

keislaman.  

 Penguatan 

Prodi.  

 Penguatan 

peran 

kampus 

dan civitas 

akademika 

di 

masyarakat

. 

  

TAHUN 2020 

 Perluasan Kajian 

dasar dan 

terapan tentang  

pendidikan, 

sosial, ekonomi, 

hukum, sains, 

dan keislaman.  

 Penguatan  

Prodi dan 

kelembagaan  

 Penguatan 

peran kampus 

dan civitas 

akademika di 

masyarakat luar 

 Terlaksananya 

penelitian 

berbasis 

pengabdian dan 

atau 

pengabdian 

berbasis 

penelitian.  
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Gambar 9. Road map penelitian 5 tahun kedua (2023 – 2027) 

 Keterkaitan antara Institusi dan Fakultas serta program studi terhadap 

pola dan model penelitian tentu diharapkan berdasarkan peta konsep 

penelitian tersebut. Fakultas dan Program Studi dapat melakukan rancangan 

seluas-luasnya disesuaikan dengan kebutuhan di fakultas dan Prodi masing-

TAHUN 2023 

 Kajian 

dasar dan 

terapan 

tentang  

pendidika

n, sosial, 

ekonomi, 

hukum, 

sains, dan 

keislaman.  

 Penguatan 

kelembaga

an menuju 

Perguruan 

tinggi 

Islam 

yang 

berkualita

s.  

 Penguatan 

peran 

kampus 

dan civitas 

akademika 

di 

masyaraka

t. 

 Penelitian 

R & D  

 Pengemba

TAHUN 
2024 

 Perluasan 

Kajian 

dasar dan 

terapan 

tentang  

pendidikan

, sosial, 

ekonomi, 

hukum, 

sains, dan 

keislaman.  

 Tersediany

a 

penelitian 

sains yang 

dapat 

dimanfaatk

an oleh 

teknologi 

industry.  

 Penguatan 

program 

studi.  

 Tersediany

a karya-

karya 

paten hasil 

penelitian 

untuk 

digunakan 

TAHUN 2025 

 Kajian 

dasar dan 

terapan 

tentang  

pendidikan

, sosial, 

ekonomi, 

hukum, 

sains, dan 

keislaman.  

 Pengemban

gan forum 

penelitian.  

 Tersediany

a karya-

karya 

paten hasil 

penelitian 

untuk 

digunakan 

masyaraka

t sekitar 

maupun 

masyaraka

t luar. 

 Kajian 

tentang 

teknologi 

industry 

dan 

teknologi 

TAHUN 
2026 

 Penguatan 

kajian 

dasar dan 

terapan 

tentang  

pendidikan

, sosial, 

ekonomi, 

hukum, 

sains, dan 

keislaman 

yang 

integrative 

dan 

interkonek

tif.  

 Penguatan  

karya-

karya 

paten hasil 

penelitian 

untuk 

digunakan 

masyaraka

t sekitar 

maupun 

masyaraka

t luas.  

 Penguatan 

kejian 

Penguatan penelitian interdisipliner dan multidisipliner berorientasi pada konsep 

teoekoantroposentris dalam rangka menuju Islamic Educating University 

 

TAHUN 2027 

 Terimplem

entasikan-

nya ilmu 

yang 

integrative 

dan 

interkonek

tif secara 

menyeluru

h dalam 

setiap 

kajian 

dasar dan 

terapan 

tentang  

pendidikan

, sosial, 

ekonomi, 

hukum, 

sains, dan 

keislaman.  

 Penguatan  

karya-

karya 

paten hasil 

penelitian 

untuk 

digunakan 

masyaraka

t sekitar 

maupun 
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masing. Berikut gambaran hubungan antara institusi, lembaga penyelenggara 

penelitian dan pelaksanan penelitian, serta hasil yang diharapkan dari 

penelitian yang dilakukan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Hubungan Arah Penelitian IAIN 

~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAIN 
Padangsidimpuan 

LPPM sebagai Lembaga Pengelola Penelitian  

Pascasarjana Fakultas  

Dosen Program Studi 

Perpustakaan / Labor 

Pustakawan dan Laboran 

Out-put dan Out-come Hasil Penelitian (HKI, Paten, 
Artikel/Jurnal, Buku, Teknologi Hasil Guna, dll) 

Pelaksana Penelitian 
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BAB IV  

PENELITIAN DAN KARYA ILMIAH  

 

A. Eksistensi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah  

Memasuki era digitalisasi, kemajuan suatu bangsa dan negara sudah 

tidak lagi ditentukan kekayaan sumber daya alam dan kuantitas suatu 

bangsa, melainkan ditentukan oleh tingginya tingkat kualitas sumber daya 

manusia yang ditandai bukan saja dengan penguasaan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, tetapi juga dengan tingginya publikasi di lembaga 

pendidikan tersebut. Hal tersebut dapat diraih melalui penelitian. Tanpa 

adanya penelitian, maka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menjadi terhambat atau bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak 

dapat terlahirkan, karena dengan adanya penelitian muncul teori-teori, dan 

dari akumulasi sejumlah teori dilahirkan sebuah ilmu pengetahuan dan 

aplikasi ilmu pengetahuan muncul teknologi. Selanjutnya dipublikasi 

kepada khalayak ramai untuk dapat dipergunakan oleh masyarakat luas. 

Penelitian yang tidak dipublikasikan akan terpendam menjadi ilmu 

pengetahuan dan penemuan semu. Olehkarena itu, penelitian dan karya 

ilmiah diperlukan.  

IAIN Padangsidimpuan yang sedang menuju universitas berupaya 

mengembangkan diri dengan melakukan kegiatan penelitian dan publikasi. 

Penelitian yang dilakukan harus merujuk kepada Agenda Riset Nasional 

yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2018. 

Hasil riset tersebut harus disebarluaskan melalui berbagai kegiatan, 

melalui konferensi, diseminasi, buku, dan lain sebagainya. Hasil penelitian 

yang disebarluaskan tersebut haruslah dalam suatu bentuk yang layak 

untuk dipublikasikan, bukan dalam bentuk laporan penelitian baku yang 

menjadi laporan akademik penelitian, seperti laporan penelitian, skripsi, 

tesis, dan disertasi.  

Penulisan hasil penelitian menjadi sebuah karya ilmiah tentu harus 

mendapat perhatian lebih bagi para akademisi. Ada beberapa manfaat dari 

penulisan karya ilmiah, yakni sebagai berikut. 

1. Pemeliharaan ilmu pengetahuan manusia.  

2. Pengembangan ilmu pengetahuan.  

3. Pengkomunikasian ilmu pengetahuan.  

4. Pencarian solusi atas persoalan masyarakat. 

Selain hal tersebut, khususnya untuk perguruan tinggi, penelitian 

dan penulisan karya ilmiah bermanfaat untuk hal sebagai berikut. 

1. Pendukung terhadap proses belajar-mengajar. Hasil yang diperoleh dari 

penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk artikel dan buku menjadi 

sumber bagi proses pembelajaran karena bersifat aktual dan up to date. 

2. Pemenuhan tuntutan profesi akademik. Karya ilmiah mendukung proses 

pengembangan profesi akademik; bagi mahasiswa sebagai pendukung 

penyelesaian studi akhir, dan bagi dosen sebagai sarana untuk 

memberikan laporan pelaksanaan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.  

Seiring dengan hal tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 

1999 Bab II pasal 2 menjelaskan tujuan sebuah Perguruan Tinggi adalah : 

1. Menyiapkan peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademik dan profesional yang menerapkan, 

mengembangkan dan memperkaya ilmu penge-tahuan dan kesenian. 
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2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan 

mengupayakan pengembangannya untuk meningkatkan tarap hidup 

dan kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. 

Selanjutnya pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 

tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi dijelaskan bahwa ”Kelembagaan Ilmu 

Pengetahuan dan Tekologi terdiri atas unsur Perguruan Tinggi, Lembaga 

Litbang, badan usaha dan lembaga penunjang”. Kemudian pada pasal 7 

ditegaskan sebagai berikut. 

1. Perguruan Tinggi sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam sistem 

nasional penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan 

dan teknologi berfungsi membentuk sumber daya manusia ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2. Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, 

perguruan tinggi bertanggung jawab meningkatkan kemampuan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan serta 

pengabdian pada masyarakat sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. 

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diambil suatu pemahaman 

bahwa setiap perguruan tinggi tidak terlepas dari kegiatan penelitian dan 

penulisan karya ilmiah. Perguruan Tinggi yang mengabaikan kegiatan ini 

berarti telah mangabaikan salah satu tugas pokoknya dan dengan hal itu 

pula eksistensinya tidak memenuhi persyaratan dan dapat dipertanyakan.  

Kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah tidak hanya tugas 

dan kewajiban para dosen. Mahasiswa juga wajib melaksanakan penelitian 

dan penulisan karya ilmiah. Karena mahasiswa juga merupakan bagian dari 

unsur-unsur perguruan tinggi yang diistilahkan dengan civitas akademika. 

Kemudian kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah juga merupakan 

bagian dari proses pendidikan dan pengajaran membentuk sumber daya 

manusia yang berilmu, beriman dan bertakwa. 

  

B. Pengertian dan Ciri-Ciri Karya Ilmiah  

Karya ilmiah yang juga lazim disebut karangan ilmiah adalah 

karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut 

metodologi penulisan yang baik dan benar. Dalam pengertian yang lebih 

lengkap, karya ilmiah ialah sebuah tulisan berdasarkan hasil pengamatan, 

peninjauan atau penelitian dalam bidang ilmu tertentu, disusun menurut 

metode tertentu, secara sistematis, dengan tata bahasa yang baik dan 

kebenaran/ keilmiahan isinya dapat dipertanggungjawabkan. 

 Perbedaan karya ilmiah dengan karya yang tidak ilmiah (non ilmiah) 

dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, karya ilmiah harus merupakan 

pembahasan hasil penelitian (faktual objektif). Faktual objektif yaitu 

terdapat kesesuaian antara fakta dan objek yang diteliti. Kedua, karya 

ilmiah bersifat metodis dan sistematis. Dalam pembahasan masalah 

digunakan metode atau cara-cara tertentu dengan langkah-langkah yang 

teratur melalui proses identifikasi masalah dan penentuan strategi. Ketiga, 

pembahasan dalam tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah atau 

kode etik penulisan tertentu. 

 Seiring dengan uraian di atas, karya ilmiah atau tulisan ilmiah 

mememiliki ciri-ciri sebagai berikut. 
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1. Objektif. Data yang diungkapkan benar-benar berdasarkan kenyataan yang 

sebenarnya, tidak dimanipulasi. 

2. Sistematis. Pembahasan disajikan secara runtut sesuai dengan urutan 

klasifikasi dan kausalitas topik-topik masalah serta berkesinambungan. 

3. Logis, yakni menggunakan pola nalar yang benar sehingga uraian-uraian 

dapat diterima akal. Untuk penyimpulan suatu fakta atau data digunakan 

pola induktif dan sedangkan untuk membuktikan sebuah teori atau 

hipotesis digunakan pola deduktif. 

4. Jelas dan lugas. Pembahasan tidak samar-samar, tepat dan langsung kepada 

pokok masalah. 

5.  Seksama  dan tuntas. Uraian-uraian  yang  disajikan terhindar  

dari kesalahan yang sekecil-kecilnya, tuntas dan lengkap.  

6. Menggunakan bahasa ragam formal dan tidak pleonastis atau tidak 

berbelit-belit dan tidak berlebihan. 

 

C. Bentuk-bentuk Karya Ilmiah 

 Ada beberapa bentuk karya ilmiah, di antaranya sebagai berikut: 

1. Makalah.  

Tulisan ilmiah yang menyajikan satu atau beberapa topik atau yang 

dibahas berdasarkan data dari lapangan dan atau perpustakaan. Data 

yang dihimpun dari beberapa sumber diolah kembali dengan analisis, 

sintesis dan interpretasi yang baru. Jumlah halamannya sekitar 10 

lembar. 

2. Kertas kerja.  

Tulisan ilmiah yang bersifat lebih mendalam dari makalah dengan 

menyajikan data bersumber dari lapangan atau perpustakaan. Jumlah 

halamannya mencapai 40 lembar atau lebih. 

3. Artikel ilmiah. 

Makalah atau kertas kerja yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah, 

jumlah halamannya bervariasi mulai dari 6 halaman tergantung dari 

selingkung jurnal tempat artikel tersebut diterbitkan.  

4. Laporan penelitian. 

Tulisan ilmiah yang memuat hasil-hasil penelitian ilmiah yang memiliki 

aturan penulisan tertentu.  

5. Skripsi. 

Tulisan ilmiah dari hasil penelitian yang dilakukan seorang mahasiswa 

untuk mendapat gelar akademik sarjana strata satu (S1), dengan 

jumlah halaman 50 – 100 halaman.  

6. Tesis.  

Tulisan ilmiah dari hasil sebuah penelitian dengan suatu kajian yang 

mendalam untuk mendapatkan gelar akademik sarjana stara dua (S2) 

dengan jumlah halaman yang lebih banyak daripada skripsi.   

7. Disertasi.  

Tulisan ilmiah yang mengemukakan teori atau dalil baru yang dapat 

dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif untuk 

mendapatkan gelar akademik sarjana strata tiga (S3). 

8. Monograf/buku. 

Tulisan ilmiah asli dan menyeluruh tentang sebuah persoalan ilmiah, 

bisa juga berasal dari tesis atau disertasi yang dikembangkan. 

 



 
 Pedoman Penelitian dan  Publikasi Ilmiah IAIN Padangsidimpuan 

 

20 

 

 

9. Buku ajar. 

Tulisan ilmiah berbentuk buku dengan kegunaan khusus sebagai 

penuntun kegiatan perkuliahan yang biasanya diterbitkan perguruan 

tinggi.  

10. Resensi. 

Tulisan ilmiah dalam bentuk tanggapan terhadap suatu karangan atau 

buku yang memaparkan kelebihan dan kelemahan buku tersebut bagi 

pembaca. 

11. Referat. 

Tulisan ilmiah dalam bentuk tinjauan atas karangan sendiri. 

12. Proposal penelitian. 

Tulisan ilmiah yang memberi gambaran tentang rencana kegiatan 

penelitian yang akan dilakukan.  

 

D. Jenis Penelitian 

  Terdapat tiga jenis penelitian di IAIN Padangsidimpuan, yakni 

penelitian yang diberi bantuan oleh pemerintah, penelitian yang 

dilaksanakan secara mandiri, dan penelitian dengan bantuan pihak lain. 

Berikut penjelasannya: 

1. Penelitian BOPTN 

 Penelitian BOPTN atau yang biasa disebut dengan penelitian 

dengan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri. Penelitian ini 

merupakan penelitian yang didanai oleh perguruan tinggi melalui dana 

operasional yang ditentukan untuk masing-masing perguruan tinggi. 

Jumlah dana penelitian yang diberikan oleh Kementerian melalui 

satuan kerja (satker) disesuaikan dengan jumlah penelitian yang telah 

dilakukan tahun sebelumnya dan jumlah mahasiswa di sebuah 

perguruan tinggi. Selain itu jumlah dana bantuan tersebut juga 

tergantung dari jumlah publikasi yang dimiliki oleh sebuah perguruan 

tinggi, apabila satker memiliki publikasi yang tinggi, baik secara 

nasional maupun internasional, maka jumlah penelitian yang dibiayai 

akan semakin banyak dengan kluster yang semakin beragam. Penelitian 

BOPTN ini dilakukan satu pintu yani melalui sistem yang dikelola oleh 

kementerian agama yang dikenal dengan litapdimas yang bisa diakses 

pada laman https://litapdimas.kemenag.go.id/. Dosen dan Tenaga 

Kependidikan di Satuan Kerja tidak hanya diperkenankan mengikuti 

kegiatan Penelitian BOPTN pada satker saja, tetapi juga dapat 

mengakses penelitian yang dibiayai oleh pusat.  

2. Penelitian Mandiri 

 Penelitian mandiri dosen IAIN Padangsidimpuan merupakan 

penelitian yang dilakukan oleh para dosen dalam rangka memenuhi 

tugas sebagai seorang akademisi. Penelitian ini dibiayai secara mandiri 

oleh dosen yang bersangkutan dengan menggunakan dana sertifikasi 

yang telah diperoleh. Biasanya penelitian ini dilakukan oleh para dosen 

yang tidak mengikuti penelitian BOPTN. Penelitian mandiri dosen ini 

juga dilakukan secara sistem mulai dari pengusulan proposal penelitian 

sampai kepada pelaporan hasil penelitian. Informasi terkait dengan 

pengusulan penelitian mandiri dapat diakses melalui laman 

https://litapdimas.kemenag.go.id/
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http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/pusat-penelitian-dan-

penerbitan/proposal-penelitian-mandiri/  

 Penelitian mandiri juga dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka 

meraih gelar Sarjana, baik bagi mahasiswa yang mengikuti program S-1 

maupun S-2. Penelitian mandiri bagi mahasiswa S-1 dilaporkan sebagai 

sebuah skripsi, dan penelitian mandiri mahasiswa S-2 dilaporkan 

sebagai tesis yang dapat diakses pada laman http://etd.iain-

padangsidimpuan.ac.id/  

3. Penelitian dengan Dana Bantuan Lain 

 Penelitian dosen juga dapat dilakukan melalui hibah bantuan 

penelitian, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun dari 

instansi swasta lainnya. Penelitian ini dilakukan biasanya dalam bentuk 

kerjasama untuk pengembangan daerah atau instansi, juga IAIN 

Padangsidimpuan.  

 

 

~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/pusat-penelitian-dan-penerbitan/proposal-penelitian-mandiri/
http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/pusat-penelitian-dan-penerbitan/proposal-penelitian-mandiri/
http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/
http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id/
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BAB V 

PENELITIAN BOPTN 

 

A. Tema Penelitian 

Pelaksanaan penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan 

Islam (PTKI), pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait 

isu-isu keagamaan, kemanusiaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, 

pendidikan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai 

persoalan dan tantangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara di Indonesia. IAIN Padangsidimpuan menyesuaikan dan mengacu 

pada tema-tema penelitian sesuai dengan tema-tema yang dimunculkan 

oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang memprioritaskan tema-

tema penelitian yang tertuang di dalam Agenda Riset Keagamaan Nasional 

(ARKAN) 2018 – 2028, dengan tetap menyelaraskan tema-tema tersebut 

dengan agenda dan Rencana Induk Riset Nasional (RIRN) yang dikeluarkan 

oleh Dewan Riset Nasional Tahun 2016. 

Terdapat 15 (lima belas) tema-tema prioritas yang tertuang di dalam 

Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN), yang mencakup: (1) Kajian 

teks suci dalam agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan 

perundang-undangan; (3) Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman 

dalam etnis, budaya, sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan 

globalisasi; (6) Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) 

Pengembangan pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) 

Pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan 

keadilan; (11) Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan 

pengembangan teknologi; (13) Pengembangan kedokteran dan kesehatan, 

(14) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan (15) Tema lainnya yang 

relevan (Kep. Dirjen Pendis, No. 5459 Tahun 2018).  

Dari kajian yang terdapat di dalam ARKAN tersebut, maka IAIN 

Padangsidimpuan memberikan kesempatan 14 (empat belas) kajian 

penelitian pada tema-tema sebagai berikut: (1) Kajian teks suci dalam 

agama-agama; (2) Syariah, hukum dan peraturan perundang-undangan; (3) 

Negara, agama, dan masyarakat; (4) Keragaman dalam etnis, budaya, 

sosial, dan tradisi keagamaan; (5) Studi kawasan dan globalisasi; (6) 

Tradisi pesantren dalam konteks masyarakat Indonesia; (7) Pengembangan 

pendidikan; (8) Sejarah, arkeologi dan manuskrip; (9) Pengembangan 

ekonomi dan bisnis berbasis syariah; (10) Isu jender dan keadilan; (11) 

Kesejahteraan sosial dalam masyarakat; (12) Lingkungan dan 

pengembangan teknologi; (13) Generasi milenial dan budaya Indonesia, dan 

(14) Tema lainnya yang relevan.  

 Tema tersebut tergambar dalam tabel di bawah ini:  

Tabel 1: Tema-tema penelitian 
NO TEMA SUB-TEMA 

1 Studi Islam 1. Teks Suci dalam Agama-agama 

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang – undangan 

3. Pengembangan Khazanah Pesantren 

4. Pengembangan Pendidikan 

2 Pluralisme dan 
Keragaman 

5. Negara, Agama, dan Masyarakat 

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi 

Keagamaan.  

3 Integrasi Keilmuan 7. Pendidikan Transformatif 
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NO TEMA SUB-TEMA 

8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip 

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat 

10. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi 

4 Kemajuan Global 11. Studi Kawasan dan Globalisasi 

12. Isu Jender dan Keadilan 

13. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syari’ah.  

14. Generasi Millenial dan Isu-isu Keislaman 

 

Seperti dikutip dari Kep. Dirjen Diktis No. 3130 Tahun 2019, bahwa 

uraian subtema prioritas tersebut terlihat dalam keterangan sebagai berikut:  

1. Teks Suci dalam Agama-agama 

Sub-tema ini difokuskan pada studi sumber dasar beragama yaitu Al-Quran, 

Hadits, Fiqh, Tafsir, Tasauf dan bidang-bidang inti studi keislaman dan 

agama-agama. Sub-tema ini merupakan tema dasar bagian dari tradisi 

berkelanjutan yang menjadi distingsi PTKI, dan harus tetap dipertahankan 

dan dikembangkan dalam tradisi turats. 

2. Syariah, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan 

Sub-tema ini berkaitan dengan studi syariah, hukum dan peraturan 

perundang-undangan diprioritaskan pada aspek hukum yang hidup di 

tengah masyarakat (living law) seperti: Pancasila sebagai dasar negara, 

Islam dan konstitusi, HAM dan humanitair, pranata hukum, maqasid 

syariah, fiqh dhoruri, dan lembaga layanan hukum dan keagamaan. 

3. Pengembangan Khazanah Pesantren 

Praktik pembelajaran dan pengajaran Islam di Indonesia saat ini 

merupakan bagian dari kelanjutan tradisi pesantren. Oleh karenanya topik 

ini juga merupakan hal yang layak untuk dijadikan kajian penelitian.  

4. Pengembangan Pendidikan 

Kajian pengembangan pendidikan yang perlu dikaji perlu menitikberatkan 

pada pengembangan kurikulum, manajemen pendidikan, pengembangan 

pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan inovasi pendidikan, 

pengembangan kemitraan pendidikan serta kebijakan pendidikan secara 

umum.  

5. Negara, Agama, dan Masyarakat 

Sub-tema negara, agama, dan masyarakat merupakan respon terhadap 

berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang sangat 

plural, yang salah satunya dipengaruhi oleh luas wilayah dan beragamnya 

bahasa lokal suku, dan etnis yang ada. Identitas kebangsaan, 

kewarganegaraan, patriotisme, etnisitas, desentralisasi sekularisasi dan 

relasi agama dan negara menjadi isu sangat penting di tengah berbagai 

konflik dan pertarungan ideologi NKRI dan pemerintahan berbasis agama.  

6. Keragaman dalam Etnis, Budaya, Sosial, dan Tradisi Keberagamaan  

Sub tema menampung adanya keberagaman di Indonesia, baik dari segi 

etnis, budaya, sosial, dan tradisi keberagaman. Keberadaan kelompok 

minoritas dan mayoritas juga menjadi kajian dalam sub tema ini.  

7. Pendidikan Transformatif 

Permasalahan dalam dunia pendidikan cukup beragam, oleh karenanya 

perlu dikaji tentang subtema berupa pendidikan dalam ranah kurikulum 

dan tenaga pendidik dan kependidikan, Character building dan life skill, 

pendidikan multikultur, pendidikan inklusi, pendidikan komunitas, 

psikologi dan kepemudaan, dan lain sebagainya.  
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8. Sejarah, Arkeologi dan Manuskrip 

Kajian tentang perkembangan umat manusia, bukti-bukti peradaban, dan 

karya tulis tangan merupakan isu-isu penting dalam ilmu sejarah, 

arkeologi dan filologi. Berkaitan dengan itu pada bidang manuskrip 

(naskah kuno) juga menjadi perhatian untuk menyelamatkan dan 

melestarikan fisik naskah kuno. 

9. Kesejahteraan Sosial dalam Masyarakat 

Sub tema ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan masyarakat di 

Indonesia, yang mencakup pembangunan di daerah terpencil, 

permasalahan kronik masyarakat seperti narkoba baik penanggulangan 

maupun rehabilitasi penggunanya. Sub-tema ini diharapkan dapat 

mengurai penyebab kesenjangan kesejahteraan sosial dan menawarkan 

rekomendasi serta model program layanan yang mewujudkan 

kesejahteraan sosial bagi berbagai kalangan.  

10. Pengembangan Kedokteran dan Kesehatan 

Dalam sub tema ini, isu-isu tentang pengembangan teknologi kedokteran 

dan  kesehatan menjadi kajiannya, hal-hal berkaitan dengan obat-obat 

halal, bahan pangan halal, caksin halan]l, dan lain sebagainya. Penelitian 

ini dalam sub tema ini diharapkan menjadi paten bagi temuan-temuan 

terbaru hasil penelitian dosen PTKIN yang memiliki Fakultas Kedokteran 

dan Kesehatan.  

11. Lingkungan dan Pengembangan Teknologi 

Sub-tema lingkungan dan pengembangan teknologi mencakup 

keprihatinan terhadap masalah lingkungan seperti peningkatan volume 

sampah, pemanasan global dan tingkat polusi yang tinggi. Pengembangan 

industri dan teknologi juga menjadi hal yang pengting untuk dilakukan. 

Pendekatan agama mengenai lingkungan dan teknologi harus menjadi 

prioritas penelitian kemasyarakatan.  

12. Studi Kawasan dan Globalisasi 

Studi kawasan merupakan kajian interdisipliner atas fenomena suatu 

kawasan (region), dalam bidang sosial, politik, budaya, geografi, bahasa, 

dan bidang keilmuan lainnya dalam upaya merencanakan dan 

merumuskan pembangunan masa depan di kawasan tertentu. Isu strategis 

lain adalah kerjasama Internasional dan kolaborasi pengembangan 

teknologi alternatif  

13. Isu Jender dan Keadilan 

Sub-tema jender dan keadilan menduduki prioritas utama riset negara, 

mengingat perempuan masih saja mengalami ketimpangan di bidang 

pendidikan, sosial, politik dan ekonomi. 

14. Pengembangan Ekonomi dan Bisnis Berbasis Syariah 

Penelitian ekonomi syariah dapat diarahkan pada tema-tema spesifik, 

seperti perbankan syariah, bisnis syariah mencakup wisata dan hotel, 

lembaga keuangan makro dan mikro, lembaga fatwa ekonomi syariah, dan 

sebagainya. 

15. Generasi Millenial dan Isu-isu Keislaman 

Sub tema generasi millennial dan isu-isu keislaman ini tidak dapat 

dilepaskan dari era revolusi industri 4.0.  
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B. Kategori Penelitian dan Pengabdian 

1. Kategori Penelitian 

Bantuan penelitian dan pengabdian IAIN Padangsidimpuan adalah 

bahwa sumber dana penelitian telah terintegrasi pada DIPA IAIN 

Padangsidimpuan dengan berbagai sumber, dan dikelola berdasarkan 

ketentuan umum yang berlaku dan kebijakan Rektor IAIN 

Padangsidimpuan. Menurut Keputusan Dirjen Pendidikan Islam 

Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3130 tahun 2020, 

penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) 

mencakup kepada 5 (lima) jenis penelitian, yakni 1) Penelitian Pemula, 2) 

Penelitian Dasar, 3) Penelitian Terapan, 4) Penelitian Pengembangan, dan 

5) Penelitian Kajian Aktual Strategis.  

1. Penelitian Pemula 

Penelitian Pemula merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas dosen pemula dalam melakukan penelitian, mulai 

dari pembuatan proposal, menyusun instrumen, melakukan penelitian dan 

melaporan hasil penelitian. Penelitian jenis ini, diperuntukan bagi dosen 

pemula atau dosen dengan kepangkatan fungsional maksimal Asisten Ahli 

dengan masa kerja sebagai dosen, maksimal 5 tahun. 

2. Penelitian Dasar 

Penelitian Dasar adalah jenis penelitian yang dilakukan untuk 

memperoleh teori baru, memperkuat teori, memformulasi konsep dan/atau 

aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/atau karakteristik 

penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya disampaikan dalam 

bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. 

3. Penelitian Terapan 

Penelitian Terapan merupakan jenis penelitian yang dilakukan untuk 

menghasilkan prototipe riset dan pengembangan atau rekomendasi 

kebijakan, konsep, model dan indeks yang laik industri dan/atau dapat 

dimanfaatkan oleh end users, yang meliputi tahapan validasi 

komponen/subsistem dalam lingkungan laboratorium, validasi 

komponen/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan, dan 

demonstrasi model atau prototype sistem/subsistem dalam suatu 

lingkungan yang relevan, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan 

kegiatan yang komprehensif. 

4. Penelitian Pengembangan 

Penelitian Pengembangan merupakan jenis penelitian yang dilakukan 

untuk mengembangkan hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan, yang 

diarahkan untuk menguji atau mengembangkan konsep, model atau 

proposisi. Dalam konteks ini, penelitian pengembangan diharapkan dapat 

menghasilkan teori baru atau pengujian serta pengembangan teori yang 

sudah ada, memuat prototipe yang laik industry atau pengujian proposisi, 

model, dan konsep yang dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara. 

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional 

Penelitian kajian aktual strategis merupakan jenis penelitian yang 

dilakukan untuk menghasilkan keluaran (output) naskah akademis dari 

kegiatan pengkajian kebijakan dan/atau pengumpulan data penelitian 
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dalam waktu pendek yang merupakan penugasan dari Pemerintah untuk 

menyelesaikan suatu kasus yang mendesak.  

 

2. Kluster Penelitian dan Pengabdian 

Sesuai dengan Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian 

Agama Republik Indonesia Nomor 3130 tahun 2020, Kluster bantuan 

penelitian untuk Perguruan Tinggi diberikan pada 14 sub-tema, yakni: 

1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas  

2) Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi  

3) Penelitian Dasar Interdisipliner  

4) Penelitian Terapan Kajian Strategies Nasional  

5) Penelitian Kolaborasi antar Perguruan Tinggi  

6) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional  

7) Pengembangan Pendidikan Tinggi  

8) Pengabdian Masyarakat  Berbasis Program Studi  

9) Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga 

Keagamaan  

10) Stimulan Pendampingan Komunitas Kolaborasi Antarlembaga 

11) Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat 

12) Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book 

13) Penghargaan Penulisan Buku 

14) Bantuan Penerbitan Buku Ajar 

Adapun jenis kluster penelitian PTKIN tersebut secara  keseluruhan terdapat 

pada tabel di bawah ini:  

Tabel 2: Jenis Kluster Penelitian di PTKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adapun untuk kluster publikasi ilmiah terdapat 9 (Sembilan) sub 

kluster, yakni peningkatan kualitas jurnal bereputasi internasional, 

peningkatan bantuan jurnal penelitian dan pengabdian, bantuan penulis 

internasional, bantuan penyelenggaraan konferensi, antuan pendampingan 

akselerasi jurnal, bantuan penulisan buku, bantauan penerbitan buku ajar, 

penghargaan penulisan buku, dan penghargaan/pendampingan jurnal 

akreditasi. Berikut kluster dan jumlah bantuan. 
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Tabel 3: Jenis Kluster Publikasi Ilmiah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya kluster pengabdian masyarakat juga terdapat 

Sembilan sub kluster, sebagai berikut:  

Tabel 4: Kluster Pengabdian kepada Masyarakat 

 

C. Arah  Penelitian  

Kementerian Agama telah membuat target pada lima tahun ke depan, 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam harus memiliki keunggulan kompetitif 

dan komparatif.  Berbagai upaya perbaikan dilakukan untuk mewujudkan 

daya saing, beberapa target jangka pendek untuk lima tahun ke depan, di 

bidang penelitian dan publikasi di arahkan pada; meningkatnya jumlah hasil 

penelitian dosen IAIN Padangsidimpuan yang dipublikasikan di berbagai 

jurnal bereputasi tingkat nasional maupun internasional; tersedianya tulisan 

siap publikasi untuk jurnal ilmiah di IAIN Padangsidimpuan dengan prioritas 

jurnal terakreditasi; terpublikasikannya hasil penelitian di tengah 

masyarakat, yang dituangkan dalam bentuk penerbitan buku ataupun jurnal 

ilmiah; banyaknya  potensi penelitian yang mendapatkan HaKI, lahirnya  

inovasi-inovasi  baru  dari  hasil-hasil  penelitian,  yang  dapat dijadikan 

modal kebijakan untuk pembangunan nasional. Dengan tersedianya produk 

tersebut, maka IAIN Padangsidimpuan akan dapat dilihat kemajuannya 

sebagai berikut: 
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1. Penguatan lembaga penelitian pada IAIN Padangsidimpuan yang 

ditunjukkan dengan semakin meningkatnya aktifitas kelembagaan di 

bidang penelitian dan publikasi ilmiah, yang akan berdampak pada 

meningkatnya mutu pengabdian kepada masyarakat. 

2. Meningkatnya jumlah penelitian yang terpublikasikan di level 

nasional maupun internasional. 

3. Meningkatnya jumlah kepemiliki HaKI. 

4. Meningkatnya jumlah jurnal yang terakreditasi. 

5. Meningkatnya jumlah publikasi.  

6. Menguatnya laju pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang 

berbasis kepada penelitian. Sehingga, hasil pengabdian mempunyai 

bobot seperti penelitian. Pengabdian tersebut memiliki hasil atau teori 

yang bisa dibagikan kepada khalayak lebih luas. 

7. Menjamurnya hasil-hasil inovasi untuk mendukung pelaksanaan 

pembangunan, dan berakibat pada meningkatnya daya saing bangsa. 

8. Memunculkan hak paten karya dosen dari hasil penelitian.  

 

D. Ketentuan Khusus (Pelibatan Mahasiswa dalam Kegiatan Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat) 

Peneliti dan pengabdian dapat melibatkan mahasiswa. Pelibatan 

mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian 

mahasiswa. Pelibatan mahasiswa dapat diusulkan peneliti melalui 

Keputusan Rektor tentang personalia penelitian, dalam hal pembantu 

peneliti, pengumpul data, tengaa observasi, dan lain sebagainya. Nama 

mahasiswa dapat terlibat sebagai anggota peneliti dapat ditampilkan pada 

cover dalam pada laporan penelitian peneliti.  

 

~~~~~~ 
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BAB VI 

PENGUSULAN DAN LUARAN PENELITIAN 

 

A. Ketentuan Pengusul Penelitian BOPTN 

 Ketentuan pengusul penelitian BOPTN telah diatur di dalam sebuah 

pertauran yang ditetapkan. Untuk rincinya dapat diperoleh di laman 

litapdimas http://litapdimas.kemenag.go.id  
1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas (PPK) 

Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi pembinaan/kapasitas 

kompetensi keilmuan.  Penelitian pembinaan/kapasitas merupakan 

kluster penelitian yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya 

penelitian (research culture) di kalangan dosen, laboran, pustakawan, 

fungsional peneliti dan fungsional lainnya, dengan melakukan 

pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam melakukan penelitian.  

Dalam pelaksanaannya, kluster penelitian ini dapat dilakukan 

secara individu, dengan menggunakan salah satu jenis penelitian, yakni; 

(1) jenis penelitian dasar atau (2) jenis penelitian pengembangan. 

Penelitian dasar diarahkan untuk mendapatkan temuan baru atau 

pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian pengembangan 

diarahkan untuk menghasilkan temuan baru atau teori baru atas hasil 

penelitian yang sudah ada atau sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian 

kategori ini wajib menghasilkan output:  

1) berupa laporan (naskah akademik), dan  

2) outcome penelitian berupa publikasikan pada jurnal nasional yang 

terindeks Sinta 4 – 6, buku ber-ISBN dan/atau non ISBN, terdata di 

morabased, dan tercatat sebagai pemilik HaKI.  

Penelitian pembinaan dalam kategori ini harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Penelitian ini dilakukan oleh individu.  

b. Peneliti adalah dosen, laboran, pustakawan, fungsional peneliti, dan 

fungsional lainnya.  

c. Berstatus sebagai dosen PNS dan Non PNS yang memiliki Nomor Induk 

Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) 

dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK). 

d. Memiliki akun di Sistem LITAPDIMAS. 

 

2. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi (PDPPS) 

 Penelitian Pengembangan Program Studi (PPPS) merupakan 

kluster penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan mutu pengelolaan program studi di lingkungan TKI. Setiap 

fungsional pada homebase program studi didorong untuk 

mengembangkan keahlian bidang ilmu dan atau matakuliah yang diampu 

dan pengembangan kompetensinya yang menjadi tanggung jawabnya. 

Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai salah satu bentuk 

afirmasi untuk membantu program studi dalam memeroleh peningkatan 

skor dalam pelaksanaan akreditasi program studi. Dalam konteks ini, 

hasil penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk 

mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan/program 

studi yang profesional, transparan dan akuntabel.  

Penelitian kategori ini wajib menghasilkan output: 

http://litapdimas.kemenag.go.id/
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1.  berupa laporan (naskah akademik), dan  

2. outcome penelitian berupa publikasikan pada jurnal nasional 

Sinta 4 – 6, terdata di morabased, buku ber-ISBN, dan tercatat 

sebagai pemilik HaKI.  

    Jenis penelitian ini bersifat afirmatif sesuai kepentingan 

akreditasi program studi. Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi 

syarat sebagai berikut: 

a. Pengusul penelitian ini dilakukan oleh kelompok dengan minimal 2 

peneliti maksimal 3 peneliti.  

b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III-c) bagi Peneliti yang 

merupakan ketua peneliti, untuk anggota peneliti memiliki jabatan 

fungsional minimal Asisten Ahli. 

c. Berstatus sebagai dosen PNS dan Non-PNS, memiliki Nomor Induk 

Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) 

dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).  

d. Sudah pernah melakukan penelitian minimal 2 (dua) kali selain 

skripsi, tesis, disertasi, dan minimal 1 (satu) kali pada kluster 

penelitian pengembangan kapasitas.  

e. Memiliki Akun Peneliti di Sistem LITAPDIMAS. 

 

3. Penelitian Dasar Interdisipliner (PDI)  

Penelitian Interdisipliner merupakan kluster penelitian yang 

bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau mengembangkan 

kajian keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu 

(interdisipliner dan multidisipliner) atas fenomena atau kasus yang 

berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara umum. Dalam 

konteks ini, penelitian interdisipliner diharapkan dapat menghasilkan 

temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk 

menjawab fenomena yang berkembang di perguruan tinggi dan 

masyarakat umum.  

Jenis penelitian ini diarahkan untuk menumbuhkan kajian lintas 

bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kategori 

penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan isu 

penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu 

menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, 

pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan bahkan 

multidisipliner.  

Penelitian ini wajib mengeluarkan output berupa:  

1. laporan (naskah akademik) dan  

2. outcome berupa publikasi ilmiah pada Jurnal Nasional Terindeks di 

Sinta 3 – 4, buku ber-ISBN, terdata di morabased, dan tercatat 

sebagai pemiliki HaKI.  

      Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat 

sebagai berikut: 

a. Pengusul penelitian secara berkelompok dengan minimal 2 peneliti 

dan maksimal 3 peneliti.  

b. Memiliki jabatan fungsional minimal Lektor (III-d) bagi Ketua 

Peneliti. 
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c. Berstatus sebagai dosen PNS dan Non-PNS, memiliki Nomor Induk 

Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) 

dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).  

d. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-

kurangnya 2 (dua) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi. 

e. Memiliki akun LITAPDIMAS.  

 

4. Penelitian Terapan Pengembangan Pendidikan Tinggi (PTPPT) 

   Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi merupakan kluster 

penelitian yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan/atau 

mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya untuk peningkatan 

kualitas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). 

Dalam konteks ini, penelitian pengembangan pendidikan tinggi 

diharapkan dapat menghasilkan temuan baru atau pengembangan atas 

teori yang sudah ada untuk menjawab problematika penyelenggaraan 

pendidikan tinggi keagamaan Islam dalam rangka pengingkatan mutu 

penyelenggaraan perguruan tinggi sehingga dapat bersaing dengan 

perguruan tinggi-perguruan tinggi di tingkat nasional, regional maupun 

internasional. 

Adapun output penelitian ini berupa: 

1. laporan (naskah akademik) dan  

2. outcome berupa Buku ber-ISBN, artikel yang dimuat pada jurnal 

bereputasi internasional dan atau terakreditasi pada Sinta 1 - 3, 

tercatat di morabased, dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) 

dan/atau Paten.  

   Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai 

berikut:  

a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti 

maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini 

sangat direkomendasikan. 

b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional 

minimal Lektor Kepala (IV/a), dan anggota peneliti memiliki jabatan 

fungsional minimal Lektor (III/c).  

c. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional 

(NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk 

Dosen Khusus (NIDK).  

d. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-

kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi. 

e. Memiliki akun LITAPDIMAS.  

 

5. Penelitian Kajian Aktual Strategis Nasional 

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menghasilkan temuan atau 

keluaran (outputs) penelitian atau kasus-kasus actual dan strategis yang 

berkembang di masyarakat, dan merupakan isu nasional. Adapun output 

penelitian ini: 

1. Laporan akademis  

2. Outcome berupa buku ber-ISBN, artikel yang dimuat pada jurnal 

bereputasi internasional dan atau terakreditasi pada Sinta 1 - 2, 

tercatat di morabased, dan Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) 

dan/atau Paten.  
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Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai 

berikut:  

a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti 

maksimal 4 peneliti.  

b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional 

minimal Lektor Kepala, dan anggota peneliti memiliki jabatan 

fungsional minimal Lektor.  

c. Penelitian daapt dilakukan bersama atau kolaborasi dengan 

masyarakat ataupun PTKIN lainnya.  

d. Berstatus sebagai dosen PNS dan Non-PNS, memiliki Nomor Induk 

Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) 

dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).  

e. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-

kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi. 

f. Memiliki akun LITAPDIMAS. 

 

6. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (PTPN) 

Penelitian Pengembangan Nasional merupakan kluster penelitian 

yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi pada skala nasional. Dalam konteks ini, 

penelitian pengembangan nasional diharapkan dapat menghasilkan 

temuan baru atau pengembangan atas teori yang sudah ada untuk dapat 

diterapkan di dunia industri dan/atau dunia usaha. Jenis penelitian ini 

diusulkan berdasarkan issu-issu strategis nasional. Jenis penelitian 

diorientasikan pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi 

masyarakat, dunia usaha, dan atau industri. Output penelitian ini adalah 

laporan akademik, sementara sebagai outcome penelitian ini berupa 

publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi, Scopus atau Sinta 1, 

buku ber-ISBN, tercatat di morabased, dan  HaKI atau paten. 

      Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai 

berikut:  

a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti 

maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini 

sangat direkomendasikan. 

b. Ketua peneliti adalah dosen PNS dan Non – PNS yang memiliki 

jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, dan anggota peneliti 

memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.  

c. Penelitian dilakukan bersama atau kolaborasi dengan masyarakat  

d. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional 

(NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk 

Dosen Khusus (NIDK).  

e. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-

kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi. 

f. Memiliki akun LITAPDIMAS.  

 

7. Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi 

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dalam rangka 

menemukan teori baru dan/atau mengembangkan kajian keilmuan 

dengan melibatkan peneliti lintas perguruan tinggi (PTKIN dengan 
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PTKIN, PTKIN dengan PTKIS, atau PTKIN dengan PTU) atas fenomena 

atau kasus yang berkembang di perguruan tinggi dan masyarakat secara 

umum. Tagihan pada penelitian ini adalah publikasi ilmiah pada jurnal 

internasional bereputasi, Scopus atau Sinta 1, buku siap terbit dan  HaKI 

atau paten. Selain itu peneliti juga harus menyerahkan laporan akademis 

penelitiannya dan mencatatkan artikelnya pada morabased.  

Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai 

berikut:  

a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti 

maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini 

sangat direkomendasikan. 

b. Ketua peneliti adalah dosen tetap (PNS dan Non-PNS) yang memiliki 

jabatan fungsional minimal Lektor Kepala, dan anggota peneliti 

memiliki jabatan fungsional minimal Lektor.  

c. Penelitian dilakukan bersama atau kolaborasi dengan PTKIN, PTKIS, 

atau PTU. 

d. Berstatus sebagai dosen yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional 

(NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk 

Dosen Khusus (NIDK).  

e. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-

kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi. 

f. Memiliki akun LITAPDIMAS.  

 

8. Penelitian dalam bentuk Pengabdian Masyarakat berbasis Program 

Studi 

Program Pengabdian Berbasis Program Studi merupakan kluster 

bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diberuntukkan bagi dosen 

dalam upaya peningkatan mutu pelayanan program studi. Dalam 

pelaksanaannya, kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

berbagai model pengabdian masyarakat partisipatoris, seperti PAR 

(Participatory Action Research), CBR (Community Based Research) dan 

ABCD (Asset-Based Community Development). 

Sebagai output penelitian ini adalah laporan akademis, selanjutnya 

outcome penelitian ini berupa publikasi ilmiah pada jurnal internasional 

bereputasi, Scopus, atau minimal pada Sinta 4,  Buku ber-ISBN, tercatat 

di morabased, dan HaKI atau paten.  

     Penelitian dalam katagori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:  

a. Pengusul penelitian ini berbentuk kelompok minimal 2 peneliti 

maksimal 4 peneliti. Kolaborasi lintas PTKIN pada penelitian ini 

sangat direkomendasikan. 

b. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional 

minimal Lektor, dan anggota peneliti memiliki jabatan fungsional 

minimal Lektor, dengan memiliki latar belakang keilmuan dyang 

sama.  

c. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan Non-PNS) yang memiliki 

Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut Pendidik 

(NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).  

d. Ketua dan Anggota Peneliti pernah melakukan penelitian sekurang-

kurangnya 3 (tiga) kali di luar skripsi, tesis, dan disertasi. 

e. Memiliki akun LITAPDIMAS.  
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9. Bantuan Penulisan Buku Ajar 

Penerbitan Buku Ajar merupakan program bantuan publikasi ilmiah 

yang diperuntukkan bagi dosen/peneliti yang menulis untuk kepentingan 

pembelajaran/perkuliahan di perguruan tinggi, baik dalam bentuk buku 

teks, buku daras, buku ajar, ataupun buku rujukan (refrence book). 

Dalam konnteks ini, bantuan dana yang diberikan diperuntukkan bagi 

proses penyusunan buku, dari mulai penulisan, editing sampai dengan 

pencetakan/penerbitan. Outcome dari kluster ini adalah buku yang telah 

diterbitkan.  

Syarat untuk memenuhi kriteria ini adalah:  

a. Pengusul minimal dosen tetap PTKIN (PNS & Non-PNS) yang memiliki 

memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) dan/atau Nomor Urut 

Pendidik (NUP) dan/atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK).  

b. Pengusul juga dapat berasal dari fungsional peneliti, pustakawan, 

laboran, dan fungsional lainnya. 

c. Memiliki akun LITAPDIMAS 

d. Tidak sedang menerima bantuan serupa pada tahun anggaran yang 

sama, baik dari Kementerian Agama, maupun Kementerian lainnya. 

e. Susulan bisa individu dan kelompok dengan maksimal jumlah anggota 

4 (empat) orang.  

f. Jumlah halaman minimal buku 150 halaman dan maksimum 250 

halaman, dengan spasi 1,5 (tidak termasuk daftar isi dan daftar 

pustaka). 

g. Proposal harus dapat menjelaskan struktur keilmuan dan 

kemanfaatanya sesuai dengan ketentuan akademik. 

h. Proposal yang diajukan harus memuat penjelasan isi (content), 

handbook atau rencana sistematika yang akan dibuat.  

 

B. Luaran Hasil Penelitian BOPTN 

Keluaran (Output) dan Manfaat (Outcome) Bantuan Penelitian, 

Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat ini secara prinsip 

sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 Tentang Petunjuk 

Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian 

Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020. Berdasarkan pada uraian 

masing-masing kluster publikasi ilmiah yang sudah dijelaskan pada bagian 

sebelumnya, maka ketentuan umum berkenaan dengan persyaratan, 

keluaran (output) dan manfaat (outcome) masing-masing kluster publikasi 

ilmiah adalah sebagai berikut: 

 

Table 5: Kluster, Keluaran dan Manfaat Penelitian dan Pengabdian 
NO.  KLUSTER 

PUBLIKASI 
ILMIAH 

PERSYARATAN 

ADMINISTRATIF 

LAPORAN 

OUTPUT OUTCOME 

1. Penelitian 
Pembinaan/ 

Kapasitas 

1. Dosen Tetap PTKI yang 
memiliki NIDN/NIDK (PNS 

& Non-PNS); 
2. Dosen Tidak Tetap PTKI 

 
 

 
 

Outcomes; 
1. Artikel untuk Publikasi di 

Jurnal Lokal (Jurnal 
Nasional Terkareditasi 
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NO.  KLUSTER 
PUBLIKASI 

ILMIAH 

PERSYARATAN 
ADMINISTRATIF 

LAPORAN 

OUTPUT OUTCOME 

yang memiliki NUP 
Institusi; 

3. Fungsional Peneliti, 

Pustakawan, Laboran dan 
Fungsional Lainnya; 

4. Memiliki Akun Peneliti di 

Sistem LITAPDIMAS; 
5. Pengusulan dilakukan 

secara individual. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Laporan 
Lengkap:  
1. Laporan 

Penelitian; 
2. Laporan 

keuangan 

dan Bukti 
Pendukung  

 

 

Sinta 4-6) dan 
melampirkan bukti 
submit. Diterbitkan paling 

lambat 2 tahun setelah 
menerima dana bantuan 

2. Sertifikat Hak Cipta 

(copyright) (HaKI).  
3. Buku ber ISBN 

2. Penelitian 
Pengembangan 

Program Studi 

1. Dosen Tetap PTKI yang 
memiliki NIDN/NIDK (PNS 

& Non-PNS); 
2. Dosen Tidak Tetap PTKI 

yang memiliki NUP 

Institusi; 
3. Memiliki Akun Peneliti di 

Sistem LITAPDIMAS; 

4. Pengusulan dilakukan 
secara kelompok dengan 
jumlah anggota minimum 

2 orang dan maksimum 3 
orang. 

Outcomes; 
1. Artikel untuk Publikasi di     

Jurnal Lokal (Jurnal 
Nasional  Terakreditasi 
Sinta 4-6) dengan  

melampirkan bukti 
submit. Dimuat di jurnal 
yang diterbitkan paling 

lambat 2 tahun setelah 
menerima dana bantuan; 

2. Sertifikat Hak Cipta 

(copyright) (HaKI).  
3. Buku ber-ISBN 

3. Penelitian 

Interdisipliner 

1. Dosen Tetap PTKI yang 

memiliki NIDN/NIDK (PNS 
& Non-PNS); 

2. Dosen Tidak Tetap PTKI 

yang memiliki NUP 
Institusi; 

3. Memiliki Akun Peneliti di 

Sistem LITAPDIMAS; 
4. Pengusulan dilakukan 

secara kelompok, dengan 

jumlah anggota minimum 
2 orang dan maksimum 3 
orang; 

1. Artikel untuk     

    publikasi di jurnal   
Nasional    Terakreditasi   
(minimal   Sinta   3-4), 

dengan  bukti  submit sudah 
didapatkan  pada saat 
penelitian  

    berakhir. 
2. Sertifikat Hak Cipta  
(copyright)   (HaKI). 

Buku dengan ISBN 
3.HaKI 
4. Buku ber-ISBN 

4. Penelitian 
Pengembangan 

Pendidikan 
Tinggi 

1. Dosen Tetap PTKI yang 
memiliki NIDN/NIDK (PNS 

& Non-PNS); 
2. Dosen Tidak Tetap PTKI 

yang memiliki NUP 

Institusi; 
3. Memiliki Akun Peneliti di 

Sistem LITAPDIMAS; 

4. Pengusulan dilakukan 
secara kelompok, dengan 
jumlah anggota minimum 2 

orang dan maksimum 4 
orang; 

 
 

Laporan 
Lengkap:  
1. Laporan 

Penelitian; 
2. Laporan 

keuangan 

dan Bukti 
Pendukung  

 

1. Artikel untuk   
     publikasi di jurnal   

     Nasional Terakreditasi      
     Sinta 1-3, dengan bukti   

submit sudah didapatkan 

pada saat penelitian 
berakhir. Diterbitkan 
jurnal    

    Nasional Terakreditasi  
Sinta 1-2,    Paling lambat 3 
tahun setelah      menerima 

dana bantuan; 
2. Sertifikat Hak Cipta 
(copyright) (HaKI). 

3. Buku ber ISBN 

5.  Penelitian 
Kajian Aktual 

Strategies 
Nasional  

1. Dosen Tetap PTKI yang 
memiliki NIDN/NIDK (PNS 

& Non-PNS); 
2. Dosen Tidak Tetap PTKI 

yang memiliki NUP 

Institusi; 
3. Memiliki Akun Peneliti di 

Sistem LITAPDIMAS; 

4. Pengusulan dilakukan 
secara kelompok, dengan 
jumlah anggota minimum 

2 orang dan maksimum 3 
orang; 

1. Artikel diterbitkan jurnal      
    Nasional  Terakreditasi   

    Sinta 2-3 paling lambat 3   
     tahun setelah  menerima    
dana 

2. Buku dengan ISBN 
3. Sertifikat Hak Cipta  
(copyright)   (HaKI). 

6. Penelitian 
Pengembangan 
Nasional 

1. Dosen Tetap PTKI yang 
memiliki NIDN/NIDK (PNS 
& Non-PNS); 

 1. Buku dengan ISBN 
2. Artikel untuk publikasi di        
    jurnal Internasional  
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NO.  KLUSTER 
PUBLIKASI 

ILMIAH 

PERSYARATAN 
ADMINISTRATIF 

LAPORAN 

OUTPUT OUTCOME 

2. Dosen Tidak Tetap PTKI 
yang memiliki NUP 
Institusi; 

3. Memiliki Akun Peneliti di 
Sistem LITAPDIMAS; 

4. Pengusulan dilakukan 

secara kelompok, dengan 
jumlah anggota minimum 2 
orang dan maksimum 4 

orang; 

    Bereputasi    Terindeks  
    (Scopus, Thomson 
    Reuters, dll) atau sinta 1, 

tetapi bukti submit sudah 
didapatkan pada saat 
penelitian berakhir. 

3. Sertifikat Hak Cipta 
(copyright) (HaKI). 

7. Penelitian 

Kolaborasi 
Antar 
Perguruan 

Tinggi 

.1.  Dosen Tetap PTKI yang 

memiliki NIDN/NIDK (PNS 
& Non-PNS); 

2. Dosen Tidak Tetap PTKI 

yang memiliki NUP 
Institusi; 

3. Memiliki Akun Peneliti di 

Sistem LITAPDIMAS; 
4. Pengusulan dilakukan 

secara kelompok, dengan 

jumlah anggota minimum 2 
orang dan maksimum 4 
orang; 

5. Kolaborasi dengan PTKIN, 
PTKI, dan PTU.  

1. Artikel untuk publikasi di        

    jurnal Internasional  
    Bereputasi   Terindeks  
    (Scopus, Thomson 

    Reuters, dll) atau sinta 1, 
tetapi bukti submit sudah 
didapatkan pada saat 

penelitian berakhir, 
paling     lambat 2 tahun 
setelah diterima dana 

bantuan, tetapi bukti 
submit sudah didapatkan 
pada saat penelitian 

berakhir. 
2. Sertifikat Hak Cipta 
(copyright) (HaKI). 

3. Buku ber ISBN 

8. Pengabdian 
Berbasis 

Program Studi 

1. Dosen Tetap PTKI yang 
memiliki NIDN/NIDK (PNS 

    & Non-PNS); 
2. Dosen Tidak Tetap PTKI 

yang memiliki NUP 

Institusi; 
3. Memiliki Akun Peneliti di 

Sistem LITAPDIMAS; 

4. Pengusulan dilakukan 
secara KELOMPOK, dengan 
jumlah anggota minimum 2 

(dua) orang dan maksimum 
4 (empat) orang; 

5. Ketua Kelompok memiliki 

jabatan fungsional, 
minimum Lektor 

6.Ketua dan anggota peneliti 

memiliki kesatuan bidang 
ilmu.  

 1. Draft Artikel untuk   
publikasi di  jurnal  

Nasional Terakreditasi, 
Jurnal Internasional dan 
atau Nasional minimal pada 

Sinta 4 paling    lambat  1 
tahun setelah diterima    
dana bantuan, tetapi bukti 

submit sudah didapatkan 
pada saat penelitian 
berakhir.  

2. Sertifikat Hak Cipta 
(copyright) / Hak Paten  
(HaKI).  

3. Buku dengan ISBN  
 
 

9. Bantuan 
Penulisan Buku 
Ajar 

1. Pengusul minimal dosen 
tetap PTKIN (PNS & Non-
PNS) yang memiliki 

memiliki Nomor Induk 
Dosen Nasional (NIDN) 
dan/atau Nomor Urut 

Pendidik (NUP) dan/atau 
Nomor Induk Dosen Khusus 
(NIDK).  

2. Pengusul juga dapat berasal 
dari fungsional peneliti, 
pustakawan, laboran, dan 

fungsional lainnya. 
3. Memiliki akun LITAPDIMAS 
4. Tidak sedang menerima 

bantuan serupa pada tahun 
anggaran yang sama, baik 
dari Kementerian Agama, 

maupun Kementerian 
lainnya. 

Outcome:  
1.Terbitnya buku ajar ber 
ISBN 

2. HaKI 
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NO.  KLUSTER 
PUBLIKASI 

ILMIAH 

PERSYARATAN 
ADMINISTRATIF 

LAPORAN 

OUTPUT OUTCOME 

5. Susulan bisa individu dan 
kelompok dengan maksimal 
jumlah anggota 4 (empat) 

orang.  
6. Jumlah halaman minimal 

buku 150 halaman dan 

maksimum 250 halaman, 
dengan spasi 1,5 (tidak 
termasuk daftar isi dan 

daftar pustaka). 
7. Proposal harus dapat 

menjelaskan struktur 

keilmuan dan 
kemanfaatanya sesuai 
dengan ketentuan 

akademik. 
8. Proposal yang diajukan 

harus memuat penjelasan 

isi (content), handbook atau 
rencana sistematika yang 
akan dibuat.  

Keterangan: 

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional 

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus 

NUP : Nomor Urut Pegawai 

PNS : Pegawai Negeri Sipil 

 

C. Pengusul Penelitian Mandiri 

1. Pengusulan Penelitian Mandiri 

Penelitian mandiri adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen dan 

mahasiswa di lingkungan IAIN Padangsidimpuan dengan menggunakan 

dana mandiri atau dana pribadi. Berikut diuraikan tentang proses 

pengusulan penelitian mandiri oleh dosen dan tenaga kependidikan di 

IAIN Padangsidimpuan. Pengusul penelitian mandiri adalah dosen dan 

tenaga kependidikan yang ada di lingkungan IAIN Padangsidimpuan.  

Penelitian mandiri harus mendapatkan legalitas dari pihak yang 

berwenang, yakni LPPM, dan untuk mendapatkan itu, peneliti harus 

memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sebagai berikut:  

1. Pengaju penelitian mandiri wajib melaksanakan kegiatan seminar 

proposal dan seminar hasil penelitian.  

2. Membuat surat permohonan pelaksanaan seminar proposal/hasil 

kepada LPPM paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan seminar. 

(bisa didownload di http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/pusat-

penelitian-dan-penerbitan/proposal-penelitian-mandiri/ ) 

3. Melampirkan surat rekomendasi dari Fakultas atau Program Studi.  

4. Menyampaikan proposal penelitian dalam bentuk hard copy 1 (eks) 

dan soft copy yang diupload ke link tersebut diatas dengan jumlah 

halaman 10 – 20 halaman, dan sumber referensi minimal 10 

referensi terbaru.  

5. Melampirkan hasil penelitian lengkap 2 (dua) eks bagi yang akan 

melaksanakan seminar hasil untuk LPPM dan pembahas, dan 

ringkasan proposal/ringkasan hasil penelitian sebanyak 8 – 15 eks 

untuk para peserta seminar.  

http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/pusat-penelitian-dan-penerbitan/proposal-penelitian-mandiri/
http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/pusat-penelitian-dan-penerbitan/proposal-penelitian-mandiri/
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6. Memberikan tawaran jadwal pelaksanaan seminar. 

7. Pengaju / peneliti mempersiapkan minimal 8 (delapan) orang dosen 

sebagai peserta untuk mengikuti kegiatan seminar proposal/hasil. 

8. Peneliti mempersiapkan ringkasan proposal sejumlah peserta 

seminar.  

9. Narasumber dalam seminar proposal dan hasil penelitian adalah 

peneliti. 

10. Peneliti harus memiliki bidang keilmuan yang sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan.  

11. Pembahas dalam seminar proposal dan hasil penelitian dipersiapkan 

oleh peneliti dengan berkoordinasi dengan LPPM dan disesuaikan 

dengan bidang kajian penelitian yang diseminarkan, dan aktif dalam 

melakukan penelitian.  

12. LPPM memfasilitasi pelaksanaan seminar proposal/hasil berupa 

menyiapkan ruangan, mempersiapkan absensi dan surat keterangan, 

dan menjadi moderator pada kegiatan seminar proposal / hasil.  

13. Bagi dosen yang tidak melaksanakan kegiatan seminar proposal tidak 

berhak mendapatkan surat keterangan telah seminar proposal.  

14. Bagi dosen peneliti mandiri yang tidak melaksanakan kegiatan 

seminar hasil penelitian tidak berhak mendapatkan surat keterangan 

telah melaksanakan seminar hasil penelitian.  

15. Dosen yang tidak melaksanakan seminar proposal penelitian dan 

seminar hasil penelitian mandiri, tidak berhak mendapatkan surat 

keterangan telah melakukan penelitian.  

16. Penelitian ini, baik dalam bentuk proposal maupuan hasil berhaka 

mendapat pengakuan kerja ilmiah untuk digunakan sebagai laporan 

kinerja dosen dan untuk kenaikan pangkat.  

 

2. Pelaksanaan Penelitian Mandiri 

Pelaksanaan penelitian mandiri diserahkan sepenuhnya kepada 

peneliti, dan waktu pelaksanaan penelitian sekurang-kurangnya 3 (tiga) 

bulan mulai dari seminar proposal sampai ke seminar hasil. Adapun jenis 

penelitian disesuaikan dengan judul penelitian peneliti.  

 

3. Pelaporan Penelitian Mandiri 

Peneliti wajib memberikan laporan akhir dari hasil penelitian yang 

telah diseminar pada seminar proposal, dengan aturan sebagai berikut: 

1. Proposal yang telah diseminarnya disampaikan laporan akhir 

penelitiannya selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah 

pelaksanaan seminar proposal.  

2. Laporan akhir penelitian dibuat dalam bentuk pdf (softcopy) dan 

hardcopy.  Laporan dalam bentuk hardcopy dengan cover lengkap 

berwarna putih sebanyak 3 (tiga) eksemplar disampaikan ke LPPM, 

sementara laporan dalam bentuk pdf lengkap dari cover sampai 

halaman terakhir diupload ke web LPPM IAIN Padangsidimpuan. 

3. Laporan akhir penelitian mandiri diharuskan memiliki halaman 

pengesahan dari LPPM IAIN Padangsidimpuan.  

4. Peneliti bersedia melakukan diseminasi hasil penelitian dalam 

kegiatan KULINER LPPM IAIN Padangsidimpuan.  
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4. Luaran Penelitian 

Sebagai luaran dari hasil penelitian mandiri dosen, maka hasil 

penelitian tersebut diwajibkan untuk dibuat dalam bentuk artikel dan 

dimuat dalam jurnal ilmiah baik internal maupun eksternal kampus. 

Untuk publikasi di dalam kampus dapat dilakukan melalui rumah jurnal 

IAIN Padangsiidmpuan yang dapat diakses melalui laman 

http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/rumah-jurnal-iain-

padangsidimpuan/. Penagihan pada luaran hasil penelitian ini dapat 

diterima selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah seminar hasil 

penelitian.  

 

~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/rumah-jurnal-iain-padangsidimpuan/
http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/rumah-jurnal-iain-padangsidimpuan/
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BAB VII 

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH BOPTN 

 

A. Pengelolaan Bantuan Penelitian dan Pengabdian 

Penelitian di lingkungan Ditjen Pendis Kementerian Agama RI 

terintegrasi dalam sistem Litapdimas. Litapdimas sendiri merupakan 

sistem pangkalan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

dikembangkan oleh Subdit Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat Dit. 

PTKI Kemenag RI. Penelitian pada sistem Litapdimas memiliki alur 

sebagaimana pada Gambar di bawah ini.  

Gambar 11. Alur Penelitian Litapdimas 

 

Alur penelitian pada Litapdimas meliputi pengajuan proposal, 

verifikasi dan validasi dokumen, penilaian isi proposal secara 

menyeluruh, penilaian hasil di hadapan komite penilaian proposal, 

penetapan surat keputusan nominee, publikasi nominee, pelaksanaan 

penelitian dan pelaporan. Hasil keluaran penelitian pada sistem 

Litapdimas mencakup output dan outcome. Output bantuan berupa 

naskah hasil penelitian, sedangkan outcome bantuan berupa publikasi 

ilmiah pada jurnal nasional atau jurnal internasional. 

Pengelolaan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian 

kepada masyarakat Tahun Anggaran 2021, yang dikelola oleh Perguruan 

Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) mencakup; 7 (tujuh) kegiatan 

penelitian, 4 (empat) kegiatan publikasi ilmiah, dan 4 (empat) kegiatan 

pengabdian kepada masayarakat. IAIN Padangsidimpuan memberikan 

kesempatan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

mencakup 5 (lima) kegiatan penelitian dan 1 (satu) kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat.  

Kegiatan penelitian yang dikelola di PTKIN, adalah; (1) Penelitian 

Pembinaan/Kapasitas, (2) Penelitian Dasar Pengembangan Program 

Studi, (3) Penelitian Dasar Interdisipliner, (4) Penelitian Pengembangan 

Pendidikan Tinggi, (5) Penelitian Terapan Pengembangan Nasional, (6) 

Penelitian Kolaborasi Antarperguruan Tinggi, (7) Penelitian 

Pengembangan Aktual Strategies, (8) Pengabdian kepada masyarakat 

berbasis program studi, dan (9) Penulisan Buku Ajar.   

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan bantuan penelitian, publikasi 

ilmiah, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh 
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PTKIN tidak jauh berbeda dengan pengelolaan yang dilakukan oleh 

Kementerian Agama (Pusat), yakni mencakup 13 (tiga belas) proses, 

yakni; (1) Pendaftaran, (2) Seleksi Administratif, (3) Seleksi Substansi 

Proposal, (4) Penetapan Nominee, (5) Seminar Proposal Penelitian, (6) 

Penetapan Penerima bantuan (7) Transfer Bantuan Tahap I, (8) 

Pelaksanaan Kegiatan, (9) Monitoring dan Evaluasi, (10) Penyerahan 

Laporan Antara (Interim Report), (11) Seminar Hasil Penelitian, (12) 

Transfer Bantuan Tahap II, dan (13) Penyerahan Laporan Akhir 

Penelitian. 

Gambar 12: Alur Pengelolaan Penelitian / Flow Chart Penelitian 

 

B. Proses Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian  

Proses pengelolaan penelitian yang dilaksanakan di IAIN 

Padangsidimpuan mengacu kepada yang tertera pada Juknis Bantuan 

Penelitian yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendis setiap tahunnya, dengan 

memodifikasi untuk maksimalisasi dan peningkatan kualitas pengelolan. 

Terdapat 13 (tiga belas) proses yang harus dilalui oleh setiap pengaju 

proposal penelitian.  

Proses tersebut dilakukan secara bertahap dan tergambar dalam 

keterangan di bawah ini:  

1. Pendaftaran 

  Pendaftaran kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian 

kepada masyarakat yang dikelola oleh IAIN Padangsidimpuan sama 

halnya dengan mekanisme pendaftaran yang dikelola oleh Subdit 

Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Kementerian Agama, yakni dilakukan secara daring (online submission) 

melalui sistem litapdimas (https://litapdimas.kemenag.go.id). Sebelum 

dosen/fungsional lainnya melakukan submit/upload usulan proposal 

secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun pada 

sistem litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.  

 

2. Seleksi Administrasi 

  Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sisitem litapdimas 

sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-
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persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis 

dan/atau ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan penelitian, 

publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat Institut Agama 

Islam Negeri Padangsidimpuan. Kegiatan seleksi administratif ini 

dilakukan oleh tim ad-hoc yang ditetapkan oleh Rektor IAIN 

Padangsidimpuan. Seleksi Administratif dimaksud yaitu seleksi 

kesesuaian pengusul dan judul penelitian dengan pilihan kluster pada 

system litapdimas. Validasi kesesuaian dokumen terhadap usulan 

bantuan litapdimas dilakukan oleh Tim Komite Penyelenggara Penelitian 

melalui system litapdimas. Validasi tersebut memberikan informasi 

kepada pengusul berupa:  

a. Lolos Validasi: Apabila usulan dan pengusul sesuai dengan 

ketentuan panduan penelitian.  

b. Revisi: Apabila usulan proposal tidak sesuai dengan kluster 

penelitian dan/atau pengusul tidak sesuai dengan standar kluster 

penelitian.  

c. Ditolak: apabila usulan proposal di temukan indikasi plagiasi/ 

pabrikasi data usulan proposal. 

 

3. Seleksi Substansi Proposal 

   Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan 

untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan 

melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif 

penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan/atau 

ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola pelaksanaan kegiatan 

penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat IAIN 

Padangsidimpuan. Kegiatan seleksi substansi proposal ini dilaksanakan 

oleh Komite Penilaian dan/atau Reviewer proposal yang diangkat dan 

ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Institut Agama Islam 

Negeri Padangsidimpuan. Calon Reviewer yang diajukan sekurang-

kurangnya memenuhi kriteria sesuai dengan SK Dirjen Pendidikan 

Islam Nomor 2952 Tahun 2017, dimana syarat utamanya adalah 

memiliki Nomor Induk Reviewer Nasional (NIRN). Dirjen Pendidikan 

Islam melalui Direktur Direktorat PTKI dapat memberikan atau tidak 

memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud sesuai 

pertimbangan dan kajian yang telah dilakukan oleh Subdit Penelitian 

dan Pengabdian kepada Masyarakat. 

   Tahap seleksi subtansi propoosal ini di laksanakan dengan dua 

tahap, antara lain:  

a. Cek similarity/ plagiasi usulan proposal. Tim Penyelenggara 

Litapdimas IAIN padangsidimpuan melakukan cek plagiasi dengan 

menggunakan Aplikasi Turnitin, terhadap semua usulan proposal 

penelitian yang ada pada system litapdimas, dan melakukan 

koordinasi dengan ketua Komite Penyelenggara Penelitian untuk 

menentukan usulan di loloskan atau di tolak. Ketentuan palgiasi 

usulan bantuan litapdimas berdasarkan keputusan kepdirjen 

Pendidikan Tinggi Islam terntang batas maksimal similarity usulan 

bantuan litapdimas sebanyak 30%. 

b. Penilaian kuantitatif adalah penilaian terhadap isi substatis 

proposal dengan memberikan nilai angka terhadap unsur-unsur 
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instrumen penilaian proposal penelitian. Penelitian kuantitatif ini di 

review/ dinilai minimal dua reviewer yang telah di tetapkan 

terhadap masing-masing proposal.  Usulan Proposal yang telah 

mendapatkan panilaian maka penyelenggara penelitian memberikan 

Notifikasi hasil penilaian reviewer kepada Pengusul bantuan 

litapdimas. Adapun notifikasi hasil Scor  penilaian sebagai berikut: 

1) Score: 401-500 = Lolos Nominasi; 2) Score: 301-400 = 

Dipertimbangkan; 3) Score: 100-300 = Ditolak 

 

4. Penetapan Nominee 

  Penetapan Nominee merupakan kegiatan yang bertujuan untuk 

menentukan calon peneliti yang telah lolos seleksi administrasi dan 

seleksi konten dari proposal penelitian yang didasarkan pada hasil 

seleksi administratif yang dilakukan oleh tim ad-hoc. Penetapan 

nominee ini ditetapkan oleh Rektor IAIN Padangsidimpuan. Nominee 

diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan 

disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal Penelitian. 

 

5. Seminar Proposal Penelitian 

  Seminar proposal penelitian adalah seminar proposal di hadapan 

tim komite Reviewer/ Penilaian untuk kegiatan yang bertujuan untuk 

menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal 

penelitian yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen. Dalam 

pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal penelitian ini menghadirkan 

reviewer nasional yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian 

yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori 

nominee. Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara 

atau pengelola kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian 

kepada masyarakat IAIN Padangsidimpuan. Peniaian ini memberikan 

catatan berupa saran dan rekomendasi terhadap presentasi materi 

proposal yang dipaparkan oleh pengusul bantuan di hadapan komite 

reviewer. 

 

6. Penetapan Nominasi Penelitian 

  Penetapan Nominasi Penelitian merupakan kegiatan yang 

bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan 

penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat yang 

didasarkan pada hasil seleksi administratif dan konten dari isi proposal 

dan etika penelitian yang ditetapkan oleh Komite Penilai Penelitian. 

Penetapan nominasi penelitian ini dikeluarkan oleh Rektor IAIN 

Padangsidimpuan. 

 

7. Penetapan Penerima bantuan 

Penerima bantuan yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan 

Rektor Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Nomor 44 Tahun 

2020 Tanggal 21 Januari 2020 ditetapkan ulang dengan Surat Keputusan 

Rektor Nomor 40 Tahun 2021 Tanggal 12 Januari 2021.  Penetapan 

penerima bantuan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran melalui 

yang ditetapkan memperoleh dana bantuan penelitian lanjutan atau on 

going daari dana anggaran BOPTN tahun 2021. Mereka yang ditetapkan 
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sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan 

mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, 

atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat.  Mereka yang namanya 

tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan 

diwajibkan menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses 

pencairan dana Penelitian. 

 

8. Pencairan Dana Bantuan Penelitian 

  Dalam rangka pengendalian mutu penelitian, publikasi ilmiah, dan 

pengabdian kepada masyarakat, maka pencairan dana bantuan dilakukan 

secara bertahap. Transfer bantuan bertahap merupakan proses 

pencairan dana bantuan kepada penelitian tahun 2021. Hal ini dilakukan 

secara bertahap dari KPA malalui bendahara keuangan IAIN 

Padangsidimpuan ke rekening penerima bantuan penelitian, publikasi 

ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat tahun 2021. Transfer bantuan 

tahap pertama sebesar 60% dan tahap kedua sebesar 40% dari bantuan 

Penelitian. Bantuan tahap pertama sebesar 60% dapat di transfer oleh 

KPA melalui bendahara keuangan IAIN Padangsidimpuan setelah 

penerima bantuan menandatangani perjanjian penelitian, berita acara 

dan dan kwitansi pembayaran penelitian. Bantuan tahap kedua sebesar 

40% dapat di transfer ke rekening dan dapat di cairkan oleh penerima 

bantuan setelah penerima bantuan memberikan laporan perkembangan 

kegiatan terutama laporan penggunaan dana tahap pertama. Proses 

transfer bantuan dapat dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk oleh 

penyelenggara bantuan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

9. Pelaksanaan Kegiatan  

Pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau 

pengabdian kepada masyarakat merupakan aktivitas penerima 

bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana 

pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian 

kepada masyarakat yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. 

Dalam implementasi kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau 

pengabdian kepada masyarakat, sekurang kurangnya dilakukan selama 6 

(enam) sampai dengan 8 (delapan) bulan, dan/atau disesuaikan dengan 

desain dan kebutuhan output pelaksanaan kegiatan. 

 

10. Monitoring dan Evaluasi 

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang 

bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian, publikasi 

ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh 

pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi 

ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (quality control) kegiatan 

penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat agar 

sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu 

pelaksanaan penelitian. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Penyelenggara 

Penelitian beserta Pimpinan IAIN Padangsidimpuan.  

 

11. Laporan Antara (Progress Report) 
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Penyerahan laporan antara (progress report) merupakan aktivitas 

penyerahan laporan sementara hasil penelitian, publikasi ilmiah atau 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima 

bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, 

atau pengabdian kepada masyarakat. Progress report ini dilaksanakan 

pada 3 atau 4 bulan setelah transfer dana bantuan. Progress report ini 

merupakan penguatan program penggunaan dana bantuan yang telah 

diterima oleh penerima bantuan. Progress report ini disampaikan dalam 

bentuk narasi melalui sistem litapdimas berupa 3 – 5 lembar laporan 

akademik, didukung dengan laporan penggunaan anggaran, dan rencana 

penggunaan anggaran yang masih tersisa.  

 

12. Seminar Hasil Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada 

Masyarakat 

Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil 

kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, 

dengan melibatkan experties yang memiliki kapabilitas dan kredibilitas 

dalam menguji dan menilai hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, 

atau pengabdian kepada masyarakat. Seminar hasil penelitian dilakukan 

didepan reviewer, yang akan dilakukan secara on-line melalui aplikasi 

Zoom atau disesuaikan dengan kondisi dan keadaan pada saat waktu 

seminar akan dilaksanakan. Dalam konteks ini, para penerima bantuan 

mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar melalui zoom 

atau langsung yang diatur pelaksanaannya oleh pengelola bantuan 

kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada 

masyarakat.  

 

13. Penyerahan Laporan Akhir (Final Report) 

Penyerahan laporan akhir (final report) merupakan aktivitas 

penyerahan laporan akhir hasil penelitian, publikasi ilmiah atau 

pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penerima 

bantuan kepada pengelola bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, 

atau pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penerima 

bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan 

penelitian dan laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan, 

disertai dengan bukti-bukti pengeluarannya, yang secara teknis diatur 

dalam Juknis dan/atau edaran dan ketetapan dari penyelenggara 

penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat di IAIN 

Padangsidimpuan. 

Untuk laporan akhir (final report) ini, penerima bantuan harus 

menyerahkan laporan yang terdiri atas: 

(1) Laporan hasil kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian 

kepada masayarakat secara utuh, lengkap dari Cover sampai kepada 

lampiran; 

(2) Article singkat / laporan summary dari kegiatan yang dilakukan; 

(3) Narasi singkat penelitian; 

(4) Menyatakan pengakuan (acknowledgement) pada berbagai publikasi 

yang dilakukan, bahwa artikel atau buku ini diterbitkan dari hasil 

bantuan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian masyarakat.  
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BAB VIII 

PENGUSULAN DAN PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN BOPTN  

 

A. Mekanisme Pengusulan Proposal  

Mekanisme dan sistematika pengusulan proposal sebagai berikut:  

1. Pengusulan Proposal penelitian dilakukan secara online secara fill in 

melalui litapdimas sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Apabila 

diperlukan maka pengusul penelitian diharuskan mengirimkan hard copy 

proposal cetak kepada LPPM IAIN Padangsidimpuan sebanyak 2 (dua) 

eksemplar.  

2. Sistematika Proposal  

Untuk sistematika proposal sekurang-kurangnya memuat hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Konten  

  Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 10 (sepuluh) halaman, di 

luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran 

A4; spasi 1.5 lines; huruf Times New Roman ukuran 12 point; margin 2,5 

cm. 

b. Sampul Muka/Cover  

  Nama kategori/kluster penelitian, Nomor Registrasi (No.Reg.) 

Proposal, judul proposal, logo perguruan tinggi, nama pengusul/nama 

tim pengusul, ID Litapdimas, nama lembaga pengusul/tim pengusul. 

c. Judul 

  Merupakan rumusan topik atau masalah yang diteliti, judul 

padat, lugas (to the point), dan bukan kalimat berita serta ditulis 

dengan huruf capital, berisikan maksimal 12 kata untuk yang berbahasa 

Indonesia dan 14 suku kata untuk yang berbahasa Inggris.  

d. Latar Belakang 

  Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. 

Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu: 

1) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah penelitian; 

2) Argumen pentingnya masalah untuk diteliti; 

3) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah 

melalui penelitian yang akan dilakukan; 

4) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian 

terdahulu; 

5) Mengacu pada referensi yang jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah; 

6) Memuat kajian riset-riset sebelumnya. 

e. Tujuan  

    Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan 

tujuan harus ringkas dan jelas. 

f. Perumusan Masalah 

  Masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan, 

dan harus dijawab oleh hasil penelitian dengan data yang akurat. 

g. Tinjauan Pustaka/Kajian Penelitian Terdahulu 

  Tinjauan pustaka merupakan ulasan kritis atas hasil-hasil 

penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau masalah yang 

dikaji. 
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h. Konstribusi 

  Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian 

yang akan dilakukan baik secara teoritis maupun praktis. 

i. Metode 

  Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari 

pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari 

jawaban atas permasalahan penelitian. 

j. Jadwal Pelaksanaan 

  Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam 

bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk table yang dilampirkan 

dalam proposal dan laporan akhir penelitian.  

k. Personalia 

  Daftar personalia yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Daftar 

personalia ini disahkan melalui Surat Keputusan Rektor, diupayakan 

yang sesuai dengan bidang keilmuannya. Peneliti juga bisa 

melibatkan mahasiswa sebagai personalia penelitian sebagai 

pengumpul data dan atau pembantu peneliti, serta bisa dicantumkan 

sebagai pembantu peneliti pada laporan penelitian.  

l. Rencana Anggaran Biaya 

  Memuat rencana anggaran dan belanja penelitian untuk kegiatan 

pra-penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pasca-penelitian, dengan 

mengacu kepada peraturan yang berlaku pada tahun anggaran yang 

berjalan. Rencana anggaran mencerminkan dukungan untuk 

pencapaian hasil penelitian yang berkualitas.  

m. Biodata Peneliti 

  Memuat biodata ketua dan anggota peneliti, meliputi: nama 

lengkap dan gelar, NIP/ID Litapdimas, pangkat/jabatan, jenis kelamin, 

tempat dan tanggal lahir, alamat, No. HP, email, riwayat pendidikan, 

pengalaman penelitian. 

n. Daftar Pustaka 

  Memuat daftar jurnal, buku dan dokumentasi yang dipakai 

sebagai referensi. Referensi menggunakan sumber rujukan mutakhir, 

80% diambil dari jurnal, lima tahun terakhir. Referensi dan daftar 

pustaka menggunakan aplikasi yang mencantumkan nama penulis, 

judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan. 

Hanya referensi yang digunakan dalam proposal yang dijadikan daftar 

pustaka. Peneliti diharuskan mengutip artikel ilmiah rekan sejawat 

yang berdekatan kajian keilmuan minimal 3 artikel sebagai daftar 

rujukan. Sistem penulisan daftar pustaka diupayakan menggunakan 

system Zotero atau Mendeley.  

o. Lampiran-lampiran 

1) Surat Pernyataan Pengusul bahwa proposal belum pernah/tidak 

sedang diajukan dalam penyusunan tesis/disertasi, dan proposal 

belum pernah/tidak sedang didanai oleh pihak manapun dalam 

maupun luar negeri, serta materi usulan terhindar dari plagiarism, 

ditandatangani oleh pengusul/ketua tim yang bersangkutandan 

dibubuhi materai Rp. 6,000,00 (enam ribu rupiah). 

2) Insrumen penelitian.  

3) Hal-hal lain yang patut untuk dilampirkan.  
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B. Pengendalian Mutu  

Dalam rangka mengendalikan mutu pelaksanaan penelitian, 

mekanisme dan langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

1. Seleksi 

Proposal yang memenuhi syarat administrasi dapat diusulkan untuk 

dilakukan penilaian oleh Reviewer penelitian. Proposal yang memenuhi 

syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai melalui saran 

dan rekomendasi dari reviewer. Proposal penelitian dinilai oleh para 

reviewer untuk menentukan kelolosan proposal penelitian. Pelaksanaan 

seleksi dilakukan secara offline dan online, seminar proposal. Proses 

seleksi terdiri atas 4 (empat) tahap: 

a. Pendaftaran online pada Litapdimas dimana kelengkapan dokumen 

pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi 

selanjutnya; 

b. Seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian online, yakni 

memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara online 

melalui sistem litapdimas yang dilakukan oleh admin institusi; 

c. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya 

penelitian (RAB), yaitu seleksi yang melibatkan komite penilaian 

proposal penelitian/reviewer yang telah ditetapkan secara offline dan 

online; 

d. Penilaian melalui presentasi proposal dihadapan reviewer pada 

seminar proposal yang diselenggarakan oleh penyelenggara 

penelitian.  

Sebagai bahan acuan, perlu diperhatikan beberapa komponen 

penilaian proposal penelitian sebagai berikut: 

 

Tabel 7. Komponen Penilaian Proposal Penelitian 

No. Aspek Penilaian Penjelasan  
Skala 

(1 s/d 5) 
Bobot Jumlah 

A 

Substansi Akademik    

1. Latar Belakang 

Masalah 

Berisi tentang kegelisahan akademik 

yang terdiri dari penyampaian data 
dan fakta terkini, persinggungan 

kajian-kajian terdahulu, motivasi 

peneliti, dan argumen peneliti, 

sehingga penelitian ini penting 
dilakukan.  

  

 
10 

 

2. Rumusan 

Masalah dan 

Tujuan 

Penelitian 

Logis, fokus, jelas dan terhubung 

dengan kegelisahan akademik yang 

terdapat dalam latar belakang. 

  

10 

 

3. Originalitas,  

Urgensi dan 

Luaran 

Penelitian 

Penelitian memiliki derajat 

kemutakhiran/kebaruan dan 

mempunyai nilai kelayakan untuk 

dipublikasikan di jurnal ilmiah. 

  

15 

 

B 

Kontribusi Akademik    

Kontribusi 

Akademik 

Penelitian memberikan kontribusi 
akademik dari yang sifatnya lokal dan 

dapat terhubung dengan dunia 

keilmuan global 

  
15 
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No. Aspek Penilaian Penjelasan  
Skala 

(1 s/d 5) 
Bobot Jumlah 

 

 

C 

Metodologi     

1. Ketepatan 
menggunakan 

metode dan 

Teori 

Metode dan teori yang dipergunakan 
sesuai dengan masalah dan tujuan 

penelitian.  

  
 

10 

 

2.Penggunaan 
referensi  

Penelitian merujuk pada referensi 
utama/babon dan jurnal ilmiah 

terbitan mutakhir. 

  
 

10 

 

3.Kajian hasil 

riset 

sebelumnya 
yang berkaitan 

Dapat menunjukkan keterkaitan 

penelitian dengan literatur-literartur 

terdahulu, sehingga ditemukan 
perbedaan-perbedaan dan kesamaan 

atau sama sekali tidak ada. 

  

 

15 

 

D Presentasi 
Kemampuan mengartikulasikan 

gagasan dari proposal. 

 10  

E 

Alokasi Biaya dan Waktu    

Pembiayaan 
Anggaran yang diusulkan rasional dan 

roadmap pelaksanaan penelitian. 

 
5 

 

 
 

Jumlah Total  100  

Rekomendasi 

 

 

A Skor 401 - 500 = Layak/lulus  
B Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan 
 C     Skor 100 - 300 = Ditolak 

Catatan Khusus 

 

Catatan:  Skala  

1 : Sangat Tidak Layak;  

2 : Tidak layak;  

3 : Cukup;   

4 : Baik;  

5 : Baik Sekali  

Selain seleksi substansi proposal, komite reviewer juga melakukan 

telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan 

persetujuan pengusulan dana bantuan. Adapun contoh penyusunan RAB 

sebagaimana terlampir. Biaya yang dikeluarkan disesuaikan dengan SBM 

(Standar Biaya Masukan) yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan 

melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119/PMK.02/2020. Adapun 

alokasi penggunaan anggaran untuk keperluan penelitian tahun 2020 

untuk beberapa penggunaan anggaran dapat dilihat pada lampiran 

panduan ini.   

 

2. Seminar 

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar atau presentasi 

proposal, seminar laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar 

penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk: 

a. Seminar Presentasi Proposal  

  Seminar atau presentasi proposal dilaksanakan setelah para 

pengusul proposal penelitian dinyatakan lolos seleksi berkas yang 

dilaksanakan oleh admin PTKIN litapdimas. Seminar proposal ini wajib 

diikuti oleh seluruh pengusul penelitian, dan dilaksanakan setelah 

penilaian proposal dilakukan oleh para reviewer. Hasil penilaian 



 
 Pedoman Penelitian dan  Publikasi Ilmiah IAIN Padangsidimpuan 

 

50 

tersebut menjadi salah satu poin penilaian untuk kelulusan proposal 

penelitian pengusul. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal 

materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) 

Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB). Presentasi substansi 

proposal mencakup presentasi desain operasional penelitian yang akan 

dilaksanakan.  

Seminar ini dilaksanakan di hadapan reviewer sebagai fungsi 

kontrol pelaksanaan penelitian yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara penelitian, yakni Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

kepada Masyarakat (LPPM) IAIN Padangsidimpuan. Lolos tidaknya 

proposal penelitian yang diusulkan tergantung kepada nilai proposal 

dan nilai seminar proposal yang diberikan oleh reviewer dan 

ditentukan melalui keputusan rapat yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara penelitian, dengan memperhatikan saran dan masukan 

dari komite reviewer penelitian. Dalam melaksanakan kegiatan 

seminar proposal penelitian, peneliti harus mempersiapkan bahan 

untuk presentase berupa powerpoint ringkasan proposal penelitiannya, 

kemudian peneliti mempersiapkan ringkasan proposal (maksimal 20 

halaman) rangkap 10 untuk dibagikan kepada peserta seminar.  

b. Seminar Laporan Antara 

  Seminar ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan 

hasil penelitian yang dilakukan peneliti setelah menggunakan anggaran 

penelitian sejumlah 60% - 70%. Seminar laporan antara dilangsungkan 

bisa dilakukan secara online maupun offline di hadapan reviewer sesuai 

dengan kondisi pada saat pelaksanaan. Kegiatan ini dikelola oleh pihak 

penyelenggara, dan wajib diikuti oleh seluruh pelaksana penelitian 

yang telah dinyatakan lolos untuk memperoleh bantuan penelitian. 

Dalam seminar laporan antara penelitian, peneliti harus 

mempersiapkan bahan presentase hasil penelitian dalam bentuk 

powerpoint dan resume hasil penelitian yang dikirimkan kepada 

reviewer penelitian masing-masing.  

c. Seminar Hasil Penelitian 

Seminar hasil penelitian dilakukan setelah proses penelitian 

mencapai 80 – 90%. Seminar hasil penelitian ini lebih difokuskan 

untuk melihat capaian akhir dari hasil penelitian yakni dalam bentuk 

output hasil penelitian. Seminar ini dilaksanakan dihadapan para 

reviewer dapat dilaksanakan secara online maupun offline sesuai 

dengan kondisi pada saat pelaksanaan seminar. Dalam seminar 

laporan antara penelitian, peneliti harus mempersiapkan bahan 

presentase hasil penelitian dalam bentuk powerpoint, laporan output 

penelitian, dan resume hasil penelitian yang dikirimkan kepada 

reviewer penelitian masing-masing. 

d. Expose Hasil Penelitian 

  Peneliti dapat pula melakukan seminar terhadap hasil penelitian 

melalui seminar atau konferensi sebagai cara untuk mempublikasikan 

penelitian yang telah dilakukannya. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara ekspose hasil penelitian yang merupakan upaya diseminasi hasil 

penelitian kepada publik, yang dapat memperkaya temuan penelitian 

dari masukan publik pada forum ilmiah. Seminar expose hasil 

penelitian dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, antara 
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lain presentasi hasil penelitian pada forum ilmiah atau asosiasi 

keilmuan, kepesertaan dalam konferensi internasional yang 

mengeluarkan publikasi pada jurnal reguler atau prosiding terindeks 

reputasi global, atau keikutsertaan dalam kegiatan KULINER (Kuliah 

Lewat Webinar) yang diselenggarakan oleh LPPM.  Peneliti bebas 

menggunakan bantuan yang telah diberikan untuk melaksanakan 

kegiatan expose hasil penelitian.  

 

C.   Komite Penilai dan Reviewer  

Komite penilai beranggotakan penyelenggara penelitian dan 

reviewer. Reviewer adalah orang melakukan penilaian terhadap proposal 

penelitian sampai kepada luaran penelitian. Menurut Keputusan Direktur 

Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk 

Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara 

Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI, ada beberapa prosedur 

penetapan komite reviewer ini, yakni sebagai berikut: 

1) Komite Penilaian berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 

(satu) ketua dan 2 (dua) orang anggota. 

2) Ketua Komite Penilaian dijabat oleh pejabat struktural pada 

penyelenggara penelitian.  

3) Anggota Komite Penilaian merupakan pejabat structural K/L/SKPD 

atau pimpinan perguruan tinggi atau profesi lainnya yang memiliki 

kompetensi di bidang terkait atau pejabat fungsional setingkat 

madya/setara sesuai bidang keilmuan atau keahliannya.  

4) Anggota komite penilaian di luar pejabat struktural K/L/SKPD dan dari 

kalangan professional adalah reviewer yang teregistrasi.  

5) Komite Penilai ditetapkan oleh Rektor pada perguruan tinggi 

Penyelenggara Penelitian.  

6) Komite penilaian dapat ditugaskan untuk melakukan proses penilaian 

proposal hingga penilaian luaran penelitian.  

7) Nomor registrasi reviewer penilaian diterbitkan oleh Direktur Jenderal 

Pendidikan Islam. 

Untuk maksimalisasi penilaian dan memanfaatkan reviewer internal, 

Lembaga atau institusi penyelenggara dapat menggunakan reviewer 

internal perguruan tinggi, dengan tetap memperhatikan keterdataan 

reviewer tersebut secara nasional. Reviewer internal dapat digunakan 

dengan memperhatikan bahwa yang bersangkutan tidak melakukan 

penilaian terhadap penelitian yang dilakukannya di institusi tersebut.  

Komite penilaian penelitian reviewer mempunyai tanggungjawab: 

1) memberikan masukan pada proposal penelitian yang diusulkan untuk 

dapat diterima sebagai penerima bantuan penelitian BOPTN; 

2) memastikan luaran hasil penelitian dapat terpublikasi, baik pada jurnal 

nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen peneliti yang 

dituangkan ke dalam kontrak penelitian berdasarkan tagihan keluaran 

wajib pada tiap kluster penelitian. Untuk itu para reviewer harus 

mendampingi peneliti sampai pada publikasi hasil penelitian tersebut.  

Sementara komite penilaian diluar reviewer bertugas merangkum nilai, 

menentukan kelulusan penelitian berdasarkan rekomendasi reviewer, 

melakukan evaluasi pada laporan keuangan penelitian, dan memberikan 

beberapa pertimbangan lainnya.  
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Berikut ini mekanisme kerja komite penilaian proposal/reviewer dan 

tata cara penilaian penelitian:   

1. Rektor IAIN Padangsidimpuan menetapkan Komite Penilaian proposal 

penelitian; 

2. Komite Penelitian terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik dan 

Pengembangan Lembaga, Ketua LPPM, Kepala Pusat Penelitian dan 

Penerbitan, PPK, Pihak Perencanaan, Satuan Pengawas Internal, serta 

reviewer yang teregistrasi pada Litapdimas; 

3. Komite penilaian di luar reviewer melakukan penilaian pada kelayakan 

secara administrasi terkait dengan laporan penelitian (administrasi 

laporan akhir, laporan keuangan, dan lampiran-lampiran) yang dituntut 

pada hasil penelitian.  

4. Komite penilaian /reviewer melaksanakan penilaian proposal, laporan 

antara, dan laporan akhir penelitian, dengan rincian sebagai berikut: 

a. Ketua Komite bersama tim melakukan pembagian proposal kepada 

tim penilaian proposal (yakni para reviewer) untuk melakukan 

penilaian proposal. Penilaian dilakukan secara online dan offline.  

b. Reviewer bertugas melakukan review atau penilaian pada proposal, 

laporan antara dan laporan akhir. 

c. Reviewer bertugas melakukan review atau penilaian pada proposal 

penelitian secara online dan offline, yang dilanjutkan dengan seminar 

proposal. Seminar proposal diselenggarakan oleh LPPM selaku 

penyelenggara penelitian BOPTN tahun 2020, segala biaya yang 

timbul untuk menghadirkan reviewer adalah menjadi tanggungjawab 

penyelenggara sepenuhnya.  

d. Reviewer memberikan rekomendasi kelayakan sebuah proposal untuk 

dapat diloloskan sebagai penerima bantuan penelitian tahun 2020, 

dan penetapan kelulusan proposal ditentukan oleh penyelenggara 

penelitian/Komite Reviewer berdasarkan masukan dari reviewer 

penelitian.  

e. Reviewer melaksanakan pembinaan dan pendampingan bagi 

penelitian yang dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan.  

f. Reviewer melakukan review pada laporan antara peneliti. Reviewer 

memberikan penilaian terhadap kemajuan penelitian yang dilakukan, 

dan memberikan feed back dan saran untuk perbaikan dan efektifitas 

pelaksanaan penelitian untuk mencapai output dan outcome 

penelitian.  Reviewer memberikan penilaian dan saran pada sistem 

litapdimas atas kemajuan penelitian yang telah dilaksanakan. Pada 

masa apabila sistem litabdimas mengalami kendala, maka pelaksana 

penelitian akan mengirimkan file laporan antara kepada reviewer 

untuk dilakukan review secara offline.   

g. Reviewer melakukan review pada laporan akhir peneliti melalui 

sistem litapdimas, kemudian akan dilakukan review langsung dalam 

bentuk seminar hasil penelitian yang akan diselenggarakan oleh 

pihak penyelenggara. Dalam hal ini reviewer memberikan masukan 

dan arahan akhir untuk dapat menghasilkan penelitian yang baik, 

serta artikel yang siap publish. Segala biaya yang timbul adalah 

menjadi tanggungjawab penyelenggara sepenuhnya.   
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h. Reviewer bertugas memastikan hasil penelitian telah memenuhi 

syarat untuk submit atau terpublikasi pada jurnal ilmiah sesuai 

komitmen dalam kontrak penelitian.  

Dalam hal hak yang akan diperoleh reviewer akan pelaksanaan 

review pada proposal, laporan antara, dan laporan akhir sebagaimana 

diatur dalam Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia dan dapa 

dibebankan kepada peneliti maupun kepada dana BOPTN lembaga.  

 

D. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, publikasi ilmiah dan Pengabdian  

Proposal Penelitian yang dinyatakan lolos untuk Bantuan Penelitian 

adalah judul penelitian yang telah direkomendasikan oleh reviewer dan 

dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan melalui SK Rektor. Selain itu 

juga pertimbangan dari komite penilaian lainnya berdasarkan hasil 

evaluasi dari penelitian sebelumnya. Proses kegiatan penelitian 

berlangsung selama tahun masa anggaran, bermula dari ditandatangani 

Surat Perjanjian Penelitian sampai pada bulan Oktober pada tahun 

anggaran.  Proses kegiatan penelitian bermula dari kegiatan peneliti dalam 

merancang proposal, mengusulkan ke litapdimas, sampai selesai pada 

pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan.  

 

E. Perjanjian Penelitian 

Sebagai kontrol penelitian, pihak penyelenggara menyiapkan naskah 

perjanjian penelitian yang harus disepakati antara pihak peneliti dengan 

pihak penyelenggara melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) IAIN 

Padangsidimpuan. Naskah kontrak penelitian dapat diakses pada link 

berikut ini: http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id. 

 

F. Pelaporan Penelitian 

Dalam hal pengendalian terhadap penelitian, pihak penyelenggara 

menuntut peneliti melaporkan kegiatan penelitian yang dilakukannya. 

Dalam hal pelaksanaan penelitian dituntut para peneliti untuk memberikan 

bukti pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukannya. Hal ini dilakukan 

bukan pada akhir penelitian saja, melainkan juga dilihat dari proses 

penelitian yang dilakukan. Pelaporan penelitian terdiri dari beberapa hal, 

yakni laporan kemajuan penelitian (laporan antara), laporan executive 

summary, laporan akhir penelitian, dummy book/buku hasil penelitian, dan 

laporan keuangan.  

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/
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BAB IX 

LAPORAN PENELITIAN 

 

 Laporan penelitian BOPTN dibuat dalam beberapa bentuk; laporan 

antara, laporan akademik, laporan akhir, dummy book, dan artikel. 

Sementara laporan penelitian mandiri dalam dua bentuk, yakni laporan hasil 

peneliian dan artikel. Berikut penjelasan tentang ketentuan dan bentuk 

laporan tersebut.  

A. Laporan Kemajuan Penelitian BOPTN 

1. Laporan Antara 

Laporan antara penelitian adalah laporan terhadap progress 

penelitian yang dilakukan peneliti. Peneliti harus melaporkan kegiatan 

penelitian yang dilakukannya, termasuk penggunaan anggaran 60%-70% 

yang telah diberikan oleh IAIN Padangsidimpuan. Terhadap laporan 

antara peneliti, peneliti harus menyampaikan laporan secara online dan 

offline, untuk kemudian dilakukan reviu oleh reviewer penelitian yang 

telah ditetapkan melalui Keputusan Rektor IAIN Padangsidimpuan.  

 

2. Ketentuan Review 

Terdapat ketentuan umum dan ketentuan peserta untuk review 

hasil penelitian. Hal ini untuk memberikan gambaran kepada peneliti 

tentang segala seuatu yang harus dipenuhi oleh peneliti.  

a. Ketentuan Umum  

Ketentuan umum pelaksanaan laporan antara sebagai berikut:  

1) Peserta merupakan peneliti dan kelompok peneliti penerima bantuan 

penetian BOPTN sesuai dengan Tahun Anggaran; 

2) Peneliti menyiapkan berkas laporan antara penelitian;  

3) Laporan antara penelitian direview oleh reviewer;  

4) Reviewer ditetapkan oleh penyelenggara penelitian;  

5) Penyelenggara penelitian menetapkan reviewer  dan daftar reviu;  

6) Reviu laporan antara dilaksanakan secara tatap muka dan/atau daring 

antara peneliti dan reviewer untuk memeroleh feed back secara 

langsung;  

7) Pelaksanaan reviu laporan antara minimal berlangsung 15 – 30 menit.   

b. Ketentuan Peserta Review 

Ketentuan peserta review laporan antara sebagai berikut:  

1) Individu dan kelompok peneliti penerima dana penelitian BOPTN 

Litapdimas Tahun anggaran berjalan;  

2) Peneliti memiliki email afiliasi lembaga iain-padangsidimpuan.ac.id, 

akun Google Scholar dan akun Sinta;  

3) Peneliti telah melakukan input progress penelitian ke sistem 

litapdimas.  

 

3. Reviu Laporan Antara 

Rubrik Reviu Laporan Antara Rubrik penilaian/reviu laporan 

antara dibagi menjadi tiga komponen utama sebagai berikut:  

1. Komitment Penelitian 

Peneliti mesti memiliki email afiliasi lembaga, akun Google Scholar 

(GS), Garuda, Pablon, dan  Sinta.  

2. Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan  
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1) Pelaksanaan penelitian sesuai agenda atau jadwal penelitian, terkait 

dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.  

2) Rencana dan realisasi anggaran menyangkut efektivitas anggaran 

secara fokus pada output penelitian dan sesuai Standar Biaya 

Masukan (SBM) dan Standar Biaya Keluaran (SBK).  

3. Kelayakan Data dan Publikasi Penelitian  

1) Kelayakan publikasi jurnal ilmiah sesuai kluster penelitian dalam 

extended abstract;  

2) Kesesuaian draft publikasi dengan IMRAD-Con; 

3) Jeknis dan tahapan publikasi penelitian meliputi konferensi atau 

jurnal reguler dan tahap progres outcome mencakup submit, review, 

accepted dan publish. 

 

4. Bobot Penilaian Laporan Antara 

Bobot penilaian laporan antara adalah sebagai berikut: 

 

Table 7: Komponen dan Bobot Penilaian  
No Komponen Penilaian Bobot Skor Nilai 

Komitmen Penelitian 

1. a. Memiliki email institusi  

b. Memilki akun Google Scholar  

c. Memiliki akun Sinta  

0.05   

Kesesuaian Pelaksanaan Penelitian 

2.  Agenda / jadwal penelitian  0.2   

3. Rencana dan realisasi anggaran 

a. Efektifitas anggaran (focus ke output) 

b. Kesesuian dengan Standar Biaya Masukan 

(SBM) 

 

0.2 

 

  

Kelayakan Data dan Publikasi Penelitian 

4. Kelayakan publikasi jurnal ilmiah sesuai 

kluster penelitian dalam extended abstract;  

0.05   

5. Kesesuaian draft publikasi dengan IMRAD-Con 0.4   

6. Jenis dan tahapan publikasi penelitian: 

a. konferensi atau jurnal reguler  

b. tahap progres outcome 
submit/review/accepted /publish. 

 

0.1 

 

  

Nilai Total    

Skor: 1 (buruk), 2 (kurang), 3 (cukup), 4 (baik), 5 (sangat baik)  

Nilai = Skor x Bobot.  

Rekomendasi Reviewer untuk Transfer dan Pencairan Sisa Dana (30%):  

Ditunda (Nilai ≤ 

2) 

Dipertimbangkan (2 ≤ 

Nilai ≤ 3) 

Dicairkan (Nilai ≥ 

3) 

 

5. Penjelasan Rubrik 

Penjelasan rubrik penilaian laporan antara di atas adalah sebagai 

berikut: 

Table 8: Penjelasan rubrik penilaian  
No Komponen Penilaian Skor 

1. - memiliki email institusi 

- memiliki akun GS 

- memiliki akun Sinta                                        

Memiliki email institusi (1 poin)  

Memiliki akun GS (1 poin)  

Memiliki akun Sinta (3 poin) 

2.  Kesesuaian jadwal dan 
agenda dengan 

pelaksanaan  

Jika peneliti masih pada tahap perencanaan (0.5 poin) 
Jika peneliti sudah melaksanakan 50% dari jadwal yang 

direncanakan (1.5 poin) 
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No Komponen Penilaian Skor 

Jika peneliti sudah sampai pada tahap akhir (3 poin)  

3. Rencana dan realisasi 

anggaran 
- Efektifitas anggaran 

(focus ke   output) 

- Kesesuian dengan 

Standar Biaya  Masukan 
(SBM) 

Peneliti membuatkan anggaran untuk publikasi. (2 poin)  

Peneliti mencantumkam angaran untuk kegiatan 
Academic Research Workshop:  seperti Writing 

workshop, Funding report workshop, Translasi bahasa, 

atau  Proopreading   (2 poin) 

Tidak mencantumkan dana untuk kegiatan sosialisasi 
penelitian nonakademik (1 poin). 

4. Kelayakan publikasi 

jurnal ilmiah sesuai 

kluster penelitian dalam 
extended abstract; 

Data layak sesuai kluster (3) 

Cakupan sesuai tujuan penelitian (2) 

5. Kesesuaian draft 

publikasi dengan IMRAD-

Con 

Peneliti mencantumkan Introduction/ pendahuluan (1 

poin) 

Peneliti mencantumkan Method/metode penelitian (1 

poin) 
Peneliti mencantumkan Result/ Hasil penelitian (1 poin) 

Peneliti mencantumkan Discussion/ pembahasan pada 

hasil penelitian (1 poin) 

Peneliti mencantumkan Conclusion/ Simpulan atau 
Penutup (1 poin) 

6. Jenis dan tahapan 

publikasi penelitian: 

b. Tahap penulisan 

c. Tahap 
submit/review/accept/ 

publish 

Peneliti telah  menulis manuskrip makalah  sampai 

metoda   (1 poin) 

Peneliti telah  menulis manuskrip makalah  sampai 

kesimpulan  (1 poin) 
Peneliti submit manuskrip makalah  (1 poin)  

Naskah dalam tahap  review   (1 poin)  

Peneliti publish makalah      (1 poin) 

 

6. Alur Laporan Antara 

Proses laporan antara mengikuti alur sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 2. Alur Laporan Antara 

 

7. Berkas Laporan Antara 

Laporan kemajuan penelitian berupa laporan antara adalah laporan 

proses pelaksanaan kegiatan penelitian yang telah dilakukan. Laporan 

kemajuan atau laporan antara dimaksudkan sebagai monitoring dan 

evaluasi untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah 

dilakukan peneliti. Komponen yang ada dalam laporan kemajuan adalah 

Peneliti melakukan input 
laporan antara ke sistem 

Penyelenggara mangatur jadwal 
pelaksanaan seminar laporan antara 

melalui zoom  

Reviewer melakukan review 
secara langsung atau online  

Peneliti menyiapkan materi presentasi 

Reviewer memberikan 
saran dan masukan   

Penyelenggara mempersiapkan berkas 
berita acara persetujuan reviewer pada 
hasil progress penelitian melalui google 

form   

Peneliti melakukan perbaikan sesuai 
dengan saran dan masukan   
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logbook, laporan singkat hasil penelitian, draft artikel, laporan keuangan 

tahap I (70%), kesediaan mengurus HaKI, dan dokumentasi kegiatan.  

Untuk lebih jelasnya tentang kelima poin dalam laporan antara 

tersebut dapat dilihat dalam keterangan berikut ini.  

1) Log-book 

 Log-Book atau buku hari merupakan catatan-catatan kegiatan 

penelitian. Hal-hal yang dapat digambarkan dalam log book adalah 

berupa 1) Hari/Tanggal, 2) tempat kegiatan, 3) nama kegiatan, 4) 

Teknik dan cara melakukan kegiatan, 5) Deskripsi kegiatan. Log book  

ditandatangani oleh ketua dan anggota peneliti (bagi kelompok 

peneliti) dan disetujui oleh Penyelenggara Penelitian.  Poin – poin 

tersebut telah disesuaikan dengan kebutuhan laporan logbook dalam 

sistem litapdimas.go.id.  

2) Laporan Akademik Hasil Penelitian Sementara  

Laporan hasil penelitian ini adalah laporan sementara dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. Laporan hasil penelitian memuat Bab 

Pendahuluan sampai Lampiran, dengan jumlah halaman 20 - 40 

halaman. Untuk menjaga keaslian laporan antara ini, para peneliti 

diharuskan melakukan sendiri cek plagiasi terhadap laporan yang akan 

dikirim melalui sistem, dengan kebolehan similaritasnya 25%. Adapun 

format penyusunan laporan ini sama halnya dengan penyusunan 

laporan hasil penelitian komplit, namun masih berisi laporan sampai 

dengan proses pelaporan terlaksana. Adapun format laporan ini dapat 

dilihat dalam lampiran.  

3) Draft Artikel atau Executive Summary 

Draft artikel ini adalah executive summary sementara dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan sebanyak 80%, disusun untuk 

mengetahui kelayakan hasil penelitian menjadi sebuah artikel yang 

layak untuk dimuat dalam sebuah jurnal. Format yang harus dipenuhi 

dalam menyusun draft artikel ini dapat dilihat dalam lampiran.   

4) Laporan Keuangan 

Laporan keuangan berupa gambaran umum realisasi anggaran 

penelitian 60%-70% sesuai standar biaya masukan (PMK No. 

119/PMK.02/2020 tahun 2020). Laporan keuangan disertai dengan 

lampiran berupa surat izin, SPPD, dan bukti pendukung lainnya. 

Dalam laporan keuangan ini peneliti diharuskan menyampaikan 

rencana anggaran penelitian untuk pencairan tahap kedua (30%-

40%).  

5) Pengusulan HaKI 

Surat pernyataan akan melakukan pengurusan HaKI atas output 

penelitian yang dilakukan yang dibubuhi materai 10.000. (Surat yang 

diperlukan untuk pengurusan HaKI tersebut dapat diakses di link 

http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id). 

6) Dokumentasi 

Dokumentasi penelitian merupakan foto-foto kegiatan yang 

berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dalam kegiatan sementara 

penelitian.  

Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam 

laporan antara peneliti harus melengkapi beberapa hal seperti di bawah 

ini:   

http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/
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1. Log-book penelitian 

2. Laporan Sementara 

3. Draft Artikel 

4. Laporan penggunaan keuangan 60%-70% 

5. Pengusulan HaKI 

6. Pengusulan Outcome berupa Buku yang akan di proses oleh IAIN 

Padangsidimpuan Press.  

7. Dokumentasi  

Laporan diserahkan kepada penyelenggara penelitian tidak dijilid 

untuk menghindari perusakan pada laporan yang telah dijilid apabila ada 

perbaikan. Oleh karena itu peneliti diminta untuk mengumpulkan segala 

berkas laporan (1 eks) dalam map file besar dan 1 (satu) eks dijilid semi lux 

untuk kebendahara. Untuk ketentuan warna diatur dalam petunjuk 

tersendiri.  

 

B. Laporan Akhir Penelitian BOPTN 

Peneliti memilki tanggungjawab untuk melaporkan segala kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya. Akhir 

dari proses penelitian adalah pada berakhirnya tahun anggaran, seiring 

dengan itu peneliti wajib memberikan laporan penggunaan anggaran dan 

laporan akademik dari kegiatan penelitian yang dilakukannya. Adapun 

ketentuan laporan akhir penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Umum  

a. Melampirkan Screenshot Author Sinta;  

b. Mensitasi minimal 2 (dua) paper sejawat yang telah dipublikasikan 

di Jurnal eksternal kampus, dan mensitasi minimal 1 (satu) Jurnal 

internal kampus, dibuktikan dengan melampirkan screenshoot bukti 

sitasi; 

c. Melampirkan progress publikasi, submit/accepted/published artikel; 

d. Menyertakan surat keterangan hasil penelitian digunakan oleh 

penerima manfaat penelitian dari industri, organisasi, atau 

masyarakat, apabila penelitian ini menghasilkan barang benda dan 

non-benda dan digunakan oleh masyarakat.  

e. Peneliti melaporkan output lainnya, seperti poster, modul, bahan 

ajar, model, prototype, teknologi tepat guna, kebijakan, dan rekayasa 

sosial (partisipasi masyarakat);  

f. Buku hasil publikasi dari bantuan penelitian diserahkan ke Lembaga 

penyelenggara sejumlah 10 (sepuluh) eksemplar, untuk diserahkan 

ke Fakultas dan Perpusatakaan; 

g. Melaksanakan presentasi hasil penelitian dihadapan reviewer.   

 

2. Ketentuan Khusus  

a. Jenis laporan akhir penelitian sebagai berikut:  

1) Narasi singkat hasil penelitian; 

2) Laporan Akademik Penelitian; 

3) Buku hasil penelitian;  

4) Hak Kekayaan Intelektual; 

5)  Laporan keuangan.  

b. Plagiarism checker, paper hasil penelitian maksimum 25% dan buku 

hasil penelitian maksimum 30%;  



 

 Pedoman Penelitian dan  Publikasi Ilmiah IAIN Padangsidimpuan tahun 2021 
59 

c. Upload (unggah) laporan penelitian pada Litapdimas di link ini: 

http://litapdimas.kemenag.go.id.   

 

C. Bentuk laporan akhir penelitian BOPTN 

1. Narasi Singkat Hasil Penelitian 

Narasi singkat penelitian merupakan uraian singkat tentang hasil 

penelitian yang dilakuan. Narasi ini ditulis berdasarkan ketentuan 

sebagai berikut:  

a. Ditulis dalam 3 – 5 halaman luar daftar Pustaka, kertas A4 spasi 1.5 

cm.  

b. Hak penerbitan narasi penelitian ada pada penyelenggara penelitian.  

c. Narasi tersebut berisi, gambaran umum masalah penelitian, tujuan 

penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan.  

d. Daftar Pustaka ditulis menggunakan system referensi, minimal 

berjumlah 5 sumber.  

e. Ucapan terima kasih kepada institusi dan Lembaga penyelenggara.  

Narasi ini dibuat dengan sistematika sebagai berikut: 

a. Judul penelitian;  

b. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;  

c. Abstraksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau Bahasa 

Arab (berisikan sekitar 300 – 500 kata) dengan Spasi 1 pt;  

d. Kata kunci (3 – 5 kata dicetak miring);  

e. Font standar Book Antiqua atau Times New Roman ukuran 12 pt 

spasi 1,5 pt; 

f. Isi tulisan dengan sistematika berikut:  

1) Introduction / Pendahuluan berisi masalah dan tujuan (1 – 1,5 

halaman); 

2) Method / Metode Penelitian (1 paragraf);  

3) Result and Discussion/ Hasil dan Pembahasan (1 – 1.5 

halaman);  

4) Conclusion dan Kesimpulan (1 paragraf)  

5) Ucapan Terima Kasih 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 didukung oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan 

LP2M IAIN Padangsidimpuan melalui pendanaan BOPTN Tahun 

Anggaran 2020, berkisar antara 15 – 30 kata).  

6) Daftar Referensi (menggunakan Style Chicago Manual of Style 

16th Edition (Full Note minimal 5 referensi).  

 

2. Laporan Akademik Penelitian  

Laporan akhir akademik penelitian merupakan laporan laporan 

akhir penelitian dengan ketentuan:  

1) Hard cover,  

2) Ukuran kertas A 4 80 GSM,  

3) Spasi 2,  

4) Font standar Book Antiqua atau Times New Roman ukuran 12 pt,  

5) ukuran margin top and left (4 cm) bottom and right (3 cm), dan 

6) jumlah halaman minimal 60 halaman selain referensi.  
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7) Plagiarism Checker Turnitin similarity max 25%.   

Adapun sistematika penulisan laporan akhir ini dapat dilihat 

dalam lampiran.  

 

3. Dummy Book / Buku Hasil Penelitian 

Dummy book atau buku dari hasil penelitian dibuat 

menyesuaikan dengan model buku. Sedapat mungkin penerbitan buku 

hasil penelitian dilakukan melalui IAIN Padangsidimpuan Press yang 

telah melakukan Kerjasama dengan Penerbit Prenada. Buku yang 

diterbitkan dari hasil penelitian dengan menggunakan dana bantuan 

BOPTN IAIN Padangsidimpuan, memiliki kewajiban untuk 

mencantumkan nama dan logo institusi, oleh karenanya sebaiknya 

buku tersebut diterbitkan sebagaimana disarankan di atas. Dalam hal 

buku yang dihasilkan dari hasil penelitian, seluruh nama peneliti 

harus dicantumkan sebagai penulis dalam buku terbitan hasil 

penelitian tersebut, ini dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah 

karya ilmiah dosen di lingkungan IAIN Padangsidimpuan.  

Adapun spesifikasi penulisan buku adalah sebagai berikut: 

1) Jenis kertas Bookpaper (Kertas Buku), yaitu kertas berwarna agak 

cream atau kecoklat-coklatan,  

2) ketebalan antara 55 gsm atau 57.5 gsm. Kertas ini juga sering 

disebut kertas storenso.  

3) Cover jenis kertas Art Paper atau Art Karton, kertas mengkilap, 

ketebalan antara 230 gsm dan 260 gsm (Art Karton). Jika tidak suka 

jenis mengkilap, bisa pakai Art Paper jenis Matte Paper, tapi harus 

di laminasi Doft/Glossy untuk mendapatkan hasil cover yang 

sempurna.  

4) Cover, hard cover full color komersil tanpa logo lembaga.  

5) Lay Out: Paper B5 (18,2 cm x 25,7 cm),  

6) Margin top- bottom-leftright 2,5 cm,  

7) Line Spacing Single 1 pt,  

8) Font Book Antiqua, Century Schoolbook, atau Times New Roman 

Size 12,  

9) Setting halaman bolak-balik.   

10) References: Insert Citation (body text), Style APA (non-Sains), 

Built-in Bibliography.  

Prakata merupakan pernyataan peneliti tentang buku hasil 

penelitian dengan mencantumkan pembiayaan penelitian yang 

bersumber dari BOPTN IAIN Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2020. 

Kata pengantar diperoleh dari research leader atau leader of knowledge 

bidang keahlian yang relevan dengan materi penelitian yang 

merupakan ulasan dan/atau tanggapan terhadap materi buku hasil 

penelitian. Kata pengantar dapat pula diperoleh dari reviewer 

penelitian.  Buku harus memiliki ISBN dapat diperoleh dari penerbit 

komersil baik skala nasional maupun internasional. Penerbit buku hasil 

penelitian adalah Penerbit Prenada yang telah memiliki kerjasama 

dengan LPPM IAIN Padangsidimpuan.  

Untuk penerbitan yang akan dilakukan melalui IAIN 

Padangsidimpuan Press bekerjasama dengan penerbit IKAPI, peneliti atau 

penulis diharapkan mengirimkan berkas softcopy ke email lppm@iain-

mailto:lppm@iain-padangsidimpuan.ac.id
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padangsidimpuan.ac.id. Adapun contoh sistematika penulisan buku hasil 

penelitian ini dapat dilihat dalam lampiran.  

 

D. Luaran Tambahan BOPTN  

Luaran tambahan atau potensi luaran lainnya adalah hasil yang 

diperoleh setelah penelitian dilakukan. Bagian ini mencakup prosiding, 

HaKI/Paten,  modul, teknologi tepat guna (TTG), aplikasi, poster, 

kebijakan, model, social enginering (rekayasa sosial atau partisipasi 

masyarakat) dan sebagainya. Hal utama yng dituntut dari laporan jenis ini 

adalah sertifikat HaKI dari hasil penelitian yang dilakukan, baik itu 

sertifikat HaKI hasil penelitian, buku, maupun HaKI artikel yang telah 

dimuat di jurnal tertentu.  

 

E. Laporan Outcome  

Laporan outcome berupa publikasi hasil penelitian dalam jurnal atau 

penerbitan buku yang merupakan bentuk diseminasi dan bahkan hilirisasi 

sebagai berikut: 

a. Laporan/bukti terbit di jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi 

atau jurnal internasional, atau dalam bentuk bukti submit artikel pada 

jurnal yang dituju.  

b. Hasil penelitian dalam format buku dianjurkan untuk dapat diterbitkan 

oleh LPPM IAIN Padangsidimpuan Press kerjasama dengan Prenada.  

 

F. Bukti Cek Plagiarisme Turnitin 

Cek plagiarisme harus dilakukan dengan menggunakan aplikasi 

Turnitin yang telah dilangan oleh IAIN Padangsidimpuan. Terhadap artikel 

dan laporan akademik hasil penelitian, serta narasi singkat hasil 

penelitian, similaritas yang diakui tidak lebih dari 25%, namun untuk 

publikasi dalm bentuk buku tingkat similaritas yang dimiliki hendaknya 

tidak lebih dari 30%.  

 

G. Laporan Penggunaan Dana 

Laporan penggunaan dana adalah laporan penggunaan dana 

keseluruhan (100%) dari bantuan yang diberikan. Ketentuan penyusunan 

laporan pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian disesuaikan 

berdasarkan SBM (Standar Biaya Masukan) dan SBK (Standar Biaya 

Keluaran) tahun berjalan serta berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Penggunaan Anggaran Penelitian memperhatikan ketentuan dan 

Komponen Pembiayaan sebagai berikut:  

a. Anggaran tidak dapat mencantumkan honorarium peneliti, karena 

penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan tugas fungsi dosen dalam 

Tri Dharma Perguruan Tinggi, sehingga peneliti tidak berhak untuk 

dibayar dalam melakukan penelitiannya.  

b. Narasumber dan moderator yang berasal dari dalam Kementerian 

tidak dapat diberikan.  

c. Anggaran dapat dianggarkan untuk honorarium reviewer pada saat 

penilaian dan seminar baik seminar proposal, antara, maupun seminar 

hasil.  

mailto:lppm@iain-padangsidimpuan.ac.id
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d. Komponen pembiayaan bantuan penelitian ini dapat mencakup hal-hal 

sebagai berikut:  

1) Persiapan penelitian  

a) Biaya Penyempurnaan proposal, yang mencakup pembiayaan 

narasumber, pertemuan dalam rangka diskusi dengan tim 

sejawat atau pakar, validasi instrument, Focus Group Discussion, 

seperti pengadaan konsumsi, transportasi dan uang harian pakar 

yang disesuaikan dengan kepangkatannya.  

b) Biaya persiapan penelitian seperti rapat penyusunan instrument, 

try out instrument, konsumsi, memperbanyak instrument, dan 

lain sebagainya.  

2) Pelaksanaan  

a) Biaya Pengumpulan data melalui penyebaran instrument, 

observasi dan wawancara meliputi belanja bahan, biaya 

akomodasi penelitian, transportasi peneliti, transportasi dan 

honorarium perangkat penelitian (pembantu 

lapangan/pengumpul data/observer, pembantu peneliti, 

pengolah data), dan diskusi dan validasi instrument kepada 

pakar/tim ahli, dan lain sebagainya.  

b) Biaya Pengumpulan data dan validasi data melalui Focus Group 

Discussion (FGD) mencakup belanja bahan, akomodasi, snack, 

makan, transportasi dan uang harian.  

c) Biaya Analisa data melalui aplikasi analisis data statistic 

seperti: SPSS (Statistical Product and Service Solutions), MOS 

(Model Output Statistics) dan SEM (Structural Equation 

Modelling) mencakup belanja bahan, transportasi dan 

honorarium pengolah data.  

3) Pasca Pelaksanaan  

a) Biaya penggandaan laporan antara untuk pelaksanaan seminar 

hasil dihadapan para reviewer; 

b) Biaya penggandaan laporan hasil penelitian, pembuatan buku, 

dan laporan keuangan;  

c) Menterjemahkan artikel yang berasal dari hasil penelitian dari 

Bahasa Indonesia ke Bahasa asing (Bahasa Arab dan Bahasa 

Inggris);  

d) Biaya Seminar ekspose hasil penelitian (misal melalui 

conference) meliputi biaya transportasi, akomodasi, biaya input 

article, dan lain sebagainya;  

e) Biaya Diseminasi melalui publikasi ilmiah jurnal dan 

penerbitan buku hasil penelitian; biaya lay out, penerjemahan, 

pencetakan, penjilidan, dan pengiriman artikel;  

f) Pengurusan HKI/paten, pembuatan poster, temu lapangan, 

pelatihan profesi mencakup biaya transportasi, akomodasi dan 

sebagainya.  

e. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan serta 

pembelanjaan lainnya disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis dan 

luas penelitian.  

f. Semua biaya yang dikeluarkan dari kegiatan penelitian dikenakan 

pajak yang besarannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
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H. Bentuk Tagihan dan Batas Waktu Pelaporan 

Batas waktu pelaporan penelitian dan publikasi ilmiah sebagai 

berikut: 

1. Penyelenggaraan penelitian berlangsung selama 1 tahun anggaran 

berjalan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pasca 

pelaksanaan; 

2. Pelaksanaan penelitian lapangan yang lebih dari 10 (sepuluh) bulan 

dapat dipertimbangkan menjadi penelitian multiyears; 

3. Pelaporan output dan outcome diserahkan pada saat selesai 

pelaksanaan penelitian di akhir masa anggaran tahun berjalan sesuai 

kontrak. Aturan  pelaporan output dan outcome seperti di bawah ini. 

 

Tabel 9: Tagihan Penelitian 
NO.  KLUSTER PUBLIKASI 

ILMIAH 

OUTPUT/OUTCOME 

1. Penelitian 

Pembinaan/ 
Kapasitas 

Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan 

Bukti, executive Summary, Narasi Hasil 
Penelitian, HakI, dan Buku ISBN Non-ISBN 

2. Penelitian 

Pengembangan 

Program Studi 

Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan Bukti 

executive Summary, Narasi Hasil Penelitian, 

HakI, dan Buku ber ISBN  

3. Penelitian 

Interdisipliner 

Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan 

Bukti, executive Summary, Narasi Hasil 
Penelitian, HakI, dan Buku ber ISBN 

4. Penelitian 

Pengembangan 

Pendidikan Tinggi 

Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan 

Bukti, executive Summary, Narasi Hasil 

Penelitian, HaKI, dan Buku ber ISBN 

5.  Penelitian Kajian Aktual 
Strategies Nasional  

Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan 
Bukti, executive Summary, Narasi Hasil 

Penelitian, HaKI, dan Buku ber ISBN 

6. Penelitian 

Pengembangan 

Nasional 

Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan 

Bukti, executive Summary, Narasi Hasil 

Penelitian, HaKI, dan Buku ber ISBN 

7. Penelitian Kolaborasi 

Antarperguruan Tinggi 

Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan 

Bukti, executive Summary, Narasi Hasil 

Penelitian, HaKI, dan Buku ber ISBN 

8. Pengabdian Berbasis 

Program Studi 

Laporan Penelitian, Laporan Keuangan dan 

Bukti, executive Summary, Narasi Hasil 
Penelitian, HaKI, dan Buku ber ISBN 

9. Bantuan Penulisan Buku 

Ajar 

Laporan Kegiatan, Laporan Keuangan, dan Buku 

ber ISBN 

 

4. Jika target outcome tidak terpenuhi maka penerima bantuan tidak boleh 

mengajukan permohan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan 

tagihan outcome tersebut atau selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak 

berakhirnya masa kontrak penelitian.  

5. Peneliti akan diberikan masa untuk menyerahkan atau melakukan upload 

laporan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh litabdimas dan 

penyelenggara penelitian, bilamana waktu tersebut tidak terpenuhi 

maka link untuk mengakses penelitian tersebut akan tertutup secara 

otomatis, sehingga peneliti tidak akan bisa melakukan pelaporan 

penelitian karena mengalami keterlambatan dari waktu yang telah 

ditentukan.  

6. Batasan waktu penyerahan laporan akan disesuaikan dengan jadwal 
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pada akun litapdimas, dan jadwal yang ditetapkan kemudian oleh 

penyelenggara.  

 

I. Unggahan Laporan  

Penerima dana bantuan wajib meng-unggah laporan penelitian, 

progess report, log-book, dan draft artikel untuk publikasi jurnal pada 

laman http://litapdimas.kemenag.go.id dengan tahapan mekanisme 

sebagai berikut: 

1) File yang diunggah dalam bentuk pdf yang terdiri dari cover dan isi 

laporan hasil penelitian.  

2) Hasil penelitian diunggah secara bersamaan, atau tidak terpisah dari 

halaman 1 sampai halaman akhir, tidak terpisah antara cover dalam, 

daftar isi, Bab I s/d Referensi, dan lampiran.  

3) Cover dan isi diunggah secara terpisah. 

4) Mengisi abstrak dan kata kunci hasil penelitian dalam kolom yang 

disediakan. 

Selanjutnya untuk penelitian mandiri, maka peneliti wajib unggah laporan 

ke laman yang telah disediakan oleh LPPM yakni pada situs 

http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/pusat-penelitian-dan-

penerbitan/proposal-penelitian-mandiri/ 

 

J. Laporan Penelitian Mandiri 

Penelitian mandiri juga menuntut adanya laporan. Ada tiga bentuk 

laporan yang bisa dihasilkan dari penelitian ini, yakni laporan akademik, 

buku, laporan dalam bentuk artikel, maupun HaKi. Bentuk laporan 

akademik, penulisan artikel, dan penulisan buku mengacu kepada laporan 

akademik hasil penelitian sebagaimana biasanya. Hanya saja tidak ada 

tuntutan bagi peneliti terakit keharusan akun sinta dan lain sebagainya. 

Peneliti dibebaskan untuk membuat luaran penelitian yang diinginkan, 

yang wajib disampaikan kepada LPPM adalah laporan akademik hasil 

penelitian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan selanjutnya.  

Peneliti mandiri juga tidak dituntut untuk memberikan laporan 

keuangan karena peneliti bertanggungjwab terhadap penelitian yang 

dilakukannya sendiri, namun apabila penelitian tersebut dibiayai dengan 

bantuan pihak luar, penelii diharuskan memberi laporan sesuai dengan 

ketentuan pemberi bantuan.  

 

K. Jenis Laporan  

Dari penjelasan di atas, maka untuk akhir dari proses kegiatan 

penelitian, peneliti wajib menyampaikan laporan dalam bentuk: 

1. Laporan Akademik Penelitian lengkap (jilid lux, untuk jumlah 

disepakati kemudian. 

2. Laporan akademik tersebut diserahkan lengkap dengan pengesahan 

dari pihak penyelenggara terkait/Ketua LPPM dengan jumlah halaman 

dan kelengkapan berkas penelitian).  

3. Kelengkapannya adalah sbb: 

a. Cover luar  

b. Cover dalam (mencantumkan nama mahasiswa yang terlibat) 

c. Kata Pengantar 

d. Lembar Pengesahan Penelitian 

http://litapdimas.kemenag.go.id/
http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/pusat-penelitian-dan-penerbitan/proposal-penelitian-mandiri/
http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/pusat-penelitian-dan-penerbitan/proposal-penelitian-mandiri/


 

 Pedoman Penelitian dan  Publikasi Ilmiah IAIN Padangsidimpuan tahun 2021 
65 

e. Identitas Peneliti 

f. Abstrak Indonesia dan Inggris  

g. Daftar Isi 

h. Bab I – Bab V 

i. Daftar Pustaka 

j. Biodata 

k. Lampiran  

4. Khusus bagi penelitian BOPTN laporan diserahkan sesuai dengan jadwal 

yang ditentukan, dilakukan penjilidan setelah dilakukan pemeriksaan 

oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Setelah Laporan ini sah menurut 

SPI, maka disampaikan dalam bentuk softcopy setelah di scan ke email 

lppm@iain-padangsidimpuan.ac.id  

5. Kopian Sertifikat HaKI/Surat Pengusulan HaKI (1 eks) (khusus 

penelitian BOPTN) 

6. Artikel dan bukti submit (1 eks) (khusus penelitian BOPTN) 

7. Buku hasil penelitian ber-ISBN (8 eks) (khusus penelitian BOPTN) 

8. Bukti hasil cek plagiarisme artikel dan hasil penelitian (khusus 

penelitian BOPTN) 

9. Laporan Penggunaan dana dan bukti-bukti pendukung (1 eks dalam map 

file: untuk diperiksa SPI), dan 2 eks jilid lux apabila telah direvisi 

sesuai saran dan masukan dari Satuan Pengawas Internal (SPI). 

(khusus penelitian BOPTN) 

 

~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lppm@iain-padangsidimpuan.ac.id
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BAB X 

TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH 

 

A. Penggunaan Bahasa, Penulisan Kalimat dan Paragraf 

1. Penggunaan Bahasa 

Penggunaan bahasa merupakan hal yang sangat penting dalam 

penulian karya ilmiah. Hal ini bertujuan agar informasi dan gagasan 

yang disampaikan dapat dipahami pembaca secara benar, tanpa 

menimbulkan penafsiran yang keliru.  Dalam kaitannya dengan hal ini 

ada beberapa ketentuan penggunaan bahasa yang perlu dipenuhi dalam 

penulisan karya ilmiah, antara lain sebagai berikut. 

a. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia baku seperti yang 

termuat dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang 

Disempurnakan (EYD). 

b. Bahasa asing yang digunakan harus mengacu kepada struktur dan 

grammatika yang benar menurut ketentuan yang penggunaan bahasa 

asing tersebut.  

c. Kalimat yang dibuat mesti lengkap, dalam arti ada subyek, prediket, 

obyek dan/ atau keterangan. 

d. Pada satu paragraph minimal terdiri dari minimal dua kalimat, yakni 

kalimat inti dan kalimat penjelas. 

e. Istilah yang digunakan untuk bahasa Indonesia adalah istilah yang 

sudah di-Indonesia-kan. Misal penggunaan kata saduran dari bahasa 

Inggris yang telah diakui menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik 

dan benar.  

f. Istilah (terminology) asing dapat digunakan jika memang belum ada 

padanannya dalam bahasa Indonesia atau sebaliknya, sebagai 

penjelas/konfirmasi istilah. Istilah tersebut diketik dengan tulisan 

italic atau cetak miring.  

g. Hal-hal yang patut dihindari: 

1) Penggunaan kata ganti orang pertama atau orang kedua (saya, aku, 

kami, kita, kamu). Kata ”saya” pada bagian kata pengantar diganti 

dengan kata “penulis”. 

2)  Pemakaian tanda baca yang tidak tepat. 

3) Penggunaan awalan di dan ke yang tidak tepat (harus dibedakan 

dengan fungsi di dan ke sebagai kata depan atau sebagai kata 

penunjuk arah dan tempat) 

4) Memberi spasi antara tanda penghubung atau sebelum koma, titik, 

titik koma, titik dua, tanda tanya, tanda kurung dan sejenisnya. 

5) Penggunaan kata yang kurang tepat pemakaiannya dalam penulisan 

karya ilmiah, yakni seperti kata-kata yang selalu dipakai dalam 

percakapan sehari-hari. 

6) Kata sambung (dan, maka dan lain-lain) pada awal kalimat. 

 

   2. Penulisan Kalimat 

Dalam penulisan karya ilmiah, maka kalimat yang digunakan 

adalah kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang digunakan 

untuk menyampaikan informasi secara tepat. Ketepatan dalam 

menyampaikan informasi akan membuahkan hasil, yaitu adanya sebuah 

pemahaman dari para pembaca terhadap isi kalimat yang disampaikan. 
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Pembaca tidak akan bisa menjawab, melaksanakan atau menghayati  

setiap kalimat sebelum mereka bisa  memahami isi kalimat tersebut 

secara benar. 

Terdapat beberapa kesalahan dalam penyusunan kalimat yang 

patut dihindari, antara lain; 

a. Plenastis atau pleonasme, yakni pemakaian kata yang mubazir 

(berlebihan), padahal sebenarnya tidak perlu. 

b. Salah dalam pemilihan kata. 

c. Salah nalar. 

d. Pengaruh bahasa asing atau daerah (interfensi) 

f.  Kata depan yang tidak perlu. 

g. Berisikan banyak anak kalimat, sehingga terlalu panjang dan inti 

kalimat atau ide yang disampaikan  menjadi kabur. 

 

3. Penulisan Paragraf. 

Paragaf merupakan penuangan inti buah pikiran dalam sebuah 

karangan. Dalam sebuah paragraf terkandung satu unit  buah pikiran 

yang didukung beberapa buah kalimat. Biasanya didalam paragraf 

dimulai dengan adanya kalimat utama berupa kalimat topik, kalimat-

kalimat penjelas hingga kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling 

bertalian dalam satu rangkaian uraian untuk membentuk sebuah 

gagasan. 

 Kegunaan paragraf yang utama adalah untuk menandai 

pembukaan topik baru atau pengembangan lebih lanjut topik 

sebelumnya. Kegunaan lain ialah untuk menambah hal-hal yang penting 

untuk memerinci dari yang diutarakan dalam paragraf terdahulu. 

Berdasarkan tujuan, paragraf dapat dibagi menjadi tiga, yaitu: 

paragraf pembuka, paragraf penghubung dan paragraf penutup. Paragraf 

pembuka memiliki peran sebagai pengantar bagi pembaca untuk sampai 

pada masalah yang diuraikan oleh penulis. Untuk itu, paragraf pembuka 

harus dapat menarik minat dan perhatian pembaca, serta sanggup  

mempersiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. 

Paragraf penghubung berfungsi menguraikan masalah yang akan 

dibahas oleh seorang penulis. Semua persoalan yang akan dibahas oleh 

penulis diuraikan dalam paragraf ini. Oleh sebab itu, secara kuantitatif  

paragraf ini merupakan paragraf  yang paling panjang dalam 

keseluruhann karangan/tulisan. Uraian dalam paragraf  penghubung ini, 

antar kalimat maupun antar paragraf harus saling berhubungan secara 

logis. 

Paragraf penutup bertujuan untuk mengakhiri sebuah 

karangan/tulisan. Paragraf ini bisa berisi tentang kesimpulan masalah 

yang telah dibahas dalam paragraf penghubung atau bisa juga berupa 

penegasan kembali hal-hal yang dianggap penting dalam uraian-uraian 

sebelumnya.    

 

B. Teknik Pengutipan  

1.  Teknik Pengutipan 

Karya ilmiah tidak terlepas dari pengutipan. Sudah menjadi 

ketentuan umum bila setiap karya ilmiah memiliki kutipan, hal ini 

untuk menunjukkan data, teori, dalil, dan lain-lain dimuat dalam 
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tulisan yang dibuat. Dalam penulisan karya ilmiah maka wajib 

hukumnya penulis atau peneliti dapat menunjukkan secara pasti 

sumber data, teori, dan dalil-dalil ditemukannya.  

Berdasarkan cara pengutipannya, maka kutipan dapat 

dikelompokkan kepada dua macam, yaitu kutipan langsung (direct 

quotation) dan kutipan tidak langsung (indirect quotation). Kutipan 

langsung adalah kutipan yang diambil secara tekstual dari suatu 

sumber berupa buku referensi, dokumen atau pembicaraan seseorang. 

Selanjutnya kutipan tidak langsung adalah kutipan yang diambil secara 

makna dan isinya saja, sedangkan teksnya dibuat sendiri oleh penulis. 

Teknik penulisan kutipan langsung atau kuotasi dengan kutipan tidak 

langsung memiliki perbedaan.  

Teknik pengutipan langsung merupakan pengambilan teks 

langsung dari yang dikutip. Peneliti atau penulis mengambil atau 

mengutip keseluruhan dari bahan kutipannya. Dalam hal ini penulis 

memberikan sumber langsung di akhir sebuah kutipan, bisa di awal 

atau diakhir tulisan yang dikutip. Penulisan kutipan langsung memiliki 

syarat-syarat  sebagai berikut. 

1. Kuotasi yang panjangnya kurang dari empat baris penuh dapat 

ditulis dalam teks biasa dengan ukuran spasi dua (double space) atau 

menyesuaikan dengan spasi tulisan. Kutipantersebut diapit oleh dua 

tanda petik (“...”). 

2. Kuotasi yang panjangnya empat baris penuh atau lebih, maka teknik 

penulisannya dilakukan secara tersendiri (terpisah dari teks) dan 

tidak mengunakan tanda petik (“….”). Kuotasi itu ditulis dengan 

ukuran satu spasi (single space) yang dimulai dari ketukan ke 7 dari 

garis margin (atau disesuaikan dengan ketukan pada paragraf yang 

digunakan), contohnya: 

Setiap kutipan harus disebutkan sumber aslinya sebagai 

pengakuan bahwa bagian yang dikutip itu bukan hasil 

pemikiran penulis sendiri. Pada setiap kutipan harus 

dicantumkan nomor sumber kutipan (referensi). Nomor ini 

diletakkan setelah tanda baca, naik sedikit di atas baris. 

3. Jika ada bagian dari teks yang dibuang atau tidak dikutip satu kata 

sampai satu kalimat dalam kuotasi, maka bagian itu diganti dengan 

titik tiga (…), namun jika bagian yang dibuang itu sampai satu 

paragraf atau lebih, maka harus diganti dengan titik lima (.....). 

4. Jika dalam kuotasi ada kata-kata penulis, maka kata-kata itu 

ditempatkan dalam kurung karawal, yaitu  [kata-kata]. 

5. Kuotasi yang berbahasa Arab, baik untuk kuotasi yang di bawah 

empat baris atau di atas empat baris ditulis seperti penulisan kuotasi 

empat baris ke atas. Selain itu, penulisannya harus disertai 

terjemahannya. Untuk penulisan terjemahannya berlaku teknik 

penulisan kuotasi yang lebih dari empat baris. 

6. Kuotasi ayat al-Quran berlaku seperti teks bahasa Arab lainnya. 

Kecuali itu sumber rujukannya ditulis dengan teknik sebagai berikut.  

Departemen Agama, Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: 

Toha Putra, 2015), hlm. 30. 
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2. Sistem Referensi dan Teknik Penulisan Kutipan 

Terdapat beberapa jenis penulisan kutipan, yakni Foot note atau 

catatan kaki, body note atau catatan perut, dan end note atau catatan 

akhir. Footnote adalah salah satu teknik membuat catatan bagi kutipan 

suatu karya ilmiah yang dilakukan penulisan angka setelah kutipan. Foot 

note yang disebut juga dengan catatan kaki adalah catatan tentang sumber 

tulisan yang diletakkan di bagian bawah setiap halaman yang ada 

kutipannya. Adapun body note yang disebut juga dengan ‘catatan perut’ 

adalah catatan tentang sumber yang diletakkan di dalam (tubuh) tulisan. 

Kemudian end note yang disebut juga dengan ‘catatan akhir” adalah 

catatan mengenai sumber rujukan yang diletakkan pada akhir naskah 

tulisan.  

IAIN Padangsidimpuan secara umum menggunakan foot note, namun 

seiring dengan perkembangan penulisan yang terjadi, model penulisan 

kutipan juga berubah. Saat ini di IAIN Padangsidimpuan menggunakan dua 

model penulisan kutipan, yakni footenote dan body note, dan lebih 

dominan sudah diarahkan untuk menggunakan bodynote dengan style APA 

atau American Psycological Association. Untuk penelitian BOPTN baik 

dalam format fill in yang disediakan di dalam litapdimas maupaun dalam 

pembuatan laporan penelitian sudah diharuskan menggukan body note. 

Sementara untuk jurnal diserahkan kepada pengelola jurnal masing-

masing. Untuk jurnal yag dikelola oleh LPPM IAIN Padangsidimpuan, 

mulai tahun 2020 telah menggunakan teknik kutipan di dalam tubuh atua 

body note.  

Teknik penulisan yang semakin berkembang ditunjang dengan 

perkembangan teknologi, maka penulisan kutipan dilakukan dengan 

menggunakan sistem referensi, baik dengan menggunakan Mendeley 

Referencing System atau menggunakan Zotero Referencing System. 

Penggunaan sistem referensi ini telah berlaku secara umum pada jurnal 

yang dikelola oleh masing-masing fakultas, walaupun masih ada beberapa 

yang menggunakan manual system. Penggunakan sistem referensi ini 

memudahkan penulis dalam melakukan penulisan referensi dan juga 

memungkinkan terkoneksinya kutipan tersebut kepada pemilik tulisan 

karena terintegrasi dengan internet. Saat ini semua tulisan ilmiah dosen 

terdokumentasi di dalam google scholar, garuda, dan lain sebagainya, 

sehingga pengutipan yang dilakukan secara bersistem akan membantu 

proses sitasi penulis dan membantu meningkatkan kualitas akademik 

sebuah lembaga pendidikan. Untuk pengutipan yang menggunakan 

bodynote maka di dalam Mendeley atau Zotero dapat dipilih style pada 

referensi American Psycological Association 6th edition, dan untuk footnote 

menggunakan Style Chicago Manual of Style 17th (full note).  

 

a. Pengutipan langsung dan tidak langsung 

Terdapat dua jenis pengutipan, yakni pengutipan langsung (direct 

quotation) dan kutipan tidak langsung (indirect quotation). Kutipan 

langsung adalah pengutipan dengan jenis kalimat ditulis kembali oleh si 

penulis dimana kalimat yang ditulis sama persis dengan kalimat 

aslinya. Penulis hanya berperan sebagai penulis atau pencatat kembali 

apa yang disampaikan oleh penulis asli, tanpa merubah, mengurangi, 
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atau menambah kutipan tersebut sedikitpun. Kutipan ini disebut 

dengan kutipan asli penulis pertama.  

       

Ciri-Ciri Kutipan Langsung 

Ada beberapa ciri kutipan langsung, yakni: 

1. Tidak mengurangi atau menambahi teks asli atau teks yang dikutp 

meskipun satu kata.  

2. Untuk pengutipan langsung dengan menambahkan titik tiga 

berspasi (pengutipan ... sangat baik) menunjukkan adanya kata-

kata asli yang dihilangkan.  

3. Menggunakan style APA (American Psychological Association) atau 

MLA (Modern Language Association).  

4. Menggunakan penulisan atau tempat yang berbeda dari teks ketika 

teks yang akan dikutip melebihi 40 kata atau 4 baris penuh dengan 

spasi tunggal.  

5. Apabila jumlah kalimat yang dikutip kurang dari 4o kata atau 4 

baris penuh, maka pengutipan dilakukan bersatu dengan teks, 

dengan memberikan tanda kutip dua (“…..”) pada teks yang dikutip.  

 

Contoh:  

Kutipan lebih dari 4 baris:  

 

Menurut Zaim (2016:60):  

Buku referensi ini berisi uraian singkat tentang suatu informasi 

tertentu. Bahan dari buku referensi ini bukan untuk dibaca secara 

keseluruhan, tetapi hanya bagian-bagian tertentu yang dibutuhkan 

saja. Buku referensi di perpustakaan ada dua jenis, yaitu referensi 

yang memberikan informasi langsung dan referensi yang memberi 

petunjuk pada sumber referensi.  

 

Atau  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atau  

 

 

 

 

 

 

 

Untuk lebih jelas tentang buku referensi dapat disimak dari informasi 

dari Zaim (2016) di bawah ini:  

Buku referensi ini berisi uraian singkat tentang suatu informasi 

tertentu. Bahan dari buku referensi ini bukan untuk dibaca secara 

keseluruhan, tetapi hanya bagian-bagian tertentu yang dibutuhkan 

saja. Buku referensi di perpustakaan ada dua jenis, yaitu referensi 
yang memberikan informasi langsung dan referensi yang memberi 

petunjuk pada sumber referensi. (Zaim, 2016:60). 

Untuk lebih jelas tentang buku referensi dapat disimak dari informasi 

di bawah ini:  

Buku referensi ini berisi uraian singkat tentang suatu informasi 

tertentu. Bahan dari buku referensi ini bukan untuk dibaca secara 

keseluruhan, tetapi hanya bagian-bagian tertentu yang dibutuhkan 

saja. Buku referensi di perpustakaan ada dua jenis, yaitu referensi 
yang memberikan informasi langsung dan referensi yang memberi 

petunjuk pada sumber referensi. (Zaim, 2016:60). 
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 Kutipan kurang dari 4 baris:  

 

 

 

 

 

 

 

Atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya kutipan tidak langsung merupakan suau kutipan dimana 

penulis tidak menuliskan semua prase atau kalimat dari teks asli, 

melainkan disesuaikan dengan bahasa sendiri, tetapi tidak mengurangi 

makna dari teks aslinya. Dengan demikian, teks yang dikutip mungkin 

akan terlihat berbeda dengan teks aslinya, karena penulis melakukan 

parafrase pada teks tersebut. Hal ini untuk menghindari menghindari 

plagiarisme. Kutipan jenis ini tidak memerlukan tanda petik dua ataupun 

kumpulan kalimat dengan spasi berbeda dari teks.  

 

Ciri-Ciri Kutipan Tidak Langsung 

Adapun ciri-ciri kutipan tidak langsung dapat dailihat di bawah 

ini:  

1. Teks yang dikutip tidak akan sama persis dengan teks asli (Penulis 

melakukan parafrase pada teks yang akan dikutip), namun ide yang 

disampaikan di teks asli tetap sama artinya dengan teks kutipan. 

2. Teks yang dikutip akan disampaikan dengan bahasa dan gaya 

penulisan sendiri sesuai dengan masing-masing penulisnya 

3. Selalu dicantumkan sumber referensi untuk setiap kutipan tidak 

langsung yang dibuat.  

 

Contoh: 

Sumber asli: 

Tercantum dalam artikel Nurhasanah (2021 

“Kutipan tidak langsung merupakan jenis kalimat yang ditulis kembali 

yang disesuaikan dengan bahasa sendiri.”  

 

Dibuat kutipan langsung menjadi:  

 

Zaim (2016:60) mengatakan “buku referensi ini berisi uraian singkat 

tentang suatu informasi tertentu”. Buku referensi referensi referensi referensi 

referensi. 

Konsep buku referensi dapat dilihat dari beberapa sumber. Salah satunya dari 

Zaim (2016:60) yang menyatakan “buku referensi ini berisi uraian singkat tentang suatu 

informasi tertentu.” Referensi referensi referensi referensir eferensi referensi. Dari 

pendapat tersebut dapat diperoleh arti sesungguhnya dari buku referensi.  

http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=327
http://lib.ugm.ac.id/ind/?page_id=327
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Menurut Nurhasanah (2021) kutipan langsung adalah ketika penulis 

menuliskan kutipan yang diambil dari sebuah sumber asli 

menggunakan bahasa sendiri.  

 

Atau  

 

Nurhasanah (2021) mengatakan bahwa kutipan langsung adalah ketika 

penulis menuliskan kutipan yang diambil dari sebuah sumber asli 

menggunakan bahasa sendiri.  

 

b. Footnote  

Untuk membuat pengutipan dengan menggunakan footnote perlu 

diperhatikan beberapa hal. Diantaranya unsur yang terkandung di 

dalam footnote atau catatan kaki dan cara membuatnya. Unsur-unsur 

dalam catatan kaki:  

1. Nama penulis/pengarang 

Menuliskan secara lengkap nama pengarang dari kutipan yang 

diambil tanpa perlu menuliskan gelar dari penulis tersebut. 

2. Judul tulisan 

Menuliskan judul dari sumber tempat kutipan diambil dengan jelas 

dan lengkap serta memperhatikan kaidah EYD di dalam menulisakan 

catatan kaki (footnote). 

3. Tahun terbit 

Salah satu hal yang perlu diberikan juga adalah tahun penerbitan 

dari kutipan yang ditulis. Atau tahun publikasi jika kutipan tersebut 

berbentuk jurnal atau tulisan lainnya. 

4. Sumber kutipan 

Apabila sumber kutipan berasal dari web atau internet, maka 

sumbernya harus dicantumkan.  

5. Nama jurnal. Untuk jurnal harus diikutsertakan nama jurnal, tahun 

terbit, volume dan nomor terbitan serta halaman artikel yang 

dikutip. Dari jurnal tersebut.   

6. Nomor halaman kutipan 

Melampirkan halaman tempat kutipan tersebut diambil juga wajib 

untuk dicantumkan. Pada penulisannya, halaman tempat kutipan 

tersebut diambil disingkat menjadi “hal.” kemudian nomor halaman 

tempat kutipan. 

 

Berikut cara penulisan footnote secara lebih rinci: 

1. Penulisan footnote dilakukan dengan font yang sama tetapi lebih 

kecil daripada tulisan diatasnya. Menggunakan font 10pt untuk 

tulisan dengan 12pt atau 9pt untuk tulisan yang memiliki 11pt. ditulis 

dalam spasi single dan apabila terdapat dua baris, maka baris 

pertamanya menjorok 5 – 7 ketuk. Penulisan halaman disingkat 

dengan “hlm” atau “p.” 

2. Penulisan footnote dilakukan dengan mencantumkan nama tanpa 

gelar, judul buku (cetak miring), edisi (bila ada), (nama penerbit, 

kota, tahun terbit), halaman, dan website (bila sumber dari e-

book/internet, cetak miring). Sebelum url dituliskan ‘diakses dari’ 

dan setelah url dituliskan tanggal aksesnya. 

https://kumparan.com/topic/tata-cara
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Contoh:  
1
M. Zaim, Evaluasi Pembelajaran Bahasa Inggris, Edisi ke-1 

(Jakarta: Kencana, 2016). 
2Patricia A. Young, Instructional Design Frameworks and 

Intercultural Models (New York: Information Science Reference, 2009), 

diakses dari https://doi.org/10.4018/978-1-60566-426-2. 

 

3. Jika nama pengarang terdiri dari dua orang, maka keduanya 

dicantumkan dalam catatan kaki. 

Contoh: 

  Jonathan Bergmann dan Aaron Sams, Flip Your Classroom: Reach 

 Every Student in Every Class Every Day (Washington, D.C.: 

International  Society for Technology in Education (ICTE), 2012), 

 https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.111. 

 

4. Jika nama pengarang terdiri dari tiga orang atau lebih, cukup nama 

akhir dari pengarang pertama yang ditulis, dan di belakangnya ditulis 

“dkk” atau “et al” (dengan orang lain). Namun, dalam daftar pustaka 

tetap harus dicantumkan semua nama pengarangnya. 

Contoh: 

  Lukman, dkk., Pedoman Publikasi Ilmiah (Jakarta: 

 Kemenristekdikti, 2017), http://risbang.ristekdikti.go.id. 

 

5. Jika sumber dari jurnal dari internet maka tuliskan nama penulis, judul 

tulisan (dalam tanda kutip), nama jurnal, Volume, Isu/terbitan 

(tanggal, bulan, dan tahun bila tersedia): halaman artikel di dalam 

jurnal, dan nomor doi artikel atau url jurnal tersebut. Yang dicetak 

miring adalah url atau web-nya. Apabila sumber dari jurnal yang 

dicetak, maka yang dicetak miring adalah nama jurnalnya. Sebelum url 

dituliskan ‘diakses dari’ dan setelah url dituliskan tanggal aksesnya.  

Contoh:  
1Muhammad Taufik, dkk., “The Effectiveness of Learning English 

Using LMS Google Classroom during Covid-19 Pandemic,” AL-ISHLAH: 

Jurnal Pendidikan 13, no. 2 (August 10, 2021): 960–970, 

https://doi.org/10.35445/ALISHLAH.V13I2.706. 
2Yulita Pujilestari, dkk., “Dampak Positif Pembelajaran Online 

Dalam Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19,” 

Journal.Uinjkt.Ac.Id, 49, accessed April 30, 2020, 

https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15394. 

 

6. Jika sumber dari jurnal cetak maka tuliskan nama penulis, judul tulisan 

(dalam tanda kutip), nama jurnal (cetak miring), Volume, Isu/terbitan 

(tanggal, bulan, dan tahun bila tersedia): halaman artikel di dalam 

jurnal.  

Contoh:  
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Muhammad Taufik, dkk., “The Effectiveness of Learning English 

Using LMS Google Classroom during Covid-19 Pandemic,” AL-ISHLAH: 

Jurnal Pendidikan, 13, no. 2 (August 10, 2021): 960–970.  

 

7. Jika penulisan kutipan berulang, untuk kedua kalinya tanpa perantara, 

maka yang dituliskan cukup nama akhir penulis saja, tetapi bila 

berulang diselingi dengan kutipan lain, maka yang ditulis cukup nama 

akhir dan judul tulisannya saja.  

Contoh: 
1
Muhammad Taufik, dkk., “The Effectiveness of Learning English 

Using LMS Google Classroom during Covid-19 Pandemic,” AL-ISHLAH: 

Jurnal Pendidikan 13, no. 2 (August 10, 2021): 960–970, 

https://doi.org/10.35445/ALISHLAH.V13I2.706 
2
Taufik, dkk., hlm. 9.  

 3Lukman, dkk., Pedoman Publikasi Ilmiah (Jakarta: 

Kemenristekdikti, 2017), http://risbang.ristekdikti.go.id. 
4
Taufik, dkk., “The Effectiveness of Learning English Using LMS 

Google Classroom during Covid-19 Pandemic.”  

 

8. Untuk sumber yang berasal dari prosiding, maka dituliskan nama 

penulis, judul artikel (dalam tanda petik), nama konferensi/prosiding, 

nomor prosiding, tahun (dalam kurung), titik dua (:) halaman artikel di 

dalam prosiding, url prosiding (untuk yang dipublish online). Yang 

dicetak miring adalah nama prosiding dan url nya.  

Contoh: 

 Eka Sustri Harida, “Using Critical Reading Strategies: One Way for 

Assessing Students’ Reading Comprehension,” ISELT-4, no. 1 (2016): 199–206, 

http://ejournal.unp.ac.id/index.php/selt/article/view/6929/5463. 

 

9. Untuk kutipan yang bersumber dari karya yang tidak diterbitkan 

seperti LTA (laporan tugas akhir), skripsi, thesis, atau disertasi yang 

tidak tersedia secara online, format penulisannya: nama 

mahasiswa/penulis (boleh ditambah dengan nama pembimbing, diikuti 

denngan koma), judul (dalam tanda kutip atau kurung pembuka), 

kurung pembuka, jenis karya (skripsi, thesis, disertasi-cetak miring), 

diberi koma, lembaga atau institusi, koma, tahun (dalam kurung 

dibatasi koma), kurung penutup, lalu halaman dengan menuliskan hlm. 

atau p. diakhiri dengan titik. Yang dicetak miring adalah skripsi, thesis, 

atau disertasinya.  

 

Contoh:  

Erna Handayani dkk, “Perubahan Pengelolaan Arsip Aktif dari 

Sentralisasi ke Desentralisasi di P.T. Sari Husada”, (LTA D-III Kearsipan 

Fakultas Ilmu Budaya, UGM, 2000), hlm. 28. 

Nur Dingin, “The Students’ Reading Comprehension Ability of the 

Sixth Semester Students of English Department of Tarbiyah and 

Teacher Faculty IAIN Padangsidimpuan” (Thesis, Tadris Bahasa Inggris, 

IAIN Padangsidimpuan, 2021), p. 15. 

 

https://doi.org/10.35445/ALISHLAH.V13I2.706
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10. Penulisan daftar pustaka dari dokumen pemerintah online, tidak ada 

nama pengarang. Dituliskan nama instansi pemerintah, tahun 

publikasi, judul publikasi. Kota: penerbit (jika tersedia). url (diakses 

tanggal bulan tahun) 

 

 

Contoh:  

Kemenristekdikti, 2021, Judul Publikasi. Kota: Penerbit {jika 

tersedia}. URL (diakses tanggal bulan, tahun {tanggal retrieved dari 

Web}). 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1979 tentang Penyusutan 

Arsip, pasal 6. 

 

11. Sumber lisan, dengan cara menuliskan kata model wawancara dengan 

orang yang diwawancarai, jabatan yang diwwancarai, tanggal, bulan, 

tahun dan jam saat melakukan wawancara. 

Contoh:  

Wawancara pribadi dengan Samanhudi Anwar, Selaku Walikota 

Blitar, pada tanggal 26 November 2020 pukul 12.45 WIB. 

 

12.  Pengutipan dari artikel Koran/majalah, urutannya, nama pengarang 

artikel, judul artikel, nama media (cetak miring), tanggal terbit, tahun, 

dan halaman.  

Contoh: 

Rohman Budijanto, Memilih Para Champion Jatim, Jawa Pos, 30 

November 2020, hlm. 4. 

 
13. Pengutipan dari berita Koran/majalah/web, urutannya, nama lengkap 

penulis, judul berita, nama media (cetak miring), tanggal terbit, tahun, 

halaman, dan atau web (diakses dari….).  

Contoh: 

Belasan Pelajar Terinfeksi HIV/AIDS, Jawa Pos, 30 November 

2019, hlm. 16. 

Tiara Shelavie, Update Covid-19 global Agustus 2021: Kasus di AS 

melonjak, tambahan kematian Indonesia tertinggi, Tribunnews, 20 

Agustus 2021, diakses dari https://www.tribunnews.com/ 

corona/2021/08/20/update-covid-19-global-20-agustus-2021-kasus-di-

as-melonjak-tambahan-kematian-indonesia-tertinggi  

 

14. Sumber makalah seminar. Apabila makalah seminar, maka 

diberlakukan pengutipan seperti contoh. Nama penulis, judul 

artikel/makalah, nama seminar, tanggal seminar, halaman, dan atau 

web (bila makalah dimuat online).  

 

Contoh:  

Machmoed Effendhie, “Arsip Sebagai Sumber Informasi dalam 

Pengambilan Keputusan”, Makalah seminar Apresiasi Kearsipan Pejabat 

Eselon III dan IV Kabupaten Sleman, 11 September 2001, hlm. 14. 

https://www.tribunnews.com/%20corona/2021/08/20/update-covid-19-global-20-agustus-2021-kasus-di-as-melonjak-tambahan-kematian-indonesia-tertinggi
https://www.tribunnews.com/%20corona/2021/08/20/update-covid-19-global-20-agustus-2021-kasus-di-as-melonjak-tambahan-kematian-indonesia-tertinggi
https://www.tribunnews.com/%20corona/2021/08/20/update-covid-19-global-20-agustus-2021-kasus-di-as-melonjak-tambahan-kematian-indonesia-tertinggi
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 Asfiati, Covid pandemic-19 guide students to new normal era, 

makalah seminar IOC-TBI, 13-14 Agustus 2020, http://jurnal.iain-

padangsidimpuan.ac.id/index.php/ioctbi/article/view/4131  

 

15. Kutipan dari Buku Terjemahan. Cara penulisannya ialah: nama pengarang 

(diikuti dengan koma), judul tulisan (dicetak miring dan diikuti tanda 

koma), Diterjemahkan dari (judul buku asli dengan tanda kutip “...........” 

oleh (nama penerjemah), kurung pembuka, nama kota diikuti dengan titik 

dua, nama penerbit diikuti dengan koma, tahun diikuti dengan kurung 

penutup dan koma, kata hlm yang diikuti dengan titik, nomor halaman dan 

diakhiri dengan titik. 

Contoh: 

Mustafa Fahmi, Psikologi Agama, Diterjemahkan dari (judul buku 

asli) oleh  Zakiah Daradjat (Jakarta: Bulan Bintang, 1985), hlm. 12.  

 

16. Kutipan dari Buku Editor 

Formatnya adalah: nama pengarang (diikuti dengan titik), judul 

tulisan (tidak dicetak miring, diapit tanda kutip pembuka dan penutup 

“.......“, (diikuti dengan koma) nama editor (diikuti dengan kata ed., 

dan koma, judul buku (dicetak miring dan diikuti dengan koma, nama 

kota (diikuti dengan titik dua), nama penerbit (koma), tahun, tanda 

kurung penutup, koma, kata hlm diikuti dengan titik dan nomor 

halaman dari dan sampai diikuti dengan titik.  

Contohnya: 

M. Amin Abdullah, “Studi Agama di IAIN”, Komaruddin Hidayat 

(ed.) Antologi Studi Islam (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 10-21. 
 

c. Bodynote  

Selanjutnya untuk menuliskan kutipan dengan menggunakan body 

note, atau catatan tubuh memuat nama belakang penulis, tahun terbit 

buku, dan halaman yang dikutip. Nama penulis, tahun terbit dan 

halaman berada dalam tanda kurung, ditempatkan setelah selesainya 

sebuah kutipan. Jika kutipan ini merupakan akhir kalimat, maka tanda 

titik ditempatkan setelah kurung tutup catatan tubuh.  
 

Contoh Bodynote dari Skripsi  

Suparno, dkk. (2010: 105) menerangkan kutipan yang berisi 40 

kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang 
mendahului, ditulis dengan margin 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan 
kanan dan diketik dengan spasi tunggal. (apabila kutipan tidak 
langsung).  

Atau bisa juga ditulis seperti ini:  

Suparno, dkk (2010: 105) menjelaskan bahwa “kutipan yang berisi 40 
kata atau lebih ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang 
mendahului”. (untuk kutipan langsung).  

Atau bisa juga: 

http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/ioctbi/article/view/4131
http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id/index.php/ioctbi/article/view/4131
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Pada titik inilah esensi hegemoni: hubungan di antara agen-agen utama 
yang menjadi alat sosialisasi dan orientasi ideologis, yang berinteraksi, 
kumulatif, dan diterima oleh masyarakat (Lull, 1995: 31-38) 

Untuk kutipan langsung yang berisi 40 kata atau lebih ditulis tanpa 

tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului, ditulis dengan 

margin 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan kanan dan diketik dengan 

spasi tunggal. Spasi tunggal haya berlakuk buat kutipannya, untuk 

kalimat atau prasa yang menjelaskan sama dengan jarak yang ada pada 

teks.  

 

Contoh:  

Suparno, dkk. (2010: 105) menerangkan:  

kutipan yang berisi 40 kata atau 4 baris atau lebih ditulis tanpa 

tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului, ditulis dengan 
margin 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan diketik dengan spasi 
tunggal. kutipan yang berisi 40 kata atau 4 baris atau lebih ditulis 
tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului, ditulis 
dengan margin 1,2 cm dari garis tepi sebelah kiri dan diketik dengan 

spasi tunggal.  
 

C. Teknik Penulisan Daftar Pustaka 

Penulisan daftar pustaka memiliki teknik yang beragam. Namun, 

secara umum ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut.  

1. Semua nama pengarang disusun dengan urutan abjad. 

2. Jika nama pengarang terdiri dari dua kata atau lebih yang salah 

satunya merupakan nama untuk kelompok keluarga, maka susunan 

urutan dimulai dari nama kelompok keluarga. Namun bila kata kedua 

atau lebih bukan nama kelompok keluarga, maka susunan urutan kata 

namanya tidak perlu dibalik. 

3. Jika nama pengarang menggunakan tambahan alif-lam (nama Arab), 

maka susunan ditentukan berdasarkan huruf awal asli, bukan 

tambahan alif-lam tersebut.  

4. Jika susunan nama memiliki huruf awal yang sama, maka urutan 

ditentukan dengan huruf kedua dan demikian selanjutnya.  

5. Jika terdapat dua buku yang ditulis oleh seorang penulis, maka urutan 

ditentukan berdasarkan tahun terbit. Kemudian nama penulis pada 

buku yang kedua dan seterusnya tidak ditulis, tetapi diganti dengan 

garis penghubung sebanyak empat belas kali ketuk dari garis margin. 

6. Baris pertama penulisan teks dimulai pada awal margin, sedangkan 

baris kedua dan selanjutnya dimulai pada ketukan ketujuh dari garis 

margin.  

 

Adapun formatnya berlaku ketentuan sebagai berikut.  

1. Buku satu pengarang 

Formatnya adalah: nama pengarang (jika nama pengarang terdiri 

dari dua kata atau lebih yang salah satunya merupakan nama kelompok 

keluarga, penulisan nama pengarangnya dapat dibalik yang dimulai 
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dari nama kelompok keluarga),  koma, judul buku, koma, nama kota, 

titik dua, nama penerbit, koma, tahun, titik.  

Contohnya: 

M. Amin Abdullah, Studi Penelitian Keagamaan, Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2015. 
 

2. Buku dua pengarang  

Formatnya ialah: nama pengarang dipisahkan dengan tanda “&” 

(jika nama pengarang terdiri dari dua kata atau lebih yang salah 

satunya merupakan nama kelompok keluarga, nama pengarang pertama 

saja yang dibalik), koma, judul buku, koma, nama kota, titik dua, nama 

penerbit, koma, tahun, titik.  

Contohnya: 

Ancok, Djamaluddin & Fuat Nasori. Psikologi Islami, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2005. 
 

3. Buku tiga pengarang dan lebih. 

Formatnya ialah: nama pengarang (jika nama pengarang terdiri 

dari dua kata atau lebih yang salah satunya merupakan nama kelompok 

keluarga, nama pengarang pertama saja yang dibalik), dikuti dengan 

kata dkk. Titik dan koma, judul buku, koma, nama kota, titik dua, nama 

penerbit, koma, tahun, titik.  

Contoh: 

Carrell, Patricia L., et. al., Interactive Approaches to Second Language 

Reading. (New York: Cambridge University Press, 2008). 

Abdullah, M Amin, dkk., Metododologi Studi Agama, Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2000. 

 

    4. Buku editor. 

Formatnya: nama penulis (jika nama pengarang terdiri dari dua 

kata atau lebih yang salah satunya merupakan nama kelompok 

keluarga, penulisan nama pengarangnya dapat dibalik yang dimulai 

dari nama kelompok keluarga),koma,  judul tulisan (diapit tanda kutip 

pembuka dan penutup), nama editor, kata (ed.), koma, judul buku 

(miring), koma, nama kota, titik dua, nama penerbit, koma, tahun, 

titik. 
 
 

      Contoh:  

Abdullah, M Amin, dkk., “Studi Agama di IAIN”, Komaruddin Hidayat  

(ed.), Antologi Studi Islam, Jakarta: Paramadina, 2000. 
 

5. Jurnal atau Majalah.  

Formatnya nama penulis, koma, judul tulisan “....“ (diapit tanda 

kutip  pembuka  dan  penutup), koma,  kata  dalam, nama Jurnal 

(miring), koma, volume, nomor, bulan, tahun (dalam kurung): 

halaman,  Http atau url/web, titik.  

Contohnya:  

Maudiarti, Santi. “Penerapan E-Learning Di Perguruan Tinggi.” Perspektif 

Ilmu Pendidikan 32, no. 1 (2018): 51–66. 
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Https://doi.org/10.21009/pip.321.7. 
Taufik, Muhammad, dkk., “The Effectiveness of Learning English Using 

LMS Google Classroom during Covid-19 Pandemic,” AL-ISHLAH: Jurnal 

Pendidikan 13, no. 2 (August 10, 2021): 960–970, https://doi.org/ 
10.35445/ALISHLAH.V13I2.706 

6. Koran  

Formatnya adalah; nama pengarang (koma), kalau tidak ada 

pengarang maka ditulis redaksi, judul tulisan (tidak dicetak miring) 

diapit tanda kutip pembuka dan penutup “........”, (diikuti dengan 

koma) nama surat kabar (dicetak miring) dan koma, nomor penerbitan, 

tahun penerbitan, tempat penerbitan, tanggal penerbitan, nomor 

halaman, dan kolom dan diakhiri dengan titik.  

Contoh 

Redaksi, “Presiden Soeharto tinjau proyek Jati luhur,” Harian Kompas, No. 

299, Tahun ke-8, Jakarta, tanggal 12 Mei 1973, hlm. 12, kolom 2-3. 

Maraondak, “Maratahan tinjau proyek pembangunan rumah tempat 

tinggal mahasiswa STAIN Padangsidimpuan,” Harian Kompas, No. 

299, Tahun ke-8, Jakarta, tanggal 12 Mei 1973, hlm. 12, kolom 2-3. 

Shelavie, Tiara, ”Update Covid-19 global Agustus 2021: Kasus di AS 

melonjak, tambahan kematian Indonesia tertinggi, Tribunnews, 20 

Agustus 2021, diakses dari https://www.tribunnews.com/corona 

/2021/08/20/update-covid-19-global-20-agustus-2021-kasus-di-as-

melonjak-tambahan-kematian-indonesia-tertinggi  

 

Berikut contoh penulisan daftar pustaka dengan style Chicago Manual 

of Style atau model pengutipan yang menggunakan footnote: 
 

Azra, Azyumardi. Surau: Pendidikan Islam Tradisional Dalam Transisi 
Dan Modernisasi. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2003. 
https://id1lib.org/book/5371507/6bd1b4. 

Hasibuan, Asfiati. “I’jaz Al-Qur’an in the Views of Al-Zamakhsyari and 

Sayyib Quthb Futurologi Pendidikan ISlam.” FITRAH:Jurnal Kajian 
Ilmu-Ilmu Keislaman 8, no. 1 (2014): 107. 

https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.342. 

Hidayat, Rahmat, dan Candra Wijaya. Ayat-Ayat Al-Qur’an Tentang 
Manajemen Pendidikan Islam. Edited by Achyar Zein. Ayat-Ayat Al-
Qur’an Tentang Manajemen Pendidikan Islam. Medan: Lembaga 
Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia, 2017. 
https://id1lib.org/book/6142915/1528b4. 

Lukman, Suminar Setiadi Ahmadi, Wasmen Manalu, dan Deden Sumirat 
Hidayat. Pedoman Publikasi Ilmiah. Jakarta: Kemenristekdikti, 
2017. http://risbang.ristekdikti.go.id. 

Maudiarti, Santi. “Penerapan E-Learning Di Perguruan Tinggi.” 
Perspektif Ilmu Pendidikan 32, no. 1 (2018): 51–66. 
https://doi.org/10.21009/pip.321.7. 

Napratilora, Martina, Hendro Lisa, dan Indra Bangsawan. “Using 

https://doi.org/10.21009/pip.321.7
https://doi.org/%2010.35445/ALISHLAH.V13I2.706
https://doi.org/%2010.35445/ALISHLAH.V13I2.706
https://www.tribunnews.com/corona%20/2021/08/20/update-covid-19-global-20-agustus-2021-kasus-di-as-melonjak-tambahan-kematian-indonesia-tertinggi
https://www.tribunnews.com/corona%20/2021/08/20/update-covid-19-global-20-agustus-2021-kasus-di-as-melonjak-tambahan-kematian-indonesia-tertinggi
https://www.tribunnews.com/corona%20/2021/08/20/update-covid-19-global-20-agustus-2021-kasus-di-as-melonjak-tambahan-kematian-indonesia-tertinggi
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WhatsApp as a Learning Media in Teaching Reading.” Mitra PGMI: 
Jurnal Kependidikan MI 6, no. 2 (July 9, 2020): 116–25. 
https://doi.org/10.46963/MPGMI.V6I2.129. 

Nilawati, Nurtika Dewi. “The Effect of Reciprocal Teaching Approach 
to Student Achievement on Ecosystem Topic in Junior High 
School.” Proceedings of the 2nd Annual International Seminar on 
Transformative Education and Educatonal Leadership (AISTEEL 

2017), 2017. http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/30131. 

Nur Dingin. “The Students’ Reading Comprehension Ability of the Sixth 
Semester Students of English Department of Tarbiyah and Teacher 
Faculty IAIN Padangsidimpuan.” TBI IAIN Padangsidimpuan, 2021. 

Pratama, Hendri, Mohamed Nor Azhari Azman, Gulzhaina K. 

Kassymova, dan Shakizat S. Duisenbayeva. “The Trend in Using 
Online Meeting Applications for Learning During the Period of 
Pandemic COVID-19: A Literature Review.” Journal of Innovation in 
Educational and Cultural Research 1, no. 2 (December 23, 2020): 
58–68. https://doi.org/10.46843/JIECR.V1I2.15. 

Pujilestari, Yulita. “Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam Sistem 

Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19.” 
Journal.Uinjkt.Ac.Id, 49. Accessed April 30, 2020. 
https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15394. 

Riduwan. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru - Karyawan Dan Peneliti 
Pemula. Bandung: Alfabeta, 2009. /free-

contents/index.php/buku/detail/belajar-mudah-penelitian-untuk-
guru-karyawan-dan-peneliti-pemula-riduwan-31718.html. 

Rosyida, Fathia, dan M Ali Ghufron. “Herringbone and Tri Focus Steve 
Snyder Technique : The Techniques for Teaching Reading 

Comprehension Viewed from Students ’ Reading Habit.” 
International Journal of Instruction 11, no. 3 (2018): 603–16. 
http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2018_3_41.pdf. 

Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. Dasar Metodologi Penelitian. 1st ed. 

Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015. 
https://id1lib.org/book/5686377/494b68?dsource=recommend. 

Young, Patricia A. Instructional Design Frameworks and Intercultural 
Models. New York: Information Science Reference, 2009. 
https://doi.org/10.4018/978-1-60566-426-2. 

Zaim, M. Evaluasi Pembelajaran Bahasa Inggris. Edisi ke-1. Jakarta: 
Kencana, 2016. 

Catatan: 

Untuk penulisan nama penulis, maka ditulis nama akhir atau nama 

keluarga terlebih dahulu, baru nama awal dan nama tengah. Apabila 

terdiri dari dua penulis, maka hanya penulis pertama saja yang dibalik 

namanya dan diantara nama tersebut diberi kata sambung dan atau and. 

Untuk sumber yang penulisnya terdiri dari tida nama dan seterusnya, 
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maka penulisan nama penulis pertama saja yang dibalik, tetapi untuk 

penulis berikutnya tidak dibalik, pemberian kata sambung “dan” atau 

“and” diberikan sebelum penulis terakhir. Setelah nama dan judul diberi 

tanda titik. Untuk kota dan penerbit diberi koma sebelum tahun dan beri 

tanda titik baru link sumber apabila sumber berasal dari internet.   

 

Berikut contoh penulisan daftar pustaka dengan style American 

Psychological Association 6th edition atau model pengutipan yang 

menggunakan bodynote: 

 
Azra, A. (2003). Surau: Pendidikan Islam Tradisional dalam Transisi 

dan Modernisasi. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Retrieved from 

https://id1lib.org/book/5371507/6bd1b4 

Hasibuan, A. (2014). I’jaz Al-Qur’an in the Views of Al-Zamakhsyari 
and Sayyib Quthb Futurologi Pendidikan ISlam. FITRAH:Jurnal 
Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, 8(1), 107. 
https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.342 

Hidayat, R., & Wijaya, C. (2017). Ayat-Ayat Al-Qur’an tentang 
Manajemen Pendidikan Islam. In A. Zein (Ed.), Ayat-Ayat Al-Qur’an 
Tentang Manajemen Pendidikan Islam. Medan: Lembaga Peduli 
Pengembangan Pendidikan Indonesia. Retrieved from 
https://id1lib.org/book/6142915/1528b4 

Lukman, Ahmadi, S. S., Manalu, W., & Hidayat, D. S. (2017). Pedoman 
Publikasi Ilmiah. Jakarta: Kemenristekdikti. Retrieved from 

http://risbang.ristekdikti.go.id 

Maudiarti, S. (2018). Penerapan E-Learning di Perguruan Tinggi. 
Perspektif Ilmu Pendidikan, 32(1), 51–66. 
https://doi.org/10.21009/pip.321.7 

Napratilora, M., Lisa, H., & Bangsawan, I. (2020). Using WhatsApp as a 

Learning Media in Teaching Reading. Mitra PGMI: Jurnal 
Kependidikan MI, 6(2), 116–125. 

https://doi.org/10.46963/MPGMI.V6I2.129 

Nilawati, N. D. (2017). The Effect of Reciprocal Teaching Approach to 
Student Achievement on Ecosystem Topic in Junior High School. 
Proceedings of the 2nd Annual International Seminar on 
Transformative Education and Educatonal Leadership (AISTEEL 
2017). Retrieved from http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/30131 

Nur Dingin. (2021). The students’ reading comprehension ability of the 
sixth semester students of English Department of Tarbiyah and 
Teacher Faculty IAIN Padangsidimpuan. TBI IAIN 
Padangsidimpuan. 

Pratama, H., Azman, M. N. A., Kassymova, G. K., & Duisenbayeva, S. S. 
(2020). The Trend in Using Online Meeting Applications for 
Learning During the Period of Pandemic COVID-19: A Literature 
Review. Journal of Innovation in Educational and Cultural Research, 
1(2), 58–68. https://doi.org/10.46843/JIECR.V1I2.15 
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Pujilestari, Y. (n.d.). Dampak Positif Pembelajaran Online Dalam 
Sistem Pendidikan Indonesia Pasca Pandemi Covid-19. 
Journal.Uinjkt.Ac.Id, 49. 

https://doi.org/10.15408/adalah.v4i1.15394 

Riduwan. (2009). Belajar mudah penelitian untuk guru - karyawan dan 
peneliti pemula. Bandung: Alfabeta. Retrieved from /free-
contents/index.php/buku/detail/belajar-mudah-penelitian-untuk-

guru-karyawan-dan-peneliti-pemula-riduwan-31718.html 

Rosyida, F., & Ghufron, M. A. (2018). Herringbone and Tri Focus Steve 
Snyder Technique : The Techniques for Teaching Reading 
Comprehension Viewed from Students ’ Reading Habit. 

International Journal of Instruction, 11(3), 603–616. Retrieved from 
http://www.e-iji.net/dosyalar/iji_2018_3_41.pdf 

Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). Dasar Metodologi Penelitian (1st ed.). 
Yogyakarta: Literasi Media Publishing. Retrieved from 
https://id1lib.org/book/5686377/494b68?dsource=recommend 

Young, P. A. (2009). Instructional design frameworks and intercultural 
models. New York: Information Science Reference. 

https://doi.org/10.4018/978-1-60566-426-2 

Zaim, M. (2016). Evaluasi pembelajaran bahasa Inggris (Edisi ke-1). 
Jakarta: Kencana. 

 Catatan: 

1) Untuk penulisan nama penulis, maka nama akhir atau nama 

keluarga yang ditulis terlebih dahulu, baik penulis pertama, kedua 

dan seterusnya.  

2) Penulisan nama awal dan nama tengah yang ditulis inisialnya saja. 

Antara penulis pertama dan kedua  diberi kata sambung dan yang 

diwakili oleh “&).  

3) Setelah nama diberi titik, lalu tahun di dalam kurung dan diberi 

titik, lalu judul cetak miring diberi tanda titik, lalu dilanjutkan 

dengan kota dan nama penerbit titik.  

4) Untuk jurnal, nama jurnal diletakkan setelah judul, dan nama jurnal 

ditulis miring.  

5) Untuk prosiding, setelah judul ditulis nama prosidingnya, dicetak 

miring.  

6) Kemudian diakhiri dengan sumber dari internet dengan menuliskan 

link sumber rujukan dan ditulis miring.   

 

 

~~~~~~~~~~~~~ 
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BAB XI 
FORMAT PENELITIAN  

 

A. 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.  

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. 
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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 

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 
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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 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. 

Terdapat beberapa ciri atau karakter penelitian kuantitatif, 

diantaranya dapat dilihat dalam tabel berikut:  

 

Tabel 10. Aspek dan Karakter penelitian kuantitatif 

NO ASPEK KARAKTERISTIK 

1.   Tujuan  

 Penelitian 

- Menguji teori/hipotesis 

- Menunjukkan hubungan antar variabel 

- Memprediksikan  

2.  Masalah 

Penelitian 

- Hubungan/Korelasi, contoh:  

   Hubungan/Korelasi X dengan Y di ...  

   Hubungan Akhlak Guru Dengan Motivasi Belajar Siswa  

dalam Proses Pembelajaran di .................... 

- Pengaruh, contoh:  

Pengaruh X terhadap Y di ............ 

- Perbandingan/Komparasi, contoh:  

   Komparasi  Siswa Kelas Unggulan dengan Siswa Biasa  di 

....... 

   Perbedaan Etos Kerja Guru PNS dengan Guru Non PNS di 

...... 

3.  Hipotesis Memiliki hipotesis 
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NO ASPEK KARAKTERISTIK 

4.  Sampel 

penelitian  

Sampel cenderung luas 

5.  Data 

Penelitian 

Data dalam bentuk angka dan diwakili oleh tabel, grafik 

untuk memudahkan membaca data.  

 

6.  Instrumen 

Penelitian 

a. Angket dan tes (Observasi dan wawancara hanya sebagai 

pelengkap) 

b. Valid dan reliable sebelum digunakan.  

7.  Analisis Data c. Secara deduktif, dari umum ke khusus.  

d. Statistik deskriptif atau inferensial: teknik disesuaikan 

dengan sifat masalah penelitian   

8.  Hasil 

Penelitian 

Generalisasi 

 

 

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 
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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 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. 
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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. 

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-
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objek atau juga benda-benda melalui pengalamannya (setelah 

melakukan persepsi terhadap objek/benda).  

 

6. Penelitian Tindakan Kelas 

Penelitian tindakan kelas ialah sebuah penelitian yang di 

dalamnya dilakukan suatu tindakan dalam rangka pemecahan 

masalah penelitian yang terjadi di dalam kelas dan bermanfaat 

untuk memperbaiki pembelajaran. 

Berikut karakteristik Penelitian Tindakan Kelas: 

Tabel 11. Karakter PTK 
NO ASPEK KARAKTERISTIK 

1. 
 
 Tujuan  
 Penelitian 

- Memecahkan masalah praktis yang terjadi dalam kelas 
- Memperbaiki pembelajaran 

2. Masalah 

Penelitian 

- Terjadi di dalam kelas 

- Berawal dari guru 

- Refleksi pengalaman guru  

3. Objek Penelitian - satu 

4. Data Penelitian - Kata-kata (deskriptif naratif/kualitatif) dan Angka 
(kuantitatif) 

5. Instrumen 

Penelitian 

- Tes, Observasi, Wawancara  

6. Analisis Data - Logika Berpikir Ilmiah dengan menyesuaikan sifat data 

penelitian dengan teknik pengolah-an datanya.  

 

PTK merupakan penelitian yang dilakukan di dalam kelas 

menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses 

belajar mengajar agar diperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. 

Penelitian tindakan kelas membutuhkan waktu yang tidak sebentar 

karena peneliti harus bisa mengimplementasikan tindakan beserta 

variabel yang sudah dirancang untuk mencapai hasil yang 

dikehendaki. Artinya, penelitian semacam ini tidak bisa diselesaikan 

hanya dalam waktu 1 – 2 hari saja.  

Karakter penelitian PTK antara lain: (1) didasarkan pada 

masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran; (2) adanya 

kolaborasi dalam pelaksanaannya; (3) penelitian sekaligus sebagai 

praktisi yang melakukan refleksi; (4) bertujuan memperbaiki dan atau 

meningkatkan kualitas praktek pembelajaran; (5) dilaksanakan dalam 

siklus atau dalam rangkaian langkah-langkah. Langkah-langkah dalam 

PTK ditandai dengan adanya perencanaan, tindakan, 

pengamatan/observasi, dan refleksi.   

Adapun tujuan PTK adalah sebagai berikut. 

1. Memperbaiki pola mengajar guru. 

2. Memperbaiki perilaku peserta didik. 

3. Meningkatkan dan memperbaiki praktik pembelajaran. 

4. Mengubah kerangka kerja guru dalam mengajar sehingga terjadi 

peningkatan layanan profesional guru. 

 

7. 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 
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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.   

 

B. 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.  

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 
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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 

ruang lingkup 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.  

 

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 
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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.  

 

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 
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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.  

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) 
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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 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 
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produk, dan/atau sasaran pemakai produk. Subjek ujicoba yang 

lainnya adalah siswa atau mahasiswa yang digunakan untuk 

menguji keterpakaian produk. Teknik pemilihan 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 berupa korelasi hubungan antara dua variabel, korelasi 



 
 Pedoman Penelitian dan  Publikasi Ilmiah IAIN Padangsidimpuan 

 

96 

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.  

 

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. 
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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 XII 

MAKALAH DAN ARTIKEL 

  

A. 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.  

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.  
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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 

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.  

 

B. 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 
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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. 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.  
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Berikut gambar model-model tersebut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Model AIM(RaD)C            Model AIRDaM          Model AIMRaD 

Gambar 13. Model Penulisasn Artikel 

 

C. 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)  

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 
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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).  

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.  

 

D. 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;  
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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 – 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). 

 

7. 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 XIII 

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.  

A. 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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B. 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. 
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10. Peneliti wajib mengunggah draft paper hasil penelitian pada repository 

digital library IAIN Padangsidimpuan. 

 

C. 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. 

 

D. 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:  

http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/sertifikat-hki/
http://lppm.iain-padangsidimpuan.ac.id/sertifikat-hki/
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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.  

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. Olehkarena 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 XIV 

KETENTUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI 

 

 Bagi penelitian yang memperoleh dana bantuan dari lembaga, maka 

diberlakukan ketentuan pajak dan sanksi yang dibebankan apabila tidak dapat 

memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Namun bagi penelitian yang dilakukan 

dengan biaya mandiri, ketetapan ini tidak berlaku, karena aturan perpajakan 

ini diperuntukkan bagi dana penelitian yang mendapatkan bantuan dari 

pemerintah, baik dari satker maupun dari kementerian.  

A. Ketentuan Perpanjakan 

1. Dalam hal perpajakan, pengenaan pajak dikenakan terhadap 

penggunaan dana yang bersumber dari APBN maupun APBD. Jenis-

jenis pajak  antara  lain: Materai, PPH 21, PPh 22, PPh 23 dan PPN. 

a. Materai 

 Setiap pembelian barang/jasa sewa dibubuhi materai (PP 

Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan 

Permenkeu No.55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna 

Benda Materai), dengan perincian sebagai berikut: 

1) Pembelian barang/jasa, sewa: <Rp 250.000,- tanpa dibubuhi 

Materai. 

2) Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp.250.000,- s.d. Rp. 

1.000.000,- dibubuhi Materai 6.000,- 

3) Pembelian barang/jasa, sewa: >Rp. 1.000.000,- dibubuhi Materai 

10.000,- 

b. Pajak Penghasilan (PPh 21) 

 Dasar pemotongan PPh Ps 21 (Undang-undang Nomor 36 tahun 

2008 tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 

262/PMK.03/2010, dan Perdirjen Pajak Nomor Per-57/PJ/2009). 

Setiap penyerahan yang berupa honorarium dipungut PPh 21 

dengan rincian untuk penerima dengan kepangkatan Gol. IV 

sebesar 15 %, Gol. III sebesar 5%; Gol.II sebesar 0%; non PNS 

sebesar 5%. Pajak disetorkan ke kas Negara melalui bank/kantor 

pos menggunakan NPWP penerima dana bantuan. Jika bersifat 

kelompok, menggunakan NPWP ketua tim. 

c. Pajak Penghasilan Belanja Barang (PPh 22) 

 Dasar pemotongan PPh Ps 22 (Undang-undang PPh 22, Perdirjen 

Pajak Nomor Per-15/PJ/2011). Belanja bahan (pembelian ATK, 

bahan kimia, supplies, spanduk, dll) dengan masing-masing nilai 

transaksi dalam 1 (Satu bulan) dengan toko yang sama jumlah 

transaksi kurang dari Rp. 1.000.000,- (satu juta), maka tidak 

dikenakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPh. Psl. 22 (pajak 

penghasilan pasal 22). 

 Untuk pembelian barang dengan masing-masing nilai transaksi 

dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang sama jumlah transaksi 

mulai dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 

2.000.000,-(dua juta rupiah) maka hanya dikenakan PPN (Pajak 

Pertambahan Nilai) perhitungan 

1) PPN DN = (100/110) x nilai transaksi x 10 %) 

Pembelian bahan dalam 1 (satu bulan) dengan toko yang 

sama jumlah transaksi lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta), 
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maka dikenakan PPN (Pajak Pertamabahan Nilai) dan PPh. Psl. 

22 (pajak penghasilan pasal 22); 

2) Perhitungan PPh Ps. 22 dengan NPWP Toko (100/110) x nilai 

transaksi x 1,5 %; 

3) Perhitungan PPN dengan NPWP (100/110) x nilai transaksi x 10 

%) (dilampiri SSP PPN; SSP PPh Psl. 22 dan Faktur Pajak 

Standar dan menggunakan NPWP toko). 

d. Pajak Penghasilan Pembelian Jasa/Sewa (PPh. Ps. 23) 

Dasar pemotongan PPh Ps 23 (Undang-undang No. 36 

tentang Pajak Penghasilan, Permenkeu nomor 244/PMK.03/2008). 

1) Setiap transaksi pembelian jasa/sewa kurang dari Rp. 

1.000.000,- dikenakan PPh Ps. 23 sebesar 2 %, (dilampiri SSP 

PPh Psl. 23 yang distempel toko). 

2) Setiap pembelian jasa/sewa lebih dari Rp. 1.000.000,-dikenakan 

PPN sebesar 10 % dari DPP dan PPh pasal 23 sebesar2 % dari 

DPP (dilampiri Faktur Pajak, SSP PPN; SSP PPh Psl. 23 yang 

distempel toko) 

3) Khusus pembelian Komsumsi/Jasa catering berapapun nilainya 

dikenakan PPh pasal 23 sebesar 2 %dan tidak dikenakan PPN 

(dilampiri SSP PPh Psl. 23 yang menggunakan NPWP toko dan 

distempel toko) 

Contoh perhitungan : 

- Konsumsi, apabila menggunakan kuitansi atas nama rumah 

makan A, maka perhitungan pajaknya: (untuk konsumsi : 

nilai kuitansi 0 – 2 juta = tidak dikenai pajak, sedangkan 

nilai kuitansi diatas 2 juta dikenai PPH) PPh Psl. 22 NPWP 

rumah makan = nilai transaksi x 1,5 % 

- Catering, apabila menggunakan kuitansi atas nama 

catering A, maka perhitungan pajaknya (berapapun nilainya 

kena PPh pasal 23), PPh ps. 23 NPWP catering = nilai 

transaksi x 2 % 

e. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Dasar pemotongan PPN (Undang-undang nomor 42 tentang 

PPN, Permenkeu nomor. 68/PMK.03/2010, Perdirjen Pajak Nomor 

Per-44/PJ/2010, Kepmenkeu Nomor 563/KMK.03/2003). Setiap 

pembelian barang atau jasa yang nilai akumulasinya Rp. 

1.000.000,- ke atas dengan satu penyedia barang dalam jangka 

waktu satu bulan kalender, maka dikenakan PPN sebesar 10 % dari 

dasar pengenaan pajak (DPP) disertai faktur Pajak dan Surat Setor 

Pajak (SSP) dengan menyertakan identitas pengusaha kena Pajak 

(toko) antara lain: 

1) Nama Pengusaha kena Pajak (PKP) 

2) Alamat Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

4) Tanggal Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

5) Anda tangan pengusaha kena pajak (PKP) dan stempel toko 

Cara Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP) 
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Untuk ringkasnya terkait dengan persentase pajak yang harus 

dibayarkan peneliti, perhitungannya sebagai berikut:  
 

1. Untuk ATK dan Honor yang di atas 1 juta rupian (> 1.000.000) 

a. Alat Tulis Kantor (ATK) 

Pajak    = PPN + PPH 

PPN = 
                     

  
 

PPH = PPN x 15% 

b. Honor 

PPH = Jumlah honor x 15%  

2. Untuk Konsumsi yang di atas 1 juta rupian (> 1.000.000) 

    Pajak    = PPH  = Jumlah harga di kuitansi x 1,5%     

 

B. Sanksi-sanksi 

Ada sanksi yang akan diterima oleh penelitia terkait dengan ingkar 

janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh peneliti. Para penerima bantuan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat BOPTN harus memenuhi 

segala aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara penelitian, oleh 

karenanya: 

1. Peneliti yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan 

maka akan dinyatakan tidak berhak menerima Anggaran penelitian 

yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian; 

2. Peneliti yang ingkar janji (wanprestasi) menyangkut keterlambatan 

penyerahan laporan output penelitian setelah batas akhir masa kontrak 

yang telah ditetapkan, maka peneliti atau kelompok peneliti tidak boleh 

mengajukan pendanaan penelitian pada kegiatan penelitian tahun 

berikutnya; 

3. Peneliti yang telah ditetapkan sebagai penerima dana penelitian yang 

tidak menyerahkan laporan output penelitian sebagian atau seluruh 

satuan laporan output penelitian maka harus mengembalikan dana 

penelitian tahap II yang telah diberikan dan tidak dapat mengakses 

dana penelitian tahun selanjutnya;   

4. Peneliti yang tidak melaporkan tagihan outcome publikasi paper/artikel 

dan buku hasil penelitian pada masa waktu yang telah ditetapkan, maka 

pihak penyelenggara bersama pihak Kuasa Pengguna Anggara (KPA) 

mengunci peneliti atau kelompok peneliti yang bersangkutan tidak 

dapat mengakses sistem pendanaan penelitian selama 2 (dua) tahun 

berturut-turut sampai dipenuhinya tagihan outcome penelitian tersebut. 

Ketentuan-ketentuan lain akan ditetapkan dalam naskah memorandum of 

understanding (MoU)/ Surat Perjanjian (SP) Penelitian BOPTN antara 

pemberi bantuan dengan Penerima Bantuan. 

~~~ 
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BAB XV 

P E N U T U P 

 

Pedoman penelitian dan penulisan karya ilmiah ini disusun dalam rangka 

membuat acuan bagi pelaksanaan kegiatan penelitian dan penulisan karya 

ilmiah di IAIN Padangsidimpuan. Hal-hal yang belum tertera dalam pedoman 

ini akan menjadi perhatian dan perbaikan dimasa mendatang. Terkait dengan 

penelitian BOPTN, aturan yang mengikat dan lebih rinci akan dibuat setiap 

tahunnya untuk mengatur pelaksanaan penelitian agar lebih baik, akuntable, 

dan berkualitas merujuk kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh 

Kementerian.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1:  Contoh Cover Luar Laporan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   No. Reg. : xxxx xxxx xxxx 
(Font Times New Roman Bold 14pt (rata kanan) 

KLUSTER KATEGORI PENELITIAN 
[(Font Times New Roman Bold 18pt (rata kiri)] 

 

PENELITIAN BOPTN  

 

JUDUL PENELITIAN JUDUL PENELITIAN 

JUDUL PENELITIAN JUDUL PENELITIAN JUDUL PENELITIAN 
 (Font Times New Roman Bold 16pt center (rata tengah) 

 

 

 

 
 

Oleh: 

 
 

Ketua Tim: 

Nama   (NIDN)  
Anggota: 

1. Nama   (NIDN) 

     2. Nama    (NIDN) 

      3. Nama    (NIDN) 

[(Font Times New Roman Bold 18pt center (rata tengah)] 

 
 
 
 

DIBIAYAI DENGAN DANA BOPTN IAIN PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 
[(Font Times New Roman Bold 16pt center (rata tengah)] 

 
 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

PADANGSIDIMPUAN 

2021 

[(Font Times New Roman Bold 18pt center (rata tengah)] 
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Lampiran 2:  Contoh Cover Dalam Laporan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   No. Reg. : xxxx xxxx xxxx   

 

KLUSTER KATEGORI PENELITIAN 

[(Font Times New Roman Bold 18pt center (rata tengah)] 

 

PENELITIAN BOPTN 

 

JUDUL JUDUL PENELITIAN 

[(Font Times New Roman Bold 16pt center (rata tengah)] 

 

 

 
 

Oleh: 

 
 

Ketua Tim: 

Nama   (NIDN)  
Anggota: 

1. Nama                         (NIDN) 

2. Nama          (NIDN) 

3. Nama              (NIDN) 

[(Font Times New Roman Bold 18pt center (rata tengah)] 

Pembantu Peneliti:  

(kalau melibatkan mahasiswa dalam penelitiannya) 

1. Nama                   (NIM) 

2. Nama                   (NIM) 

[(Font Times New Roman Bold 14pt center (rata tengah)] 

 
  

DIBIAYAI DENGAN DANA BOPTN IAIN PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2021 
[(Font Times New Roman Bold 16pt center (rata tengah)] 

 
 
 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

PADANGSIDIMPUAN 

2021 
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Lampiran 3:  Contoh Cover Laporan Penelitian (Skripsi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

JUDUL PENELITIAN 

(Bila judul 1-2 baris, Font Times New Roman Bold 18pt, rata tengah) 

(Bila judul 3 - 4 baris, Font Times New Roman Bold 16pt, rata tengah) 

 

 

 

 

SKRIPSI  
[(Font Times New Roman Bold 14pt center (rata tengah)] 

 

Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat mencapai gelar  

Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dalam bidang Tadris Matematika  

(Font Times New Roman, 14pt, rata tengah, italic, single space) 

 

 

 

Ditulis Oleh: 

(Font Times New Roman 16pt, rata tengah, single space) 

Nama  Mahasiswa 

(Font Times New Roman 16pt, bold, rata tengah, single space) 

NIM. 20182000019 

 (Font Times New Roman 14pt center (rata tengah) 

 
  
 
 

NAMA PROGRAM STUDI 
Font Times New Roman, Bold, 14pt center (rata tengah) 

 
NAMA FAKULTAS 

(Font Times New Roman Bold 16pt, rata tengah) 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

(Font Times New Roman Bold 18pt, rata tengah) 

PADANGSIDIMPUAN 

(Font Times New Roman Bold 16pt, rata tengah) 

TAHUN TAMAT 

(Font Times New Roman Bold 16pt, rata tengah) 

 
 

3 x 3 cm 
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Lampiran 4:  Contoh Cover Pengesahan Laporan Penelitian (Skripsi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

JUDUL PENELITIAN 

(Bila judul 1-2 baris, Font Times New Roman Bold 18pt, rata tengah) 

(Bila judul 3 - 4 baris, Font Times New Roman Bold 16pt, rata tengah) 

 

 

SKRIPSI  
[(Font Times New Roman Bold 14pt center (rata tengah)] 

 

Diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat mencapai gelar  

Sarjana Pendidikan (S.Pd.) dalam bidang Tadris Matematika  

(Font Times New Roman, 14pt, rata tengah, italic, single space) 

 

Ditulis Oleh: 

(Font Times New Roman 16pt, rata tengah, single space) 

 

Nama  Mahasiswa 

(Font Times New Roman 16pt, bold, rata tengah, single space) 

NIM. 20182000019 

 (Font Times New Roman 14pt center (rata tengah) 

   Pembimbing I    Pembimbing II 
(Font Times New Roman 16pt, bold, rata tengah) 

 
  Nama     Nama 
  NIP/NIDN    NIP/NIDN 

(Font Times New Roman 16pt, bold, rata tengah, single space) 

 
 

NAMA PROGRAM STUDI 
Font Times New Roman, Bold, 14pt center (rata tengah) 

 
NAMA FAKULTAS 

(Font Times New Roman Bold 16pt, rata tengah) 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI 

(Font Times New Roman Bold 18pt, rata tengah) 

PADANGSIDIMPUAN 

(Font Times New Roman Bold 16pt, rata tengah) 

TAHUN TAMAT 

(Font Times New Roman Bold 16pt, rata tengah) 

 
 

3 x 3 cm 
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Lampiran 5: Contoh Surat Permohonan Pengurusan HaKI 

 

Hal  : Permohonan Pengurusan Sentra HaKI     Padangsidimpuan,        2021 

Lamp : 1 (satu) eks 

 

Kepada : Yth. Ketua LPPM  

     IAIN Padangsidimpuan   

 

Dengan hormat,  

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  

Nama    : ____________________________ 

NIP   : ____________________________ 

Pangkat/ Gol. : ____________________________ 

Jabatan   : ____________________________ 

Alamat   : ____________________________ 

Dengan ini mengajukan pengurusan Hak atas Kekayaan Intelektual 

(HaKI) dari :  

 

Judul :  

   

Jenis  Buku, Hasil Penelitian, Artikel, Desain 

Industri, Multimedia, Karya Seni* 

Tahun Pertama Publis   : _______________ 

Tempat Pertama Publis  : _______________ 

 

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini saya lampirkan:  

1. Fotokopi KTP 

2. Fotokopi NPWP 

3. Surat Pernyataan yang dilengkapi dengan Materai 10.000  

4. Surat Kuasa dengan Materai 10.000 

5. Hardcopy dan Softcopy karya yang akan di ajukan  

 

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas  perhatian 

dan bantuannya saya sampaikan terima kasih. 

 

Pemohon,  

 

 

 

 

_______________ 

NIP/NIDN.  
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Lampiran 6: Contoh Surat Kuasa untuk Pengurusan HaKI 

 

 

SURAT KUASA 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama  :  ______________________________________ 

Umur  :         tahun 

No. KTP/SIM :  ______________________________________ 

Alamat  : ______________________________________    

Pekerjaan  : ________________________(sesuai KTP) 

 

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa 

 

Dengan ini menerangkan dan  memberi kuasa kepada: 

Nama  :  DR. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag 

Umur  :  54 tahun 

No. KTP/SIM :  127701131064000 

Alamat  :  Jl. Kh. Zubeir Ahmad RT/RW 003/003,  

    PADANGSIDIMPUAN UTARA, KOTA   

      PADANGSIDIMPUAN 

 Pekerjaan  : Pegawai Negeri Sipil 

 

Untuk selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa 

 

Pemberi Kuasa menguasakan Penerima Kuasa khusus untuk mendaftarkan 

sekaligus memproses pemerolehan Hak Kekayaan Intelektual pada Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia R.I. 

 

Demikian surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

             

    Padangsidimpuan,    ____________2021 

Penerima Kuasa,  Pemberi Kuasa, 

 

 

  

  

DR. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materai 10.000/ 

6000 dua lembar 
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Lampiran 7: Format Pengusulan HaKI 

 

SURAT  PERNYATAAN 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

N a m a :  

Kewarganegaraan :  

Alamat :   

 

Dengan ini menyatakan bahwa: 

1. Karya Cipta yang saya mohonkan: 

Berupa : Artikel Ilmiah, Buku, Hasil Penelitian 

Judul :  

a. Tidak meniru dan tidak sama secara esensial dengan Karya Cipta 

milik pihak lain atau obyek kekayaan intelektual lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2); 

b. Bukan merupakan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 38; 

c. Bukan merupakan Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; 

d. Bukan merupakan hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan 42; 

e. Bukan merupakan Ciptaan seni lukis yang berupa logo atau tanda 

pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan 

barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan 

usaha, atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan; 

f. Bukan merupakan Ciptaan yang melanggar norma agama, norma 

susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara atau 

melanggar peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. 

2. Sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh 

ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan 

untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan. 

3. Karya Cipta yang saya mohonkan pada Angka 1 tersebut di atas tidak 

pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan/atau perdata di 

Pengadilan. 

4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 dan Angka 3 

tersebut di atas saya / kami langgar, maka saya / kami bersedia secara 

sukarela bahwa: 

a. permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali; 

atau  

b. Karya Cipta yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan 

Direktorat Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I dihapuskan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Dalam hal kepemilikan Hak Cipta yang dimohonkan secara 

elektronik sedang dalam berperkara dan/atau sedang dalam 
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gugatan di Pengadilan maka status kepemilikan surat pencatatan 

elektronik tersebut ditangguhkan menunggu putusan Pengadilan 

yang berkekuatan hukum tetap. 

Demikian Surat pernyataan ini saya/kami buat dengan sebenarnya dan untuk 

dipergunakan sebagimana mestinya. 

 

       Padangsidimpuan,        2021 

 

 

             

            

      ____________________________ 

 

 

 

 

Materai 10.000/ 

6000 dua lembar 
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Lampiran 8: Format Laporan Antara 

 

Cover  

Lembar Pengesahan Laporan 

Indentitas Peneliti  

Abstrak Indonesia dan Inggris/Arab 

Pengantar 

Daftar Isi 

 BAB I Pendahuluan (Bahasa Menyesuaikan) 

A. Latar Belakang Permasalahan 

B. Identifikasi Permasalahan 

C. Rumusan Permasalahan 

D. Batasan Istilah / Variable  

E. Tujuan Penelitian 

F. Manfaat Penelitian 

BAB II Teori**) 

A. Kajian Teori 

B. Penelitian Terdahulu 

C. Kerangka Berfikir 

D. Hipotesis (bagi penelitian kuantitatif) 

BAB III Metode  

A. Jenis Penelitian 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

C. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

D. Teknik Analisa Data 

BAB IV Hasil**) 

A. Hasil Penelitian Awal   

B. Diskusi Data/Temuan Penelitian Awal  

C. Keterbatasan Penelitian 

BAB V Penutup 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR REFERENSI  ((Menggunakan Sistem Referensi yang 

Baku (Zotero atau Mendeley) menggunakan Style Chicago Manual 

of Style 16th Edition (Full Note) 

   INDEKS/ Lampiran-Lampiran 

   Bukti cek plagiasi laporan sementara 

   Dokumentasi Penelitian  

Catatan: 

*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan 

**) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan 
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Lampiran 9: Format Laporan Awal Akademik  

 

Cover  

Lembar Pengesahan Laporan 

Indentitas Peneliti  

Abstrak Indonesia dan Inggris/Arab 

Pengantar 

Daftar Isi 

 BAB I Pendahuluan (Bahasa Menyesuaikan) 

A. Latar Belakang Permasalahan 

B. Identifikasi Permasalahan 

C. Rumusan Permasalahan 

D. Batasan Istilah / Variable  

E. Tujuan Penelitian 

F. Manfaat Penelitian 

BAB II Teori**) 

A. Kajian Teori 

B. Penelitian Terdahulu 

C. Kerangka Berfikir 

D. Hipotesis (bagi penelitian kuantitatif) 

BAB III Metode  

A. Jenis Penelitian 

B. Populasi dan Sampel Penelitian 

C. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

D. Teknik Analisa Data 

BAB IV Hasil**) 

A. Hasil Penelitian Awal   

B. Diskusi Data/Temuan Penelitian Awal  

C. Keterbatasan Penelitian 

BAB V Penutup 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

DAFTAR REFERENSI  ((Menggunakan Sistem Referensi yang 

Baku (Zotero atau Mendeley) menggunakan Style Chicago Manual 

of Style 16th Edition (Full Note) 

   INDEKS/ Lampiran-Lampiran 

   Bukti cek plagiasi laporan sementara 

   Dokumentasi Penelitian  

Catatan: 

*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan 

**) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan 
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Lampiran 10: Format Laporan Akhir Penelitian 

 

Cover Luar 

Cover Dalam (bisa menambahkan nama-nama mahasiswa yang 

terlibat dalam penelitian) 

Kata Pengantar 

Pengesahan Penelitian 

Identitas Peneliti  

Daftar Isi 

Abstrak Indonesia dan Inggris  

DAFTAR ISI 

BAB I Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

B. Identifikasi Permasalahan 

C. Batasan Permasalahan 

D. Rumusan Permasalahan 

E. Batasan Istilah/Definisi Variable Penelitian 

F. Tujuan Penelitian 

G. Signifikansi Penelitian 

H. Sistematika Penulisan 

   BAB II Kajian Literatur / Deskripsi Teori / Kajian Pustaka**) 

A. Kajian Teori 

B. Penelitian Terdahulu 

C. Kerangka Berfikir (jika dibutuhkan) 

  BAB III Metode Penelitian 

A. Tempat dan Waktu Penelitian 

B. Jenis/Pendekatan Penelitian 

C. Populasi dan Sampel Penelitian/Informan atau Partisipan 

Penelitian 

D. Instrumen Pengumpulan Data  

E. Validitas dan Realibilitas Instrument (bagi penelitian 

kuantitatif)  

F. Teknik Pengumpulan Data  

G. Teknik Analisa Data 

H. Teknik Pengecekan Keabsahan Data (bagi penelitian 

kualitatif) 

  BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan**) 

A. Hasil Penelitian 

B. Pengujian Hipotesis (bagi penelitian kuantitatif) 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

D. Keterbatasan Penelitian 

  BAB V Penutup 

A. Kesimpulan 

B. Saran 

C. Implikasi  

Ucapan Terima Kasih 



 
 Pedoman Penelitian dan  Publikasi Ilmiah IAIN Padangsidimpuan 

 

124 

Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan penulis 

kepada institusi resmi sebagai penyandang dana, atau yang 

telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian.  

Daftar Referensi (Menggunakan Sistem Referensi yang Baku 

(Zotero atau Mendeley) menggunakan Style Chicago Manual of 

Style 16th Edition (Full Note) 

  INDEKS/Lampiran-Lampiran dan Dokumen-dokumen 

pendukung 

  Dokumentasi Penelitian 

  Bukti cek plagiarisme laporan.   

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

Catatan: 

*) Sistematika bisa menyesuaikan dengan kebutuhan 

**) Judul Bab bisa menyesuaikan dengan isi bahasan 
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Lampiran 11:  Format menyusun artikel 

 

8. Judul artikel (yang diambil dari sebahagian atau keseluruhan 

judul penelitian); 

9. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini;  

10. Abstraksi dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris atau 

Bahasa Arab (berisikan sekitar 300 – 500 kata) dengan Spasi 

1 pt;  

11. Kata kunci (3 – 5 kata dicetak miring);  

12. Font standar Book Antiqua atau Times New Roman ukuran 12 

pt spasi 1,5 pt; 

13. Isi tulisan dengan sistematika IMRAD-Con (Introduction, 

Methods, Result, and Discussion – Conclusion) sebagai 

berikut:  

14. Pendahuluan yang dilengkapi dengan kajian teori/deskripsi 

Teori dan hasil penelitian terdahulu (berkisar antara 500 – 

1000   

15.  Metode Penelitian (Ringkasan tentang metode penelitian 

yang dilakukan, yang berkisar antara 150 – 250 kata);  

16. Pembahasan (Ringkasan hasil penelitian dan pembahasan 

hasil penelitian, yang berkisar antara 700 – 1500);  

17. Kesimpulan (Ringkasan simpulan hasil penelitian beserta 

saran dan implikasi hasil penelitian, berkisar antara 250 – 

300 kata); 

18. 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); 

19. Daftar Referensi (menggunakan system referensi Mendeley 

atau Zotero, dengan  Style Chicago Manual of Style 16th 

Edition (Full Note).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Pedoman Penelitian dan  Publikasi Ilmiah IAIN Padangsidimpuan 

 

126 

 

Lampiran 12: Format Dummy Book atau Buku Hasil Penelitian 

 

Contoh 1:  

Cover Luar 

Cover Dalam  

Ringkasan  

Prakata (Ketua Peneliti) 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

BAB 1 Pendahuluan 

 BAB 2 Tinjauan Pustaka (memuat pembahasan tentang topik yang 

ada pada bab II laporan akademik penelitian dan reviu 

penelitian          terdahulu) 

 BAB 3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 BAB 4   Metode Penelitian 

 BAB 5   Hasil Penelitian / Hasil yang dicapai (Hasil penelitian dan  

  Pembahasan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu) 

BAB 6 Rencana Tahapan Berikutnya (bila diinginkan ada tindak 

lanjut, apabila tidak bisa langsung ke penutup)                    

 BAB 7 Penutup berisi Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR Pustaka  (Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero 

atau Mendeley) menggunakan Style APA.  

 Biodata Penulis 

 

Contoh 2:  

Cover Luar 

Cover Dalam  

Ringkasan  

Prakata (Ketua Peneliti) 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

BAB 1 Pendahuluan (memuat latar belakang, penelitian 

terdahulu, serta pendekatan, tujuan, dan manfaat penelitian) 

   BAB 2 Topik I dari Kajian Literatur bab II pada laporan 

akademik  

    penelitian 

    BAB 3 Topik II dari Kajian Literatur bab II pada laporan 

akademik  

     penelitian 

   BAB 4 Topik III dari Kajian Literatur bab II pada laporan 

akademik penelitian 
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  BAB 5 Hasil Penelitian / Hasil yang dicapai berdasarkan 

pertanyaan atau  tujuan penelitian I 

  BAB 6   Hasil Penelitian / Hasil yang dicapai berdasarkan tujuan  

                pertanyaan atau tujuan penelitian II 

BAB 7   Rencana Tahapan Berikutnya (bila diinginkan ada tindak 

lanjut,  

            apabila tidak bisa langsung ke penutup)                    

BAB 8  Penutup berisi Kesimpulan dan Saran 

DAFTAR Pustaka  (Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero 

atau Mendeley) menggunakan Style APA.  

Biodata Penulis 
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Lampiran 13: Format Penulisan Buku 

 

Bentuk 1: 

Cover Luar 

Kata Pengantar  

Prakata Penulis (bila diperlukan) 

Daftar Isi 

BAB 1 Pendahuluan (atau langsung topic 1) 

 BAB 2 Topik kesatu 

A. Sub topik 

B. Sub topik 

C. Sub topik 

 BAB 3  Topik kedua 

A. Sub topik 

B. Sub topic 

C. Sub topik 

 BAB 5   dst.. 

BAB 6 Penutup berisi Kesimpulan (atau topic terakhir) 

DAFTAR Pustaka  (Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero 

atau Mendeley) menggunakan Style APA.  

 Biodata Penulis 

 

Bentuk 2: 

Cover Luar 

Kata Pengantar 

Prakata Penulis (bila diperlukan) 

Daftar Isi 

BAB I Pendahuluan (atau langsung topik kesatu) 

 BAB II Topik kesatu 

A. Sub topik 

B. Sub topik 

C. Sub topik 

 BAB III  Topik kedua 

A. Sub topik 

B. Sub topic 

C. Sub topik 

 BAB IV   dst.. 

BAB V Penutup berisi Kesimpulan (atau topic terakhir) 

DAFTAR Pustaka  (Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero 

atau Mendeley) menggunakan Style APA.  

 Biodata Penulis 
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Lampiran 14: Format Penulisan Buku Ajar 

 

Cover Luar 

Kata Pengantar 

Prakata Penulis (bila diperlukan) 

Daftar Isi 

BAB I Pendahuluan (atau langsung topik kesatu) 

 BAB II Topik kesatu 

A. Sub topik 

B. Sub topik 

C. Sub topic 

D. Latihan 

 BAB III  Topik kedua 

A. Sub topik 

B. Sub topic 

C. Sub topic 

D. Latihan 

 BAB IV   dst.. 

BAB …. Penutup berisi Kesimpulan (atau topic terakhir) 

DAFTAR Pustaka  (Menggunakan Sistem Referensi yang Baku (Zotero 

atau Mendeley) menggunakan Style APA.  

 Biodata Penulis 
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Lampiran 15: Contoh Log Book Penelitian 

  

 

No. Hari/Tgl Tempat 

Kegiatan 

Nama  

Kegiatan 

Teknik dan 

Cara  

Deskripsi  

Kegiatan 

1 Senin,  

2 April 

2020 

SMA N 2 

Psp 

FGD 

Instrume

n 

Penelitian 

Presentase 

dan Diskusi 

Peneliti presentasi thdp 

instrument yang 

digunakan, kemudian 

dibahas bersama guru-

guru yang terkait 

dengan bidang studi 

PPKn.  

2 Kamis, 

 3 April 

2020 

IAIN Psp  Rapat 

penyusun

an 

instrume

n 

Diskusi  Peneliti bersama 

anggota peneliti 

melakukan pertemuan 

untuk melakukan 

penyusunan intsrumen 

berdasarkan masukan 

dari kegiatan FGD. 

3 Sabtu, 5 

April 2020 

SMA N 2 

Psp 

Uji 

instrume

n 

Try out Peneliti melakukan try 

out instrument kepada 

siswa SMA N 2 Psp dan 

menganasisinya, untuk 

kemudian ditetapkan 

sebagai instrument 

yang valid yang akan 

digunakan dalam 

penelitian.  

4 Jum’at, 11 

April 2020 

Aula IAIN 

Psp  

Seminar 

Proposal 

Penelitian 

Presentasi 

proposal 

1) Peneliti melakukan 

presentasi proposal 

dihadapan reviewer.  

2) Peneliti menerima 

masukan dari 

reviwer.  

3) Perubahan judul yang 

disarankan reviewer 

Dst 

 

Ketua Peneliti     Ketua Penyelenggara 

 

    ttd                  ttd 

 

Nama                  Nama  
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Lampiran 16: Format proposal penelitian kualitatif 

 

Halaman Judul 

Halaman Pengesahan 

Rancangan Daftar Isi  

A. Latar Belakang Masalah 

B. Fokus Masalah 

C. Batasan Istilah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan Penelitian 

F. Kegunaan Penelitian 

G. Tinjauan Pustaka 

1. Landasan Teori 

2. Landasan Teori 

3. Landasan Teori 

4. Kajian/Penelitian Terdahulu 

H. Metodologi Penelitian 

1. Waktu dan Lokasi Penelitian 

2. Jenis Penelitian 

3. Unit Analisis/Subjek Penelitian 

4. Sumber Data 

5. Teknik Pengumpulan Data 

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

I. Sistematika Pembahasan 

J. Daftar Bacaan 

Lampiran:  

1. Data Daftar Observasi. 

2. Daftar Wawancara 
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Lampiran 17: Format laporan Penelitian Kualitatif 

 

Halaman Judul/Sampul 

Halaman Identitas Peneliti (penelitian dosen) 

Halaman Pengesahan Pembimbing (bagi mahasiswa) 

Halaman Pengesahan Ketua LPPM (bagi dosen) 

Halaman Pengesahan Senat (bagi skripsi) 

ABSTRAK  

KATA PENGANTAR 

TRANSLITERASI (kalau ada) 

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL (kalau ada) 

DAFTAR GAMBAR (kalau ada) 

DAFTAR LAMPIRAN 

BAB     I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Fokus Masalah 

C. Batasan Istilah 

D. Rumusan Masalah 

E. Tujuan Penelitian 

F. Kegunaan Penelitian 

G. Sistematika Pembahasan 

BAB   II    TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

1. ......................................... 

2. ......................................... 

3. ......................................... dst.  

B. Kajian/Penelitian Terdahulu 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian (setting)  

B. Jenis Penelitian 

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian 

D. Sumber Data 

E. Teknik Pengumpulan Data 

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. ....................................... 

2. ………………………………… dst 

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

C. Keterbatasan Penelitian 

BAB  V   PENUTUP 

A. Kesimpuan 

B. Saran-Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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Lampiran 18: Format proposal penelitian kuantitatif 

 

Halaman Judul 

Halaman Pengesahan Pembimbing  

Rancangan Daftar Isi  

A.  Latar Belakang Masalah 

B.  Identifikasi Masalah 

C.  Batasan Masalah 

D. Defenisi Operasional Variabel 

E.  Rumusan Masalah 

F. Tujuan Penelitian 

G. Kegunaan Penelitian 

H. Landasan Teori 

1. Penelitian Terdahulu 

     2. Kerangka Teori 

     3. Kerangka Pikir 

     4. Hipotesis 

I. Metodologi Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

2. Jenis Penelitian 

3. Populasi dan Sampel 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

5. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

6. Analisis Data 

J. Sistematika Pembahasan 

           Daftar Pustaka 

           Jadwal Penelitian 

           Lampiran (Instrumen Pengumpul Data) 
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Lampiran 19: Format Skripsi Penelitian Kuantitatif 

 

Halaman Judul/Sampul 

Halaman Judul/Sampul 

Halaman Identitas Peneliti (bagi penelitian dosen) 

Halaman Pengesahan Pembimbing (bagi mahasiswa) 

Halaman Pengesahan Ketua LPPM (bagi dosen) 

Halaman Pengesahan Senat (bagi skripsi) 

Abstrak 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

 BAB   I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Batasan Masalah 

D. Defenisi Operasional Variabel 

E. Rumusan Masalah 

F. Tujuan Penelitian 

G. Kegunaan Penelitian 

H. Sistematika Pembahasan 

 BAB  II    LANDASAN TEORI  

        A. Kerangka Teori 

                   1. .................................. 

                   2. ................................. dst 

                     B. Penelitian Terdahulu 

   C. Kerangka berfikir 

   D. Hipotesis 

 BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

B. Jenis Penelitian 

C. Populasi dan Sampel 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

F. Analisis Data 

BAB  IV  HASIL PENELITIAN 

                 A. Hasil Penelitian 

                 B. Pembahasan 

                 C. Keterbatasan Penelitian 

 BAB  V   PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-Saran 

          Daftar Pustaka 

          Daftar Riwayat Hidup  

          Lampiran  
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Lampiran 20: Format Proposal dan Laporan Penelitian Tokoh 

 

Proposal:  

      Halaman Judul 

      Halaman Pengesahan Pembimbing 

      Rancangan Daftar Isi 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Fokus Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Kegunaan Penelitian 

F. Kajian Pustaka 

1. Penelitian Terdahulu 

     2. Kerangka Konseptual/Teori 

G. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan/metode penelitian 

2. Sumber Data 

3. Teknik Pengumpulan Data 

4. Analisis Data 

H. Sistematika Pembahasan 

           Daftar Pustaka 

           Jadwal Penelitian 

       

Laporan penelitian: 

Halaman Judul/Sampul 

Halaman Judul/Sampul 

Halaman Identitas Peneliti (penelitian dosen) 

Halaman Pengesahan Pembimbing (mahasiswa) 

Halaman Pengesahan Ketua LPPM (dosen) 

Halaman Pengesahan Senat (skripsi) 

Abstrak 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

BAB   I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Kegunaan Penelitian 

E. Penelitian Terdahulu 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan/metode Penelitian 

2. Sumber Data 

3. Teknik Pengumpulan Data 

4. Analisis Data 
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G. Sistematika Pembahasan  

BAB   II   BIOGRAFI TOKOH 

A. Identitas diri. Memuat latar belakang internal dan 

eksternal 

B. Riwayat Pendidikan 

C. Sejarah Sosial  

D. Aktivitas Terkait Bidang yang Dikaji. Memuat dasar 

pemikiran dan perjuangan 

E. Peran Sosial dan Akademik 

F. Karya yang Pernah Dihasilkan 

BAB III  ……..(uraian tentang objek dan tokohnya) 

            BAB IV   ……..(Hasil Penelitian) 

A. …… 

B. ……(a dan b sesuai dengan rumusan masalah) 

C. Analisis hasil penelitian Pemikiran Tokoh) 

             BAB V  PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 

             Daftar Pustaka 

             Daftar Riwayat Hidup 

             Jadwal Penelitian 

             Pedoman Instrumen Pengumpulan Data 
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Lampiran 21: Format Proposal dan Laporan Penelitian Tindakan 

Kelas 

 

1. Format Proposal PTK 

Halaman Judul  

Halaman PengesahanPembimbing  

            Rencana Daftar Isi Skripsi 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Identifikasi Masalah 

C. Batasan Masalah 

D. Batasan Istilah 

E. Rumusan Masalah 

F. Tujuan Penelitian 

G. Kegunaan Penelitian 

H. Indikator Tindakan 

I. Kajian Teori 

J. Penelitian Terdahulu 

K. Kerangka Teori 

L. Hipotesis Tindakan 

M. Metode Penelitian 

1. Lokasi dan Waktu Penelitian 

2. Jenis Penelitian 

3. Latar dan Subjek Penelitian 

4. Instrumen Pengumpulan Data 

5. Langkah-Langkah/Prosedur Penelitian 

6. Analisis Data 

N. Sistematika Pembahasan 

           Daftar Pustaka 

           Jadwal Penelitian 

           Lampiran (RPP dan Lembaran Observasi) 

 

2. Format laporan Penelitian Tindakan Kelas 

 

Halaman Judul/Sampul 

Halaman Judul/Sampul 

Halaman Identitas Peneliti (penelitian dosen) 

Halaman Pengesahan Pembimbing (mahasiswa) 

Halaman Pengesahan Ketua LPPM (dosen) 

Halaman Pengesahan Senat (skripsi) 

Abstrak 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

BAB   I    PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
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B. Identifikasi Masalah 

C. Batasan Masalah 

D. Batasan Istilah 

E. Rumusan Masalah 

F. Tujuan Penelitian 

G. Kegunaan Penelitian 

H. Indikator Tindakan 

I. Sistematika Pembahasan 

BAB  II    KAJIAN PUSTAKA  

A.  Kerangka Teori 

B.  Kajian Terdahulu  

C. Kerangka Pikir 

D. Hipotesis Tindakan 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN 

A. Lokasi dan Waktu Penelitian 

B. Jenis Penelitian 

C. Latar dan Subjek Penelitian 

D. Instrumen Pengumpulan Data 

E. Langkah-Langkah/Prosedur Penelitian 

             F. Analisis Data 

BAB  IV   HASIL PENELITIAN 

A.  Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Kondisi Awal. 

2. Siklus I 

3. Siklus II  

4. Siklus III (Bila sampai siklus ketiga dst) 

B.  Perbandingan Hasil Tindakan 

C.  Analisa Hasil Penelitian 

D. Pembahasan 

E. Keterbatasan Penelitian 

BAB  V    PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

B.  Saran-Saran 

Daftar Pustaka 

Daftar Riwayat Hidup 

Lampiran (RPP, Lembaran Observasi, dll) 
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Lampiran 22: Format Proposal dan Laporan Penelitian Konsep 

 

1. Format Proposal: 

Halaman Judul 

Halaman Pengesahan Pembimbing. 

Rencana Daftar Isi Skripsi. 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Kegunaan Penelitian 

E. Kajian Teori 

     1.  ................................... 

     2. ...................................  dst 

F. Penelitian Terdahulu 

G. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan/Metode Penelitian 

2. Sumber Data 

3. Analisis Data 

H. Sistematika Pembahasan 

            Daftar Pusataka 

            Daftar Riwayat Hidup 

           Jadwal Penelitian 

 

 

2. Format Laporan Penelitian Konsep 

 

Halaman Judul/Sampul 

Halaman Judul/Sampul 

Halaman Identitas Peneliti (penelitian dosen) 

Halaman Pengesahan Pembimbing (mahasiswa) 

Halaman Pengesahan Ketua LPPM (dosen) 

Halaman Pengesahan Senat (skripsi) 

Abstrak 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

BAB   I   PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Batasan Masalah 

C. Rumusan Masalah 

D. Tujuan Penelitian 

E. Kegunaan Penelitian 

F. Penelitian Terdahulu 

G. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan/metode Penelitian 
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2. Sumber Data 

3. Analisis Data 

H. Sistematika Pembahasan  

BAB  II  ….. (uraian tentang objek) 

BAB III  …….. (bila dianggap perlu) 

BAB IV  ……..(Hasil Penelitian) 

BAB V    PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Saran-saran 

Daftar Pustaka 

Daftar Riwayat Hidup 

Jadwal Penelitian 

 Instrumen Pengumpulan Data 
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Lampiran 23: Format Proposal dan Laporan Penelitian Research 
and Development  
 
1. Format Proposal 

A. Latar Belakang Masalah  

B. Identifikasi Masalah  

C. Rumusan Masalah  

D. Tujuan Penelitian  

E. Karakteristik Produk yang Diharapkan  

F. Definisi Istilah  

G. Pentingnya/Manfaat Penelitian  

H. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian  

I. Kajian Pustaka  

E. Kajian/landasan teoritis 

a. Landasan filosofis dan psikologis 

b. Konsep-konsep berhubungan dengan objek 

penelitian 

c. Model-model pengembangan 

F. Kajian terdahulu 

G. Kerangka berfikir 

H. Hipotesis Penelitian 

J.  Metode Penelitian  

1. Model Penelitian Pengembangan 

2. Prosedur Penelitian 

3. Teknik Pengumpulan Data 

4. Teknik Analisis Data  

Daftar rujukan 

Lampiran 

 

2. Format Laporan hasil  

Halaman Judul/Sampul 

Halaman Identitas Peneliti (penelitian dosen) 

Halaman Pengesahan Pembimbing (mahasiswa) 

Halaman Pengesahan Ketua LPPM (dosen) 

Halaman Pengesahan Senat (skripsi) 

Abstrak 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

Bab I Pendahuluan  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Identifikasi Masalah  

C. Rumusan Masalah  

D. Tujuan Penelitian  

E. Karakteristik Produk yang Diharapkan  

F. Definisi Istilah  
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G. Pentingnya/Manfaat Penelitian  

H. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian  

Bab II Kajian Pustaka  

A. Kajian/landasan teoritis 

1. Landasan filosofis dan psikologis 

2. Konsep-konsep berhubungan dengan objek penelitian 

3. Model-model pengembangan 

B. Kajian terdahulu 

C. Kerangka berfikir 

D. Hipotesis Penelitian 

Bab III Metode Penelitian  

A. Model Penelitian Pengembangan 

B. Prosedur Penelitian 

C. Teknik Pengumpulan Data 

D. Teknik Analisis Data  

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

A. Hasil penelitian 

B. Pembahasan 

C. Keterbatasan penelitian  

Bab V Simpulan, Implikasi, dan Saran  

Daftar rujukan 

Riwayat hidup 

Lampiran 
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Lampiran 24: Format Proposal dan Laporan Penelitian Gabungan 
 
Format Proposal 

A. Latar Belakang Masalah  

B. Identifikasi Masalah  

C. Rumusan Masalah  

D. Tujuan Penelitian  

E. Definisi Istilah  

F. Pentingnya/Manfaat Penelitian  

G. Kajian Pustaka  

H. Kajian terdahulu 

I. Kerangka berfikir 

J. Hipotesis Penelitian 

 K. Metode Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

2. Populasi/Sampel/Partisipan 

3. Intrumen Pengumpulan Data 

4. Teknik Pengumpulan Data 

5. Teknik Analisis Data  

Daftar rujukan 

Lampiran 

 

3. Format Laporan hasil  

Halaman Judul/Sampul 

Halaman Identitas Peneliti (penelitian dosen) 

Halaman Pengesahan Pembimbing (mahasiswa) 

Halaman Pengesahan Ketua LPPM (dosen) 

Halaman Pengesahan Senat (skripsi) 

Abstrak 

Kata Pengantar 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

Bab I Pendahuluan  

A. Latar Belakang Masalah  

B. Identifikasi Masalah  

C. Rumusan Masalah  

D. Tujuan Penelitian  

E. Karakteristik Produk yang Diharapkan  

F. Definisi Istilah  

G. Pentingnya/Manfaat Penelitian  

H. Asumsi dan Keterbatasan Penelitian  

Bab II Kajian Pustaka  

A. Kajian/landasan teoritis 

B. Kajian terdahulu 

C. Kerangka berfikir 

D. Hipotesis Penelitian 
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Bab III Metode Penelitian  

A. Lokasi Penelitian  

B. Populasi/Sampel/Partisipan 

C. Intrumen Pengumpulan Data 

D. Teknik Pengumpulan Data 

E. Teknik Analisis Data 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan  

A. Hasil penelitian 

B. Pembahasan 

C. Keterbatasan penelitian  

Bab V Simpulan, Implikasi, dan Saran  

Daftar rujukan 
Riwayat hidup 
Lampiran 
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