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KATA PENGANTAR

Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini menjelaskan
tentang kebijakan atau mekanisme pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat di FMIPA Universitas Negeri Semarang yang dananya berasal dari
DIPA PNBP. Buku Panduan ini memuat uraian setiap skema Program Penelitian
dan Pengabdian kepada Masyarakat, yang di dalamnya juga memuat penjelasan
rinci tentang tata cara pengajuan, seleksi proposal, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan, serta pelaporan hasil kegiatan.

Gugus Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat memfasilitasi ide-ide kreatif
dosen dan tenaga kependidikan untuk menuangkannya dalam kegiatan penelitian
dan pengabdian kepada masyarakat. Meskipun belum sepenuhnya sempurna,
panduan ini juga mulai diarahkan untuk mengikuti tema-tema riset yang mengacu
pada RENSTRA Unnes. FMIPA membagi skema penelitian menjadi empat yaitu:
(1) penelitian dosen muda/pemula, (2) pusat kajian, (3) konservasi, dan (4)
kependidikan. Setiap skema memiliki tema sesuai dengan bidang kajian setiap
jurusan. Untuk penelitian dosen muda diarahkan kepada pembelajaran berbasis
Lesson Study dan kemitraan dengan sekolah untuk pembelajaran inovatif, dan
konservasi. Skema kependidikan bertema pengembangan pembelajaran
berwawasan konservasi.

Terbitnya Buku Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu
pengelolaan program-program yang dikeluarkan oleh Gugus Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat agar dapat dipertanggungjawabkan secara lebih
baik tanpa mengurangi kreativitas para pengusul dan pengelola penelitian dan
pengabdian kepadamasyarakat di FMIPA. Versi elektronik Buku Panduan
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat ini juga tersedia di laman MIPA.

Atas terbitnya Buku Panduan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota Tim Penyusun serta
pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang telah diberikan mulai dari
penggagas dan penyusun sampai dengan penerbitan.

Semarang, Februari 2017
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PENELITIAN

PENELITIAN DOSEN PEMULA

1. PENDAHULUAN

Program penelitian dosen pemula dimaksudkan sebagai kegiatan penelitian dalam
rangka membina dan mengarahkan para peneliti pemula untuk meningkatkan kemampuannya
dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Penelitian ini diperuntukkan bagi dosen
yang memiliki jabatan fungsional asisten ahli dan belum bergelar doktor. Jumlah dana yang
dialokasikan untuk penelitian ini maksimal Rp. 7.500.000 untuk setiap judul penelitian dengan
waktu penelitian satu tahun.

Tema penelitian adalah pengembangan model perkuliahan MIPA melalui Lesson Study,
kemitraan dengan sekolah untuk pembelajaran inovatif dan pengembangan penelitian berbasis
konservasi. Program penelitian ini dikelola oleh Fakutas MIPA melalui koordinasi dengan
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNNES.

Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil
penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke
program penelitian lain yang lebih tinggi.

2. TUJUAN
Tujuan penelitian dosen pemula adalah:

a. Mengarahkan dan membina kemampuan dosen dalam meneliti.
b. Sebagai sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya

dalam jurnal ilmiah dan/atau buku ajar.

3. LUARAN PENELITIAN
Luaran penelitian yang wajib dipenuhi oleh peneliti adalah:

a. Publikasi ilmiah dalam jurnal internasional, atau
b. Publikasi ilmiah dalam Jurnal nasional terakreditasi, atau
c. Publikasi ilmiah dalam Jurnal nasional berindeks DOAJ, atau
d. Buku ajar berISBN

*Untuk publikasi ilmiah  minimal ada bukti accepted.

4. KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM

a. Pengusul adalah dosen tetap ber-NIDN di FMIPA UNNES
b. Tim peneliti dosen PNS, CPNS, atau dosen kontrak berjumlah maksimal 3 orang, dengan

pendidikan maksimum S2 dan jabatan fungsional asisten ahli
c. Ketua tim peneliti adalah dosen PNS/CPNS
d. Tim peneliti tidak sedang tugas belajar S2 atau S3
e. Tenaga kependidikan fungsional dapat menjadi anggota peneliti.
f. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal

penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti.
g. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh

DRPM Ditjen Penguatan Risbang maupun DIPA LP2M UNNES.
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h. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang
diampu.

i. Jangka waktu penelitian adalah 1 tahun dengan biaya penelitian maksimal
Rp.7.500.000/judul.

j. Penelitian harus melibatkan minimum 1 orang mahasiswa S1 (pengambil bidang minat sesuai
dengan dosen pengusul)

5. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN
Usulan penelitian dosen pemula maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman
sampul, halaman pengesahan dan lampiran) ditulis menggunakan font Times New Roman
ukuran 12 dengan jarak 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dengan ukuran kertas A4 serta
mengikuti sistematika sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN (maksimum 1 halaman)
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang
akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara
cermat dan singkat tentang kegiatan yang diusulkan.

BAB 1. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Memuat argumentasi atau pengungkapan faktor-faktor/gejala/konsep/dugaan yang menarik
pentingnya penelitian dilakukan dengan didukung temuan atau fakta yang mengidentifikasi
masalah yang akan diteliti.
Perumusan Masalah
Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti berdasarkan latar belakang yang telah
diuraiakan sebelumnya. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi dan
lingkup yang menjadi batasan penelitian. Uraian perumusan masalah sebaiknya dalam bentuk
pertanyaan.
Tujuan Penelitian
Pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Tujuannya hendaknya spesifik, relevan dengan
masalahnya dan terukur.
Kontribusi Penelitian
Diuraikan secara eksplisit kontribusi penelitian terhadap pengembangan IPTEKS,
pengembangan institusi dan kebutuhan serta potensi masyarakat serta luaran yang ditargetkan
(jurnal  internasional, nasional terakreditasi, nasional terindeks DOAJ, atau Buku ajar ber
ISBN).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan
pada permasalahan yang sama atau relevan dan atau telah dipublikasikan di jurnal ilmiah.
Kajian pustaka penting untuk mengetahui bagaimana hubungan antara penelitian yang akan
dilakukan dengan penelitian yang sudah ada dan dapat mengetahui perbedaan untuk
menghindari duplikasi. Rujukan dalam Tinjauan Pustaka diusahan menggunakan sumber
primer dan jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan/atau bereputasi internasional.
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BAB 3. METODE PENELITIAN
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi
penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta
teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif
perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta
penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
Anggaran Biaya
Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan format sebagaimana
sebagai berikut.

Tabel 1. Format Ringkasan Anggaran Biaya

No. JenisPengeluaran Biaya (Rp)
A. Pelaksanaan Penelitian (minimal 70%)

1 Bahan habis pakai dan peralatan
2 Perjalanan
3 Pembuatan dan penggandaan laporan
B. Luaran/Output Penelitian (maksimal 30%)

4 Publikasi..... atau Buku Ajar *)
Jumlah

*) Sesuai output yang ditargetkan,
Besar biaya mengacu pada aturan berikut:

a. Jurnal internasional(accepted) : Rp 5.000.000,-
b. Jurnal nasional terakreditasi (accepted) : Rp 2.500.000,-
c. Jurnal nasional terindeks DOAJ(accepted) : Rp 1.500.000,-
d. Buku Ajar ber ISBN : Rp 2.000.000,-

Jadwal Penelitian
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 (satu) tahun dalam
bentuk bar chart.

DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama
pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang
berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor
penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam
usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN (Mengacu Pada Buku Panduan Edisi X DRPM) Lampiran Usulan
Penelitian Dosen Pemula terdiri atas:
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian.
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas.
Lampiran 3.Biodata ketua dan anggota.
Lampiran 4.Surat pernyataan ketua peneliti.
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6. ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

Anggaran biaya Penelitian Dosen Pemula berasal dari dana PNPB/DIPA FMIPA Universitas
Negeri Semarang. Besarnya anggaran biaya setiap usul penelitian adalah Rp. 7.500.000,-/
judul. Peneliti dapat menambah biaya yang bersumber dari dana lain misalnya dengan
kerjasama dengan industri atau lembaga pemerintah/ swasta.

7. SELEKSI DAN EVALUSI USUL PENELITIAN

Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Dosen Pemula dilakukan dalam bentuk desk evaluasi.
Komponen penilaian desk evaluasi proposal menggunakan formulir sebagaimana pada
Lampiran E.

8. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pelaksanaan Penelitian Dosen Pemula dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal FMIPA
Unnes. Penilaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir sebagaimana
pada Lampiran F. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil
penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian.

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal sebagai
berikut:
Pelaksanaan
a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Menu Catatan Harian Penelitian

(logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan
perjanjian penelitian di dalam sipp.unnes.ac.id;

b. Mengunggah Instrumen Penelitian ke dalam sipp.unnes.ac.id;
c. Membuat laporan kemajuan yg telah disahkan oleh LP2M dalam bentuk PDF dan diunggah

ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan sistematika seperti Lampiran H. Laporan Kemajuan,
Catatan Harian dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% (Hasil unduhan dari SIPP)
dikumpulkan pada saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi, masing-masing 1 (satu)
Eksemplar.

Pelaporan
a. Mengunggah Laporan Akhir Penelitian yang telah disahkan oleh Ketua LP2M ke dalam

sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf dengan sistematika seperti Lampiran I;
b. Mengunggah Artikel hasil penelitian ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf;
c. Mengunggah Laporan Penggunaan Anggaran 100% ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan

ekstensi *.pdf;
d. Mengunggah dokumen luaran hasil penelitian ke Menu Input Tri Dharma di dalam

sipp.unnes.ac.id;
e. Mengumpulkan Laporan Akhir Penelitian dengan sistematika seperti Lampiran I sebanyak 2

(dua) eksemplar;
f. Mengumpulkan Artikel hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar;
g. Mengumpulkan Catatan harian (hasil unduhan dari SIPP) sebanyak 1 (satu) eksemplar;
h. Mengumpulkan Nota Persetujuan Evaluator sebanyak 2 (dua) eksemplar;
i. Mengumpulkan Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian 100% sebanyak 1 (satu)

eksemplar;
j. Mengumpulkan bukti luaran hasil penelitian, masing-masing luaran sebanyak 1 (satu)

eksemplar.
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Lampiran 1. Halaman Sampul Proposal Penelitian Dosen Pemula
Sampul muka (warna biru tua/identitas fakultas)

USUL

PENELITIAN DOSEN PEMULA

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

JURUSAN

FAKULTAS

PERGURUAN TINGGI

Bulan dan Tahun

PENELITIAN DOSEN PEMULA
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Lampiran 2. Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

A. Judul Penelitian :
B. Kategori/Skema  Penelitian :
C. Tema Penelitian :
D. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap dan Gelar :
b. Jenis Kelamin :
c. Golongan/Pangkat/NIP :
d. Jabatan Fungsional :
e. Jabatan Struktural :
f. Fakultas/Jurusan :
g. Pusat Penelitian :

E. Alamat Ketua Peneliti :
a. Alamat kantor/Telp/Fax/E-mail :
b. Alamat rumah/Telp/Fax/E-mail :

F. Jumlah Anggota Peneliti : ….. orang
a. Nama Anggota I :

b. Nama Anggota II :
G. Lokasi Penelitian :
H. Mahasiswa yang dilibatkan :

Nama dan NIM :1. …………………
2………………….

I. Lama Penelitian : bulan
J. Biaya yang diperlukan : Rp ……. (………………………….)

Kota, tanggal, bulan, tahun
Mengetahui,
Ketua Jurusan ......... Ketua Peneliti

Cap dan tanda tangan Tanda tangan
(Nama Jelas) (Nama Jelas)
NIP NIP

Menyetujui,
Dekan FMIPA UNNES
Cap dan tanda tangan

(Nama Jelas)
NIP
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PENELITIAN PUSAT KAJIAN

1. PENDAHULUAN
Roadmap penelitian unggulan di FMIPA fokus pada bidang kependidikan untuk

mengkaji penyiapan guru berkualitas dan bidang sains meliputi kajian konservasi dan
pemanfaatan sumberdaya lokal. Upaya yang dilakukan FMIPA untuk meningkatkan jumlah
peneliti dan kualitas hasil penelitian adalah: 1) memfasilitasi penelitian yang sifatnya
pembinaan untuk dosen yang belum berkesempatan meneliti pada skema DRPM
KEMENRISTEKDIKTI dan dana DIPA/PNBP LP2M, 2) melibatkan dosen dalam
kegiatan-kegiatan workshop penyusunan proposal dengan berbagai skema di LP2M maupun
penyelenggara di luar Unnes, 3) memberi bantuan kepada dosen untuk publikasi hasil
penelitian di Jurnal nasional terakreditasi, Jurnal Internasional, Seminar nasional dan
Internasional, dan penerbitan monograf/buku referensi, dan 4) menjalin kerjasama penelitian
dengan berbagai pihak untuk penelitian kolaborasi maupun dengan pemanfaatan bersama
fasilitas penelitian.

Pemberdayaan pusat-pusat kajian di setiap jurusan/prodi masih perlu ditingkatkan, dan
pada kesempatan ini pusat kajian diberi kesempatan untuk melaksanakan penelitian, tentunya
tetap mengaitkan dengan wawasan konservasi.
Skema penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam
meneliti dan menulis karya publikasi. Bidang kajian penelitian disesuaikan dengan pusat
kajian di setiap jurusan/prodi atau sesuai dengan tema PUPT (PenelitianUnggulan Perguruan
Tinggi) LP2M dan berwawasan konservasi.

Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil
penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke
program penelitian lain yang lebih tinggi.

2. TUJUAN
Tujuan hibah penelitian ini adalah:

1. Untuk meningkatkan kemitraan, kuantitas dan kualitas akademik antar dosen melalui
kerja sama penelitian, sehingga tercipta suasana akademik yang lebih kondusif.

2. Meningkatkan kualitas penelitian dosen yang mengarah pada peningkatan mutu dan
jumlah publikasi ilmiah di jurnal Nasional maupun Internasional.

3. Meningkatkan iklim ilmiah di kalangan dosen serta meningkatkan budaya
mempublikasikan hasil penelitian di jurnal nasional/internasional

3. LUARAN PENELITIAN
Luaran penelitian yang wajib dipenuhi oleh peneliti adalah:

a. Publikasi ilmiah dalam jurnal internasional, atau
b. Publikasi ilmiah dalam Jurnal nasional terakreditasi, atau
c. Publikasi ilmiah dalam Jurnal nasional berindeks DOAJ, atau
d. Buku ajar berISBN

*Untuk publikasi ilmiah  minimal ada bukti accepted.

4. KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM
a. Pengusul adalah dosen tetap ber-NIDN di FMIPA UNNES
b. Tim peneliti dosen berjumlah minimal 3 orang
c. Tim peneliti tidak sedang tugas belajar S2 atau S3
d. Dosen kontrak, CPNS, dan tenaga kependidikan fungsional hanya sebagai anggota

peneliti.
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e. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal
penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti.

f. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh
DRPM Ditjen Penguatan Risbang maupun DIPA LP2M UNNES.

g. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang
diampu.

h. Jangka waktu penelitian adalah 1 tahun dengan biaya penelitian maksimal
Rp.15.000.000/judul.

i. Penelitian harus melibatkan minimum 1 orang mahasiswa S1 (pengambil bidang minat
sesuai dengan dosen pengusul)

5. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN

Usulan penelitian pusat kajian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman
sampul, halaman pengesahan dan lampiran) ditulis menggunakan font Times New Roman
ukuran 12 dengan jarak 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dengan ukuran kertas A4 serta
mengikuti sistematika sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN (maksimum 1 halaman)
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang
akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara
cermat dan singkat tentang kegiatan yang diusulkan.

BAB 1. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Memuat argumentasi atau pengungkapan faktor-faktor/gejala/konsep/dugaan yang menarik
pentingnya penelitian dilakukan dengan didukung temuan atau fakta yang mengidentifikasi
masalah yang akan diteliti.
Perumusan Masalah
Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti berdasarkan latar belakang yang telah
diuraiakan sebelumnya. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi dan
lingkup yang menjadi batasan penelitian.Uraian perumusan masalah sebaiknya dalam bentuk
pertanyaan.
Tujuan Penelitian
Pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Tujuan hendaknya spesifik, relevan dengan
masalahnya dan terukur.
Kontribusi Penelitian
Diuraikan secara eksplisit kontribusi penelitian terhadap pengembangan IPTEKS,
pengembangan institusi dan kebutuhan serta potensi masyarakat serta luaran yang ditargetkan
(jurnal  internasional, nasional terakreditasi, nasional terindeks DOAJ, atau Buku ajar ber
ISBN).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan
pada permasalahan yang sama atau relevan dan atau telah dipublikasikan di jurnal ilmiah.
Kajian pustaka penting untuk mengetahui bagaimana hubungan antara penelitian yang akan
dilakukan dengan penelitian yang sudah ada dan dapat mengetahui perbedaan untuk
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menghindari duplikasi. Rujukan dalam Tinjauan Pustaka diusahan menggunakan sumber
primer dan jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan/atau bereputasi internasional.

BAB 3. METODE PENELITIAN
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi
penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta
teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif
perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta
penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
Anggaran Biaya
Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan format sebagaimana
sebagai berikut.

Tabel 1. Format Ringkasan Anggaran Biaya

No. JenisPengeluaran Biaya (Rp)
A. Pelaksanaan Penelitian (minimal 70%)

1 Bahan habis pakai dan peralatan
2 Perjalanan
3 Pembuatan dan penggandaan laporan
B. Luaran/Output Penelitian (maksimal 30%)

4 Publikasi..... atau Buku Ajar *)
Jumlah

*) Sesuai output yang ditargetkan,
Besar biaya mengacu pada aturan berikut:

a. Jurnal internasional(accepted) : Rp 5.000.000,-
b. Jurnal nasional terakreditasi (accepted) : Rp 2.500.000,-
c. Jurnal nasional terindeks DOAJ(accepted) : Rp 1.500.000,-
d. Buku Ajar ber ISBN : Rp 2.000.000,-

Jadwal Penelitian
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 (satu) tahun dalam
bentuk bar chart.

DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama
pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang
berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor
penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam
usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN (Mengacu Pada Buku Panduan Edisi X DRPM). Lampiran Usulan
Penelitian Pusat Kajian terdiri atas:
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian.
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas.
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota.



10

Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti.

6. ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

Anggaran biaya Penelitian Pusat Kajian berasal dari dana PNPB/DIPA FMIPA Universitas
Negeri Semarang. Besarnya anggaran biaya setiap proposal penelitian adalah Rp 15.000.000,-/
judul. Peneliti dapat menambah biaya yang bersumber dari dana lain misalnya dengan
kerjasama dengan industri atau lembaga pemerintah/ swasta.

7. SELEKSI DAN EVALUSI USUL PENELITIAN

Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Dosen Pemula dilakukan dalam bentuk desk evaluasi.
Komponen penilaian desk evaluasi proposal menggunakan formulir sebagaimana pada
Lampiran E.

8. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pelaksanaan Penelitian Pusat Kajian dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal FMIPA
Unnes. Penilaian pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir sebagaimana
pada Lampiran F. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil
penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian.

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal sebagai
berikut:
Pelaksanaan
a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Menu Catatan Harian Penelitian

(logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan
perjanjian penelitian di dalam sipp.unnes.ac.id;

b. Mengunggah Instrumen Penelitian ke dalam sipp.unnes.ac.id;
c. Membuat laporan kemajuan yg telah disahkan oleh LP2M dalam bentuk PDF dan diunggah

ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan sistematika seperti Lampiran H. Laporan Kemajuan,
Catatan Harian dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% (Hasil unduhan dari SIPP)
dikumpulkan pada saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi, masing-masing 1 (satu)
Eksemplar.

Pelaporan
a. Mengunggah Laporan Akhir Penelitian yang telah disahkan oleh Ketua LP2M ke dalam

sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf dengan sistematika seperti Lampiran I.;
b. Mengunggah Artikel hasil penelitian ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf;
c. Mengunggah Laporan Penggunaan Anggaran 100% ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan

ekstensi *.pdf;
d. Mengunggah dokumen luaran hasil penelitian ke Menu Input Tri Dharma di dalam

sipp.unnes.ac.id;
e. Mengumpulkan Laporan Akhir Penelitian dengan sistematika seperti Lampiran I sebanyak 2

(dua) eksemplar;
f. Mengumpulkan Artikel hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar;
g. Mengumpulkan Catatan harian (hasil unduhan dari SIPP) sebanyak 1 (satu) eksemplar;
h. Mengumpulkan Nota Persetujuan Evaluator sebanyak 2 (dua) eksemplar;
i. Mengumpulkan Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian 100% sebanyak 1 (satu)

eksemplar;
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j. Mengumpulkan bukti luaran hasil penelitian, masing-masing luaran sebanyak 1 (satu)
eksemplar.
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Lampiran 1. Halaman Sampul Proposal Penelitian Pusat Kajian

Sampul muka (warna biru tua/identitas fakultas)

USUL

PENELITIAN PUSAT KAJIAN

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

JURUSAN

FAKULTAS

PERGURUAN TINGGI

Bulan dan Tahun

PENELITIAN PUSAT KAJIAN
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Lampiran 2. Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

A. Judul Penelitian :
B. Kategori/Skema Penelitian :
C. Bidang Kajian :
D. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap dan Gelar :
b. Jenis Kelamin :
c. Golongan/Pangkat/NIP :
d. Jabatan Fungsional :
e. Jabatan Struktural :
f. Fakultas/Jurusan :
g. Pusat Penelitian :

E. Alamat Ketua Peneliti :
a. Alamat kantor/Telp/Fax/E-mail :
b. Alamat rumah/Telp/Fax/E-mail :

F. Jumlah Anggota Peneliti : ….. orang
a. Nama Anggota I :

b. Nama Anggota II :
G. Lokasi Penelitian :
H. Mahasiswa yang dilibatkan :
Nama dan NIM :1. …………………

2………………….
I. Lama Penelitian : bulan
J. Biaya yang diperlukan : Rp ……. (………………………….)

Kota, tanggal, bulan, tahun
Mengetahui,
Ketua Jurusan ......... Ketua Peneliti

Cap dan tanda tangan                                                  Tanda tangan
(Nama Jelas)                                                                (Nama Jelas)
NIP NIP

Menyetujui,
Dekan FMIPA Unnes
Cap dan tanda tangan

(Nama Jelas)
NIP
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PENELITIAN KONSERVASI

1. PENDAHULUAN
Meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi akademisi merupakan salah satu

komitmen Pemerintah Indonesia. Dukungan pendanaan untuk penelitian dinyatakan secara
tegas dalam Undang-undang. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
Tinggi Pasal 89 mempertegas bahwa Perguruan Tinggi mendapatkan Bantuan Operasional
Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dimana paling sedikit 30% dialokasikan untuk kegiatan
penelitian. Sejalan dengan adanya dukungan pendanaan yang semakin baik dari pemerintah,
perguruan tinggi harus mengelola agenda penelitiannya dengan lebih profesional, diantaranya
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Jumlah publikasi internasional yang dihasilkan oleh akademisi Indonesia disadari
masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain, bahkan dengan sejumlah negara
ASEAN. Perbaikan kualitas penelitian akan dapat mewujudkan negara yang bermutu dan
berwibawa, yang salah satu indikator utamanya adalah publikasi internasional para peneliti dan
akademisi, dan dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
Surat Edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah seharusnya
menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah
akademisi Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan visi Universitas Negeri Semarang, yaitu berwawasan
konservasi bereputasi internasional, Fakultas MIPA melalui kegiatan hibah penelitian berbasis
konservasiberupaya untuk mengimplementasikan visi tersebut. Di sisi lain, melalui hibah ini
FMIPA juga berupaya meningkatkan kemampuan dosen dalam penelitian dan publikasi sesuai
roadmap masing-masing dosen. Hibah penelitian berbasis konservasi ini sebaiknya melibatkan
mahasiswa dalam penelitian, sehingga dapat meningkatkan kualitas penelitian mahasiswa.
Penelitian payung antara dosen dan mahasiswa juga diharapkan mampu memacu penyelesaian
studi tepat waktu. Pada tahun 2017 akan mendanai proposal penelitian konservasi yang lolos
seleksi dengan dana setiap usulan maksimal sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah).
Evaluasi proposal dilakukan dengan sistem kompetisi, berdasarkan hasil penilaian oleh
reviewer yang ditentukan. Tema penelitian konservasi meliputi: konservasi energi,
keanekaragaman hayati, dan tema-tema konservasi (kecuali kependidikan) penelitian unggulan
perguruan tinggi LP2M yang sesuai dengan jurusan/prodi peneliti.

2. TUJUAN

Tujuan Penelitian Berbasis Konservasi adalah:
1. Mewujudkan visi & misi Unnes
2. Meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi dosen-dosen di FMIPA Unnes

3. LUARAN PENELITIAN
Luaran penelitian yang wajib dipenuhi oleh peneliti dalah:

a. Publikasi ilmiah dalam jurnal internasional, atau
b. Publikasi ilmiah dalam Jurnal nasional terakreditasi, atau
c. Publikasi ilmiah dalam Jurnal nasional berindeks DOAJ, atau
d. Buku ajar berISBN

*Untuk publikasi ilmiah  minimal ada bukti accepted

4. KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM
a. Pengusul adalah dosen tetap ber-NIDN di FMIPA UNNES
b. Tim peneliti dosen berjumlah minimal 3 orang.
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c. Tim peneliti tidak sedang tugas belajar S2 atau S3
d. Dosen kontrak, CPNS, dan tenaga kependidikan fungsional hanya sebagai anggota peneliti.
e. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal

penelitian baik sebagai ketua atau sebagai anggota peneliti.
f. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh

DRPM Ditjen Penguatan Risbang maupun DIPA LP2M UNNES.
g. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang

diampu.
h. Jangka waktu penelitian adalah 1 tahun dengan biaya penelitian maksimal

Rp.10.000.000/judul.
i. Penelitian harus melibatkan minimum 1 orang mahasiswa S1 (pengambil bidang minat

sesuai dengan dosen pengusul)

5. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN

Usulan penelitian konservasi maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk
halaman sampul, halaman pengesahan dan lampiran) ditulis menggunakan font Times New
Roman ukuran 12 dengan jarak 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dengan ukuran kertas A4
serta mengikuti sistematika sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL (lampiran 1)
HALAMAN PENGESAHAN (lampiran 2)
DAFTAR ISI
RINGKASAN (maksimum 1 halaman)
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang
akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara
cermat dan singkat tentang kegiatan yang diusulkan.

BAB 1. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Memuat argumentasi atau pengungkapan faktor-faktor/ gejala/ konsep/ dugaan yang menarik
pentingnya penelitian dilakukan dengan didukung temuan atau fakta yang mengidentifikasi
masalah yang akan diteliti.
Perumusan Masalah
Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti berdasarkan latar belakang yang telah
diuraiakan sebelumnya.Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi dan
lingkup yang menjadi batasan penelitian.Uraian perumusan masalah sebaiknya dalam bentuk
pertanyaan.
Tujuan Penelitian
Pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian.Tujuannya hendaknya spesifik, relevan dengan
masalahnya dan terukur.
Kontribusi Penelitian
Diuraikan secara eksplisit kontribusi penelitian terhadap pengembangan IPTEKS,
pengembangan institusi dan kebutuhan serta potensi masyarakat serta luaran yang ditargetkan
(jurnal  internasional, nasional terakreditasi, nasional terindeks DOAJ, atau Buku ajar ber
ISBN).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan
pada permasalahan yang sama atau relevan dan atau telah dipublikasikan di jurnal ilmiah.
Kajian pustaka penting untuk mengetahui bagaimana hubungan antara penelitian yang akan
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dilakukan dengan penelitian yang sudah ada dan dapat mengetahui perbedaan untuk
menghindari duplikasi. Rujukan dalam Tinjauan Pustaka diusahakan menggunakan sumber
primer dan jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan/atau bereputasi internasional.

BAB 3. METODE PENELITIAN
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi
penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta
teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif
perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta
penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
Anggaran Biaya
Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan format sebagaimana
sebagai berikut.

Tabel 1. Format Ringkasan Anggaran Biaya

No. JenisPengeluaran Biaya (Rp)
A. Pelaksanaan Penelitian (minimal 70%)

1 Bahan habis pakai dan peralatan
2 Perjalanan
3 Pembuatan dan penggandaan laporan
B. Luaran/Output Penelitian (maksimal 30%)

4 Publikasi..... atau Buku Ajar *)
Jumlah

*) Sesuai output yang ditargetkan,
Besar biaya mengacu pada aturan berikut:

a. Jurnal internasional(accepted) : Rp 5.000.000,-
b. Jurnal nasional terakreditasi (accepted) : Rp 2.500.000,-
c. Jurnal nasional terindeks DOAJ(accepted) : Rp 1.500.000,-
d. Buku Ajar ber ISBN : Rp 2.000.000,-

Jadwal Penelitian
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 (satu) tahun dalam
bentuk bar chart.

DAFTAR PUSTAKA
Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama
pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang
berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor
penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam
usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN (Mengacu Pada Buku Panduan Edisi X DRPM). Lampiran Usulan
Penelitian Konservasi terdiri atas:
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian.
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas.
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota.
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti.
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6. ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

Anggaran biaya Penelitian Konservasi berasal dari dana PNPB/DIPA FMIPA Universitas
Negeri Semarang. Besarnya anggaran biaya setiap usul penelitian adalah Rp 10.000.000,-/
judul. Peneliti dapat menambah biaya yang bersumber dari dana lain misalnya dengan
kerjasama dengan industri atau lembaga pemerintah/ swasta.

7. SELEKSI DAN EVALUSI USUL PENELITIAN

Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Konservasi dilakukan dalam bentuk desk
evaluasi.Komponen penilaian desk evaluasi proposal menggunakan formulir sebagaimana pada
Lampiran E.

8. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pelaksanaan Penelitian Konservasi dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal FMIPA Unnes.
Penilaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir sebagaimana pada
Lampiran F. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil
penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian.

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal sebagai
berikut:
Pelaksanaan
a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Menu Catatan Harian Penelitian

(logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan
perjanjian penelitian di dalam sipp.unnes.ac.id;

b. Mengunggah Instrumen Penelitian ke dalam sipp.unnes.ac.id;
c. Membuat laporan kemajuan yg telah disahkan oleh LP2M dalam bentuk PDF dan

diunggah ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan sistematika seperti Lampiran H Laporan
Kemajuan, Catatan Harian dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% (Hasil unduhan dari
SIPP) dikumpulkan pada saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi, masing-masing 1 (satu)
Eksemplar.

Pelaporan
a. Mengunggah Laporan Akhir Penelitian yang telah disahkan oleh Ketua LP2M ke dalam

sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf dengan sistematika seperti Lampiran I.;
b. Mengunggah Artikel hasil penelitian ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf;
c. Mengunggah Laporan Penggunaan Anggaran 100% ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan

ekstensi *.pdf;
d. Mengunggah dokumen luaran hasil penelitian ke Menu Input Tri Dharma di dalam

sipp.unnes.ac.id;
e. Mengumpulkan Laporan Akhir Penelitian dengan sistematika seperti Lampiran I sebanyak 2

(dua) eksemplar;
f. Mengumpulkan Artikel hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar;
g. Mengumpulkan Catatan harian (hasil unduhan dari SIPP) sebanyak 1 (satu) eksemplar;
h. Mengumpulkan Nota Persetujuan Evaluator sebanyak 2 (dua) eksemplar;
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i. Mengumpulkan Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian 100% sebanyak 1 (satu)
eksemplar;

j. Mengumpulkan bukti luaran hasil penelitian, masing-masing luaran sebanyak 1 (satu)
eksemplar.
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Lampiran 1. Halaman Sampul Proposal Penelitian Konservasi

Sampul muka (warna biru tua/identitas fakultas)

USUL

PENELITIAN KONSERVASI

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

JURUSAN

FAKULTAS

PERGURUAN TINGGI

Bulan dan Tahun

PENELITIAN KONSERVASI
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Lampiran 2. Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN KONSERVASI

A. Judul Penelitian :
B. Kategori/Skema Penelitian :
C. Tema Penelitian :
D. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap dan Gelar :
b. Jenis Kelamin :
c. Golongan/Pangkat/NIP :
d. Jabatan Fungsional :
e. Jabatan Struktural :
f. Fakultas/Jurusan :
g. Pusat Penelitian :

E. Alamat Ketua Peneliti :
a. Alamat kantor/Telp/Fax/E-mail :
b. Alamat rumah/Telp/Fax/E-mail :

F. Jumlah Anggota Peneliti : ….. orang
a. Nama Anggota I :

b. Nama Anggota II :
G. Lokasi Penelitian :
H. Mahasiswa yang dilibatkan :

Nama dan NIM :1. …………………
2………………….

I. Lama Penelitian : bulan
J. Biaya yang diperlukan : Rp ……. (………………………….)

Kota, tanggal, bulan, tahun
Mengetahui,
Ketua Jurusan ......... Ketua Peneliti

Cap dan tanda tangan Tanda tangan
(Nama Jelas)                                                                (Nama Jelas)
NIP NIP

Menyetujui,
Dekan FMIPA Unnes
Cap dan tanda tangan

(Nama Jelas)
NIP
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PENELITIAN KEPENDIDIKAN

1. PENDAHULUAN
Roadmap penelitian unggulan di FMIPA fokus pada bidang kependidikan untuk

mengkaji penyiapan guru berkualitas dan pada bidang sains fokus pada kajian konservasi dan
pemanfaatan sumberdaya lokal. Upaya yang dilakukan FMIPA untuk meningkatkan jumlah
dosen meneliti dan kualitas hasil penelitian adalah: 1) memfasilitasi penelitian yang sifatnya
pembinaan untuk dosen yang belum berkesempatan meneliti pada skema DRPM
KEMENRISTEKDIKTI dan dana DIPA/PNBP LP2M, 2) menyertakan dosen dalam
kegiatan-kegiatan workshop penyusunan proposal dengan berbagai skema penelitian di LP2M
maupun penyelenggara di luar Unnes, 3) memberi bantuan kepada dosen untuk publikasi hasil
penelitian di Jurnal nasional terakreditasi, Jurnal Internasional, Seminar nasional dan
Internasional, dan penerbitan monograf/buku referensi, 4) menjalin kerjasama penelitian
dengan berbagai pihak untuk penelitian kolaborasi maupun dengan pemanfaatan bersama
fasilitas penelitian.

Hasil evaluasi ketercapaian Renstra FMIPA pada tahun 2016 dan Audit Mutu Internal
(AMI) yang diselenggarakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) Unnes, didapatkan bahwa
beberapa Program Utama (PU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) FMIPA secara umum telah
mencapai hasil yang memuaskan, namun demikian PU dan IKU tentang penyusunan kurikulum
internasional di semua prodi, dan persentase prodi yang berproses mendapat pengakuan
kurikulum internasional masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu Fakultas MIPA masih
berkomitmen menyelenggarakan perkuliahan untuk kelas berbahasa Inggris/kelas PGMIPABI.
Di samping itu, kemampuan dosen muda untuk dapat membelajarkan materi kuliah
berwawasan konservasi juga masih perlu ditingkatkan. Dosen yang memiliki kompetensi
bahasa Inggris diharapkan dapat saling berkolaborasi dengan dosen yang lain agar kompetensi
bahasa Inggris-nya tertularkan. Hal yang sama juga terjadi pada keterampilan mengajar
berwawasan konservasi

Sesuai roadmap penelitian unggulan bidang kependidikan yaitu mengkaji penyiapan guru
berkualitas. Fakultas MIPA melalui kegiatan hibah penelitian kependidikan memberikan
kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan kemampuannya dalam meneliti dan menulis
karya untuk publikasi, khususnya tentang kependidikan bertema pengembangan
pembelajaran berwawasan konservasi. Dana yang disediakan Rp 7.500.000/judul.

Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil
penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke
program penelitian lain yang lebih tinggi.

2. TUJUAN
Tujuan hibah penelitian ini adalah:

a. Untuk meningkatkan kemitraan, kuantitas dan kualitas akademik antar dosen melalui kerja
sama penelitian, sehingga tercipta suasana akademik yang lebih kondusif

b. Meningkatkan kualitas penelitian dosen yang mengarah pada peningkatan mutu dan
jumlah publikasi ilmiah di jurnal Nasional maupun Internasional

c. Meningkatkan iklim ilmiah di kalangan dosen serta meningkatkan budaya
mempublikasikan hasil penelitian di jurnal nasional/internasional.

d. Menghasilkan model implementasi wawasan konservasi dalam pembelajaran di FMIPA

3. LUARAN PENELITIAN

Luaran penelitian yang wajib dipenuhi oleh peneliti adalah:
a. Publikasi ilmiah dalam jurnal internasional, atau



22

b. Publikasi ilmiah dalam Jurnal nasional terakreditasi, atau
c. Publikasi ilmiah dalam Jurnal nasional berindeks DOAJ, atau
d. Buku ajar berISBN

*Untuk publikasi ilmiah  minimal ada bukti accepted.

4. KRITERIA DAN PERSYARATAN UMUM
a. Pengusul adalah dosen tetap ber-NIDN di FMIPA UNNES
b. Tim peneliti dosen berjumlah minimal 3 orang.
c. Tim peneliti tidak sedang tugas belajar S2 atau S3
d. Dosen kontrak, CPNS, dan tenaga kependidikan fungsional hanya sebagai anggota peneliti.
e. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal

penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti.
f. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh

DRPM Ditjen Penguatan Risbang KEMENRISTEKDIKTI maupun DIPA LP2M UNNES.
g. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah yang

diampu.
h. Jangka waktu penelitian adalah 1 tahun dengan biaya penelitian maksimal

Rp.7.500.000/judul.
i. Penelitian harus melibatkan minimum 1 orang mahasiswa S1 (pengambil bidang minat sesuai

dengan dosen pengusul)

5. SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN

Usulan penelitian pendidikan maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman
sampul, halaman pengesahan dan lampiran) ditulis menggunakan font Times New Roman
ukuran 12 dengan jarak 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dengan ukuran kertas A4 serta
mengikuti sistematika sebagai berikut :

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
DAFTAR ISI
RINGKASAN (maksimum 1 halaman)
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang
akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara
cermat dan singkat tentang kegiatan yang diusulkan.

BAB 1. PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Memuat argumentasi atau pengungkapan faktor-faktor/gejala/konsep/dugaan yang menarik
pentingnya penelitian dilakukan dengan didukung temuan atau fakta yang mengidentifikasi
masalah yang akan diteliti.
Perumusan Masalah
Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti berdasarkan latar belakang yang telah
diuraiakan sebelumnya. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi, asumsi dan
lingkup yang menjadi batasan penelitian. Uraian perumusan masalah sebaiknya dalam bentuk
pertanyaan.
Tujuan Penelitian
Pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Tujuannya hendaknya spesifik, relevan dengan
masalahnya dan terukur.
Kontribusi Penelitian
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Diuraikan secara eksplisit kontribusi penelitian terhadap pengembangan IPTEKS,
pengembangan institusi dan kebutuhan serta potensi masyarakat serta luaran yang ditargetkan
(jurnal  internasional, nasional terakreditasi, nasional terindeks DOAJ, atau Buku ajar ber
ISBN).

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan dan hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan
pada permasalahan yang sama atau relevan dan atau telah dipublikasikan di jurnal ilmiah.
Kajian pustaka penting untuk mengetahui bagaimana hubungan antara penelitian yang akan
dilakukan dengan penelitian yang sudah ada dan dapat mengetahui perbedaan untuk
menghindari duplikasi. Rujukan dalam Tinjauan Pustaka diusahakan menggunakan sumber
primer dan jurnal ilmiah terakreditasi nasional dan/atau bereputasi internasional.

BAB 3. METODE PENELITIAN
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan penelitian, lokasi
penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta
teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif
perlu dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta
penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
Anggaran Biaya
Justifikasi anggaran biaya ditulis dengan terperinci dan jelas dengan format sebagaimana
sebagai berikut.

Tabel 1. Format Ringkasan Anggaran Biaya

No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
A. Pelaksanaan Penelitian (minimal 70%)

1 Bahan habis pakai dan peralatan
2 Perjalanan
3 Pembuatan dan penggandaan laporan
B. Luaran/Output Penelitian (maksimal 30%)

4 Publikasi..... atau Buku Ajar *)
Jumlah

*) Sesuai output yang ditargetkan,
Besar biaya mengacu pada aturan berikut:

a. Jurnal internasional(accepted) : Rp 5.000.000,-
b. Jurnal nasional terakreditasi (accepted) : Rp 2.500.000,-
c. Jurnal nasional terindeks DOAJ(accepted) : Rp 1.500.000,-
d. Buku Ajar ber ISBN : Rp 2.000.000,-

Jadwal Penelitian
Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 (satu) tahun dalam
bentuk bar chart.

DAFTAR PUSTAKA
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Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan abjad nama
pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang
berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor
penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya pustaka yang dikutip dalam
usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN (Mengacu Pada Buku Panduan Edisi X DRPM) Lampiran Usulan
Penelitian Kependidikan terdiri atas:
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian.
Lampiran 2. Susunan organisasi tim peneliti dan pembagian tugas.
Lampiran 3. Biodata ketua dan anggota.
Lampiran 4. Surat pernyataan ketua peneliti.

6. ANGGARAN BIAYA PENELITIAN

Anggaran biaya Penelitian Kependidikan berasal dari dana PNPB/DIPA FMIPA Universitas
Negeri Semarang. Besarnya anggaran biaya setiap usul penelitian adalah Rp 7.500.000,-/ judul.
Peneliti dapat menambah biaya yang bersumber dari dana lain misalnya dengan kerjasama
dengan industri atau lembaga pemerintah/ swasta.

7. SELEKSI DAN EVALUSI USUL PENELITIAN

Seleksi dan evaluasi proposal penelitian Kependidikan dilakukan dalam bentuk desk evaluasi.
Komponen penilaian desk evaluasi proposal menggunakan formulir sebagaimana pada
Lampiran E.

8. PELAKSANAAN DAN PELAPORAN

Pelaksanaan Penelitian Kependidikan dipantau dan dievaluasi oleh penilai internal FMIPA
Unnes. Penilaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir sebagaimana
pada Lampiran F. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan kegiatan hasil
penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian.

Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan melakukan hal-hal sebagai
berikut:
Pelaksanaan
a. Mencatat semua kegiatan pelaksanaan program pada Menu Catatan Harian Penelitian

(logbook) dan mengisi kegiatan harian secara rutin terhitung sejak penandatanganan
perjanjian penelitian di dalam sipp.unnes.ac.id;

b. Mengunggah Instrumen Penelitian ke dalam sipp.unnes.ac.id;
c. Membuat laporan kemajuan yg telah disahkan oleh LP2M dalam bentuk PDF dan diunggah

ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan sistematika seperti Lampiran H. Laporan Kemajuan,
Catatan Harian dan Laporan Penggunaan Anggaran 70% (Hasil unduhan dari SIPP)
dikumpulkan pada saat kegiatan Monitoring dan Evaluasi, masing-masing 1 (satu)
Eksemplar.

Pelaporan
a. Mengunggah Laporan Akhir Penelitian yang telah disahkan oleh Ketua LP2M ke dalam

sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf dengan sistematika seperti Lampiran I;
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b. Mengunggah Artikel hasil penelitian ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan ekstensi *.pdf;
c. Mengunggah Laporan Penggunaan Anggaran 100% ke dalam sipp.unnes.ac.id dengan

ekstensi *.pdf;
d. Mengunggah dokumen luaran hasil penelitian ke Menu Input Tri Dharma di dalam

sipp.unnes.ac.id;
e. Mengumpulkan Laporan Akhir Penelitian dengan sistematika seperti Lampiran Isebanyak 2

(dua) eksemplar;
f. Mengumpulkan Artikel hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar;
g. Mengumpulkan Catatan harian (hasil unduhan dari SIPP) sebanyak 1 (satu) eksemplar;
h. Mengumpulkan Nota Persetujuan Evaluator sebanyak 2 (dua) eksemplar;
i. Mengumpulkan Laporan Penggunaan Anggaran Penelitian 100% sebanyak 1 (satu)

eksemplar;
j. Mengumpulkan bukti luaran hasil penelitian, masing-masing luaran sebanyak 1 (satu)

eksemplar.
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Lampiran 1. Halaman Sampul Proposal Penelitian Kependidikan

Sampul muka (warna biru tua/identitas fakultas)

USUL

PENELITIAN KEPENDIDIKAN

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

JURUSAN

FAKULTAS

PERGURUAN TINGGI

Bulan dan Tahun

PENELITIAN KEPENDIDIKAN
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Lampiran 2. Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN

A. Judul Penelitian :
B. Kategori/Skema Penelitian :
C. Tema Penelitian :
D. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap dan Gelar :
b. Jenis Kelamin :
c. Golongan/Pangkat/NIP :
d. Jabatan Fungsional :
e. Jabatan Struktural :
f. Fakultas/Jurusan :
g. Pusat Penelitian :

E. Alamat Ketua Peneliti :
a. Alamat kantor/Telp/Fax/E-mail :
b. Alamat rumah/Telp/Fax/E-mail :

F. Jumlah Anggota Peneliti : ….. orang
a. Nama Anggota I :

b. Nama Anggota II :
G. Lokasi Penelitian :
H. Mahasiswa yang dilibatkan :

Nama dan NIM :1. …………………
2………………….

I. Lama Penelitian : bulan
J. Biaya yang diperlukan : Rp ……. (………………………….)

Kota, tanggal, bulan, tahun
Mengetahui,
Ketua Jurusan ......... Ketua Peneliti

Cap dan tanda tangan                                                  Tanda tangan
(Nama Jelas)                                                                (Nama Jelas)
NIP NIP

Menyetujui,
Dekan FMIPA Unnes
Cap dan tanda tangan

(Nama Jelas)
NIP
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LAMPIRAN UMUM

Lampiran A. Justifikasi Anggaran Biaya

1. Bahan habis dan peralatan

Bahan/Alat Justifikasi
Pemakaian

Kuantitas HargaSatuan
(Rp)

Total (Rp)

Sub Total

2. Transport/Perjalanan
Kegiatan Justifikasi

Pemakaian
Kuantitas Harga Satuan

(Rp)
Total (Rp)

Sub Total

3. Penyusunan dan Penggandaan Laporan
Uraian Justifikasi Kuantitas Harga Sat. (Rp) Total (Rp)

Sub Total

4. Biaya Luaran /Output Penelitian
Uraian Justifikasi Harga Sat. (Rp) Total (Rp)

Sub Total

Jumlah total: .................
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Lampiran B. Susunan Organisasi Tim Peneliti

No Nama/NIDN/NIP Prodi/Fakultas Bidang Ilmu Alokasi
waktu

(jam/minggu)

Uraian Tugas

1

2

3
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Lampiran C. Biodata Ketua dan Anggota Peneliti

BIODATA KETUA DAN ANGGOTA PENELITI

A. Identitas Diri
1 Nama Lengkap (dengan gelar)
2 Jenis Kelamin L/P
3 Jabatan Fungsional
4 NIP
5 NIDN
6 Tempat dan Tanggal Lahir
7 Alamat Rumah
8 Nomor Telepon/ Faks/ HP
9 Alamat kantor
10 Nomor Telepon/ Faks
11 Alamat Email
12 Lulusan yang telah dihasilkan
13 Mata Kuliah yang Diampu 1

2
3
4 Dst.

B. Riwayat Pendidikan
S-1 S-2 S-3

Nama Perguruan Tinggi
Bidang Ilmu
Tahun Masuk- Lulus
Judul Skripsi/ Thesis/
Disertasi
NamaPembimbing/
Promotor

C. Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir
No Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber Jml (JutaRp)

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir
No Tahun Judul Penelitian Pendanaan

Sumber Jml (JutaRp)

E. Pengalaman Menyampaikan Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/ Seminar Ilmiah Dalam 5
Tahun Terakhir

No NamaPertemuanIlmiah/
seminar

Judul Artikel IImiah Waktu dan Tempat
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F. Pengalaman Menulis Buku Dalam Jurnal 5 Tahun Terakhir
No Judul Buku Tahun Jumlah

halaman
Penerbit

G. Pengalaman Memperoleh HAKI Dalam Jurnal 5 TahunTerakhir
No Judul /Tema HAKI Tahun Jenis Nomor P/ID

H. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/ Rekayasa Sosial Dalam 5 Tahun Terakhir
No Judul/Tema Jenis Rekayasa Sosial

Lainnya yang telah diterapkan
Tahun Tempat

Penerapan
Respon
Masyarakat

I. Penghargaan yang Pernah Diraih Dalam 10 Tahun Terakhir
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi Penghargaan Tahun
1
2
3

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima resikonya. Demikian biodata ini
saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Usulan
Penelitian ...................... anggaran tahun 2017.

Kota, tanggal-bulan-tahun

(Tandatangan)
Nama
NIP
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Lampiran D. Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN KETUA/ANGGOTA PENELITI

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/golongan :
Jabatan Fungsional     :

Dengan ini menyatakan bahwa proposal penelitian saya dengan judul.............
yang diusulkan dalam skema Penelitian ..................... untuk tahun anggaran 2017 bersifat
original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga / sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya
bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan
seluruh biaya penelitian yang sudah diterima ke kas negara.
Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Semarang,

Mengetahui, Yang Menyatakan
Dekan FMIPA
Universitas Negeri Semarang

Nama Nama
NIP. NIP.
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Lampiran E. FORMULIR PENILAIAN USUL PENELITIAN

FORMULIR PENILAIAN USUL PENELITIAN

Fakultas/Jurusan :
Judul Penelitian :
Tim Peneliti :
1. Nama Ketua Tim Peneliti :
2. Anggota Peneliti :      orang

KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN BOBOT
(%)

SKOR NILAI

1.Perumusan Masalah a. Judul
b. Pentingnya riset
c. Kebaruan
d. Perumusan Masalah

15

2.Tujuan dan manfaat
hasil penelitian

a. Tujuan
b. Manfaat
c.Kesesuaian dengan
roadmap penelitian

15

3.Kajian Teori a. Relevansi
(state of the art)

b. Kebaruan
c. Kajian Penelitian
Terdahulu

20

4. Metode Penelitian Kesesuaian metode dengan
masalah dan tujuan
penelitian

30

5. Fisibilitas Peneliti a. Rencana dan jadwal
b.Manajemen organisasi
pelaksana
c. Rencana Biaya
d. Dan Lain-lain

20

Total 100
Setiap kriteria diberi skor : 1, 2, 3 atau 5, 6, 7 ( 1 = sangat kurang, 2 = kurang, 3 = sedang, 5
= cukup, 6 = baik, 7 = sangat baik)
Hasil Penilaian : Diterima / Ditolak *)
Catatan Penilai : ..........................................................................

Semarang, tanggal bulan tahun
Penilai

Nama jelas
NIP.
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BUTIR-BUTIR ALASAN PENOLAKAN USUL PENELITIAN

KRITERIA INDIKATOR
PENILAIAN

Alasan penolakan

1.Perumusan
Masalah

a. Judul
b. Pentingnya riset
c. Kebaruan
d. Perumusan Masalah

a. Judul tak mencerminkan
kesesuaian tema

b. Data tidak lengkap, tidak relevan
dengan masalah dan kurang
tajam

c. Tinjauan pustaka kurang relevan
d. Masalah tidak spesifik, tidak

kongkret, tidak sesuai dengan
khalayak sasaran

2.Tujuan dan
manfaathasil
penelitian

a. Tujuan
b. Manfaat
c.Kesesuaian dengan
roadmap penelitian

a. Tujuan tidak spesifik
b. Manfaat kurang relevan dengan

tujuan dan khalayak
c. Manfaat tidak relevan dengan

roadmap penelitian
3.Kajian Teori a. Relevansi (state of the

art)
b. Kebaruan
c. Kajian Penelitian
Terdahulu

a. Bahan kepustakaan kurang
menunjang penelitian

b. pustaka tidak relevan
c. pustaka kurang mutakhir,
d. pustaka umumnya bukan artikel

jurnal ilmiah
4. Metode
Penelitian

Kesesuaian metode
dengan masalah dan
tujuan penelitian

Metode Penelitian yang dipakai
kurang sesuai untuk mencapai
tujuan penelitian

5. Fisibilitas
Peneliti

a. Rencana dan jadwal
b.Manajemen organisasi
pelaksana
c. Rencana Biaya
d. Dan Lain-lain

a. Rencana dan jadwal kurang rinci
b. Komposisi personalia kurang

sesuai dengan kebutuhan
pemecahan masalah

c. Biaya kurang relevan dengan
kegiatan

d. Format tidak sesuai, lampiran
tidak lengkap

Lampiran F. Format Monitoring dan Evaluasi Penelitian



35

MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN

Judul Penelitian :
Peneliti Utama :
Biaya yang disetujui FMIPA UNNES: Rp

No Komponen
Penilaian

Publikasi ilmiah/
jurnal

Keterangan Bobot
(%)

Skor Nilai

1 Jurnal
Internasional

tidak ada draf submitted accepted published 100

2 Jurnal Nasional
Terakreditasi

tidak ada draf terdaftar accepted published 100

3 Jurnal Nasioal
terindeks DOAJ

tidak ada draf terdaftar accepted published

4 Bahan ajar tidak ada draf Diproses
penerbit
(editing)

sudah terbit 100

5 TTG, produk/
model

tidak ada draf produk penerapan 100

Jumlah

Komentar Penilai:
Kota, tanggal-bulan-tahun
Penilai,
(Nama Lengkap)
NIP

Keterangan:
Skor: 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = buruk, 2 = sangat kurang, 3 = kurang, 5 = cukup, 6 = baik, 7 = sangat
baik). Pemberian skor penilaian disesuaikan dengan melihat target yang direncanakan dengan
capaian pada saat monev dilaksanakan. Pemonev harus melihat barang bukti capaian
luaran.Sebagai acuan pemberian skordapat menggunakan ketentuan berikut. Publikasi ilmiah
internasional: Skor 7 = published/accepted, 6 = reviewed, 5 = submitted, 3 = draf, 2 = tidak ada
(jika target yang direncanakan sampai pada tahap published/accepted).
Pemakalah pada temu ilmiah nasional/internasional: Skor 7 = sudah dilaksanakan, 6 = terdaftar,
5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan adalah membawakan makalah pada temu
ilmiah internasional). Buku Ajar: Skor 7 = sudah terbit/proses editing, 6 = draf, 5 = tidak ada
(jika target yang direncanakan sampai pada tahap sudah terbit). Produk/Model/: Skor 7 =
penerapan, 6 = produk, 5 = draf, 3 = tidak ada (jika target yang direncanakan sampai pada tahap
penerapan).

Lampiran G. Format Catatan harian (Logbook)
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Logbook disusun dalam bentuk tabel baris dan kolom dalam sebuah buku besar yang meliputi
komponen-komponen: Nomor, Hari dan tanggal, jenis kegiatan, hasil kegiatan dan
keterangan/penggunaan anggaran. Seperti digambarkan dalam tabel berikut:

No Hari/tanggal Kegiatan Hasil Kegiatan Keterangan/
Anggaran

Lampiran H. Laporan Kemajuan
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A. Sampul muka (warna biru tua/identitas fakultas)

LAPORAN KEMAJUAN

PENELITIAN..........................................

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

Dibiayai oleh:

JURUSAN

FAKULTAS

PERGURUAN TINGGI

Bulan dan Tahun

B. Sistematika Laporan Kemajuan:

HALAMAN SAMPUL

PENELITIAN .............................
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HALAMAN PENGESAHAN
RINGKASAN
PRAKATA
DAFTARISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN

BAB1. PENDAHULUAN
BAB2. TINJAUAN PUSTAKA
BAB3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN
BAB4. METODE PENELITIAN
BAB5. HASILYANG DICAPAI
BAB6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA
BAB7. KESIMPULAN DAN SARAN
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
Artikel ilmiah (draft, bukti status submission atau reprint), jika ada.
Produk penelitian

Lampiran  I. FORMAT LAPORAN PENELITIAN

A. Sampul muka (warna biru tua/identitas fakultas)
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LAPORAN AKHIR

PENELITIAN ..........................................

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL

(Nama ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar dan NIDN)

Dibiayai oleh:

JURUSAN

FAKULTAS

PERGURUAN TINGGI

Bulan dan Tahun

B. Halaman Pengesahan

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR

PENELITIAN .............................
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A. Judul Penelitian :
B. Kategori /Skema Penelitian :
C. Bidang Kajian/Tema Penelitian :
D. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap dan Gelar :
b. Jenis Kelamin :
c. Golongan/Pangkat/NIP :
d. Jabatan Fungsional :
e. Jabatan Struktural :
f. Fakultas/Jurusan :
g. Pusat Penelitian :

E. Alamat Ketua Peneliti :
a. Alamat kantor/Telp/Fax/E-mail :
b. Alamat rumah/Telp/Fax/E-mail :

F. Jumlah Anggota Peneliti : ….. orang
a. Nama Anggota I :

b. Nama Anggota II :
G. Lokasi Penelitian :
H. Mahasiswa yang dilibatkan:

a. Nama dan NIM :1. …………………
2………………….

I. Lama Penelitian : bulan
J. Biaya yang diperlukan : Rp ……. … (…………………………………….)

Semarang
Mengetahui Ketua Peneliti
Jurusan.................                                                 Tanda tangan
Cap dan tanda tangan
Nama.................................... N a  m a

..NIP.                                                                      NIP.

Menyetujui:
Dekan Ketua LP2M Unnes
Cap dan Tanda tangan Cap dan tanda tangan
Nama.................................... nama....................................
NIP NIP

C. Sistematika Laporan Penelitian
1. Bagian Awal

Bagian ini terdiri dari:
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a. Halaman Judul
b. Halaman Pengesahan
c. Ringkasan
d. Kata Pengantar
e. Daftar Isi
f. Daftar Tabel
g. Daftar Gambar (kalau ada)
h. Daftar Lampiran (kalau ada)

2. Bagian Isi

BAB I Pendahuluan
Menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat
penelitian.
BAB II Kajian Teori/Landasan Teori
Menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pikir mengenai peneltian
terapan yang dilakukan dengan memanfaakan berbagai pustaka dan hasil penelitian
terdahulu yang relevan.
BAB III Metode Penelitian
Uraikan metode penelitian yang digunakan mulai dari pendekatan, desain, populasi
dan sampel/sumber data, pengumpulan data dan instrumen, validitas/ keabsahan
data dan analisis data.
BAB IV Hasil Dan Pembahasan
Jelaskan berbagai hasil atau temuan yang diperoleh dan lakukan pembahasan
dengan berbagai acuan yang relevan.
BAB V Penutup
Simpulan Saran
Daftar Pustaka
Lampiran

PENGABDIAN
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KEPADA MASYARAKAT

1. PENDAHULUAN
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen di FMIPA Unnes

secara kuantitatif sudah memadai, namun dari aspek kualitas masih perlu
ditingkatkan agar dapat lebih mendukung visi FMIPA yang unggul dan bermakna.
Oleh karena itu, melalui kegiatan pengabdian ini diharapkan selain dapat
memperluas jaringan kerja sama yang menguntungkan fakultas juga hasilnya dapat
lebih bermakna bagi kemaslahatan masyarakat. Kendala yang dihadapi antara lain
tema keMIPAan yang dapat diabdikan kepada masyarakat pada umumnya
memerlukan pendanaan yang cukup besar.

FMIPA mendorong dosen untuk melakukan pengabdian kepada
masyarakat di sekolah dan masyarakat sekitar kampus, mengembangkan desa
binaan (Jatirejo), dan sesuai kebutuhan di masyarakat luas. Adanya desa binaan
mempermudah dosen dalam mencari tempat untuk kegiatan pengabdian, di
samping itu kontribusi kegiatan di desa binaan juga mudah dilihat.

Program pengabdian kepada masyarakat secara rutin dilaksanakan setiap
tahun sebagai dukungan pada kegiatan sejenis yang dikelola oleh Lembaga
Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Unnes. Kegiatan pengabdian
kepada masyarakat direncanakan dilaksanakan dalam waktu antara 5-6 bulan.
Rangkaian proses pengusulan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pengabdian
kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan panduan yang telah disusun oleh tim
pengelola dengan mengapdosi paduan yang dikembangkan  LP2M.

TUJUAN
Tujuan pengabdian kepada masyarakat adalah:

1. Meningkatkan kemitraan, kuantitas dan kualitas implementasi teori dan
hasil-hasil penelitian kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga
tercipta kesejahteraan

2. Meningkatkan iklim ilmiah di kalangan dosen serta meningkatkan budaya
mempublikasikan hasil pengabdian di jurnal ilmiah

BIDANG KAJIAN
Pada tahun 2017 ini, fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang

dikelola oleh FMIPA adalah:
a. Implementasi teori/hasil penelitian  untuk membantu masyarakat di Desa

Binaan FMIPA Unnes, yaitu Desa Jatirejo. Permasalahan yang dihadapi
Desa Jatirejo yang memerlukan penanganan segera dapat dilihat di Lampiran
1.

b. Pemberdayaan sekolah dan atau masyarakat di sekitar kampus
c. Implementasi teori/hasil penelitian pada masyarakat (selain a dan b) sesuai

kebutuhan

LUARAN PENGABDIAN
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Luaran pengabdian yang wajib dipenuhi oleh pengabdi adalah:
1. artikel;
2. metode;model; desain, dan
3. produk/barang;

PENGUSUL
Pengusul Pengabdian kepada masyarakat FMIPA adalah semua dosen dan

tenaga kependidikan fungsional aktif (tidak sedang sekolah S2 atau S3).
Dosen kontrak atau CPNS, hanya diperbolehkan sebagai anggota peneliti.
Prioritas pengusul adalah dosen yang belum menerima dana pengabdian dari skema
manapun untuk tahun anggaran 2017.

PERSYARATAN ADMINISTRASI
1. Untuk keperluan administrasi, setiap program studi diwajibkan mengirim

proposal pengabdian yang ketua dan anggotanya memenuhi kriteria pada
pengusul, dan tidak memiliki tanggungan laporan pengabdian tahun
sebelumnya.

2. Tim pelaksana proposal kegiatan pengabdian masyarakat terdiri atas ketua dan
maksimal 3 anggota

3. Masing-masing proposal didanai maksimal sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta
rupiah)

4. Biodata pengusul mencerminkan track record yang relevan dengan
pengabdian yang diusulkan

5. Pelaksanaan pengabdian harus terdokumentasi dalam bentuk log book,
meliputi tanggal, kegiatan, hasilnya, termasuk penggunaan dana

6. Hasil pengabdian ditidaklanjuti dengan publikasi pada jurnal-jurnal
nasional di lingkungan FMIPA Unnes

7. Ketua Pengabdian tidak sedang melaksanakan pengabdian pada skema
lain pada tahun 2017, baik dana dari KEMENRISTEKDIKTI atau DIPA
PNBP LP2M UNNES.

JADWAL KEGIATAN

No. Kegiatan Jadwal
1. Sosialisasi panduan 16  Februari 2017
2. Penyerahan proposal 17 Februari – 10 April 2017
3. Seleksi proposal 10 April – 15 April 2017
4. Pengumuman proposal yang didanai 16 April 2017
5. Pelaksanaan Penelitian Mei – Oktober2017
6. Draft laporan akhir dan artikel Pertengahan November 2017
7. Penyerahan Laporan Akhir dan artikel Akhir November 2017

USULAN PENGABDIAN

Proposal diusulkan oleh Dosen dengan ketentuan sebagai berikut :
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a. Proposal diketik ukuran spasi 1,5, huruf Times New Roman 12
b. Ukuran kertas A4
c. Diunggah di sipp.unnes.ac.id.

SISTEMATIKA USUL PENGABDIAN
Penulisan proposal pengabdian kepada masyarakat mengikuti alur sebagai berikut :

A.  JUDUL
Singkat dan cukup spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan.

B. ANALISIS SITUASI
Gambarkan secara kuantitatif potret, profil dan kondisi khalayak sasaran
yang akan dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
Gambarkan pula kondisi dan pontensi wilayah dari segi fisik, sosial,
ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan
dilakukan.

C. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH
Rumuskan masalah secara konkrit dan jelas. Perumusan Masalah
menjelaskan pula definisi, asumsi dan lingkup yang menjadi batasan
kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

D. TINJAUAN PUSTAKA.
Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan yang
mendasari kegiatan pengabdian kepada masyaraka yang akan dilakukan.
Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan dan baha kegiatan pegabdian
kepada masyarakat teks lain yang diperoleh dari pustaka, yang dijadikan
landasan untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang
diusulkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka dibawa untuk menyusun
kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam kegiatan pengabdian
kepada masyarakat. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka yang
disajikan di Lampiran.

E. TUJUAN KEGIATAN
Rumusan Tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan
kondisi baru yang diharapkan terwujud setela kegiatan pengabdian kepada
masyarakat selesai. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur.

F. MANFAAT KEGIATAN.
Gambarkan  manfaat  bagi  khalayak  sasaran,  dari  sisi  ekonomi
maupun pengembangan  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  dan  seni,
apabila  perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan pengabdian kepada
masyarakat selesai.

G. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH
Merupakan kerangka berfikir secara teoritis maupun empirik untuk
memecahkan masalah yang sudah diidentifikasi. Gambarkan berbagai
alternatif pemecahan masalah yang mungkin dilakukan untuk menangani
masalah yang dirumuskan. Bagaimana proses pemilihan alternatif itu
sampai terpilih cara pemecahan yang paling baik yang akan dilakukan
dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

H. KHALAYAK SASARAN ANTARA YANG STRATEGIS
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Siapa (individu/kelompok) anggota khalayak sasaran yang dianggap
strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam kegiatan pengabdian
kepada masyarakat, serta dapat menyebarluaskan hasil kegiatan pada
anggota khalayak sasaran yang lain.

I.  KETERKAITAN
Uraian keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dengan berbagai
institusi terkait dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh
masing-masing institusi yang terkait.

J.  METODE KEGIATAN.
Sebut dan uraikan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan
yang telah dicanangkan dalam butir E (Tujuan Kegiatan).

K. RANCANGAN EVALUASI
Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja
kriteria, indikator pencapaian tujuan dan tolok ukur yang digunakan untuk
menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

L.  RENCANA DAN JADWAL KERJA
Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal secara spesifik dan jelas
dalam suatu satuan waktu. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan
dan di mana.

M. ORGANISASI PELAKSANA
1. Ketua Pelaksana

a. Nama dan Gelar Akademik :
b.Pangkat/ Golongan/NIP :
c. Jabatan Fungsional :
d. Bidang Keahlian :
e. Fakultas/Program Studi/Pusat :
f. Waktu untuk Kegiatan ini : jam/ minggu

2.  Anggota Pelaksana :
(rincian sama seperti butir 1)

3.  Tenaga Pembantu
a. Nama :
b. Pangkat/Golongan/NIP/NIM :
c. Unit Kerja :
d. Waktu untuk Kegiatan ini : jam/ minggu
e. Pembantu Bidang :

4.  Tenaga Administrasi
a. Nama :
b. Pangkat/Golongan/NIP/NIM :
c. Unit Kerja :
d. Waktu untuk kegiatan ini : jam/minggu

N. RENCANA BIAYA
Berikan rincian biaya kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan
mengacu pada metode kegiatan dibutir J (Metode Kegiatan) dengan
rekapitulasi biaya sbb :
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Format Ringkasan Anggaran Biaya

No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)

A. Pelaksanaan Pengabdian (minimal 70%)

1 Bahan habis pakai dan peralatan

2 Perjalanan

3 Pembuatan dan penggandaan laporan

B. Luaran/Output Pengabdian (maksimal 30%)

4 Publikasi..... atau Buku Ajar *)

Jumlah

*) Sesuai output yang ditargetkan,
Besar biaya mengacu pada aturan berikut:

a. Jurnal internasional(accepted) : Rp 5.000.000,-
b. Jurnal nasional terakreditasi (accepted) : Rp 2.500.000,-
c. Jurnal nasional terindeks DOAJ(accepted) : Rp 1.500.000,-
d. Buku Ajar ber ISBN : Rp 2.000.000,-
e. Metode, model, desain : Rp 1.000.000,-
f. Produk/barang : Rp 750.000,-

LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Daftar Pustaka
2. Daftar Riwayat Hidup
3. Materi Iptek yang akan diterapkan
4. Denah lokasi kegiatan
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USUL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Logo Unnes

JUDUL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Oleh :

Nama, NIP Ketua
Nama, NIP Anggota

(Tuliskan semua nama pengusul, lengkap dengan gelar akademiknya)

JURUSAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017

Format Sampul muka

DANA DIPA FMIPA
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Format Halaman Pengesahan
Setiap Proposal harus disertai halaman pengesahan dengan format sebagai berikut

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul :
2. Bidang :
3. Ketua Tim Pengusul

a. Nama :
b. NIP. :
c. Pangkat/Golongan :
d. Jabatan :
e. Sedang melakukan pengabdian : ya/tidak
f.  Fakultas :
g. Jurusan :
h. Bidang Keahlian :
i. Alamat Kantor/Telp./Fax/E-mail :
j. Alamat Rumah/Telp./Fax/E-mail :

4. Jumlah Anggota (maks. 4 anggota) : ...  Orang
a.  Nama Anggota I :
b.  Nama Anggota II :
c.  Nama Anggota III :

5. Jangka Waktu Kegiatan : .....bulan
6. Bentuk Kegiatan :
7. Lokasi Kegiatan :
8. Biaya yang Diperlukan

a. Sumber dari FMIPA UNNES : Rp.
b. Sumber lain (sebutkan ........) : Rp
Jumlah : Rp.

Semarang,
Mengetahui : Ketua Pelaksana,
Dekan FMIPA
Cap dan tanda tangan tanda tangan
( ................................) (..……………..)
NIP. NIP.
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Format Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PELAKSANA KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Nama Lengkap dan gelar Akademik :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Jenis kelamin : L/P
4. Fakultas/Jurusan/Program Studi/Pusat :
5. Pangkat/Golongan/NIP. :
6. Bidang keahlian :
7. Kedudukan dalam Tim :
8. Alamat Kantor : Kode Pos

Telepon/Faksimili :
E-mail :
Alamat Rumah : Kode Pos
Telepon/Faksimili :
E-mail :

9. Pengalaman dalam Bidang Pengabdian kepada masyarakat:

No Judul Kegiatan Tahun Sumber Dana

Semarang, ...
Ketua pelaksana/
Anggota Pelaksana,

Tanda tangan
(... ........................ ..)
NIP.
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LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Logo Unnes

JUDUL PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Oleh :
Nama, NIP Ketua

Nama, NIP Anggota
(Tuliskan semua nama pengusul, lengkap dengan gelar

akademiknya)

Dibiayai oleh:

JURUSAN.....
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2017

LAPORAN HASIL PENGABDIAN

Format Sampul muka

DANA DIPA FMIPA
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Format lembar Pengesahan Laporan Pengabdian
Setiap Laporan harus disertai halaman pengesahan dengan format sebagai berikut:

HALAMAN PENGESAHAN
1. Judul :
2. Bidang :
3. Ketua Pelaksana

a. Nama Lengkap :
b. NIP. :
c. Pangkat/Golongan :
d. Jabatan :
e. Fakultas/Jurusan :

4. Jumlah Tim :...  Orang
5. Lokasi Kegiatan :  `a. Desa ...

b. Kecamatan ...
c. Kabupaten/Kodya ...

6. Bila program ini merupakan kerjasama kelembagaan
a. Nama Instansi : ...
b. Alamat : ...

7. Jangka Waktu Kegiatan : .....bulan
8. Belanja : Rp

Semarang,
Mengetahui : Ketua Pelaksana,
Dekan Fakultas

Cap dan tanda tangan tanda tangan
( ……………………..) (………………....)
NIP. NIP.

Menyetujui :
Ketua LP2M Unnes

Cap dan tanda tangan
(.........................................)
NIP ...
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Sistematika Laporan Pengabdian kepada Masyarakat

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PENGESAHAN
RINGKASAN DAN SUMMARY
TIM PELAKSANA
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR LAMPIRAN

I.   PENDAHULUAN
Menjelaskan tentang analisis situasi, perumusan masalah, tujuan dan
manfaat kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

II. TINJAUAN PUSTAKA
Uraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pikir bagaimana
kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan
berbagai pustaka yang relevan.

III. MATERI DAN METODE PELAKSANAAN
A. Kerangka Pemecahan Masalah
B. Realisasi Pemecahan Masalah
C. Khalayak Sasaran
D. Metode yang digunakan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Jelaskan hasil apa saja yang telah diperoleh dan kemudian bahas dengan
berbagai acuan yang ada.

V. SIMPULAN DAN SARAN
A.Simpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
1.  Surat Tugas
2.  Kontrak Kerja
3.  Daftar Hadir Peserta
4.  Materi/Produk Artikel
5.  Foto-Foto Kegiatan
6.  Lampiran lain yang penting
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Lampiran 1. Permasalahan di Desa Jatirejo yang perlu ditangani

No Bidang Permasalahan
1 Sapi potong Jumlah sapi potong/pedaging 40 ekor. Limbah kotoran

sapi belum ditangani, menimbulkan polusi udara. Lokasi
dekat pemukiman.

2 Sapi perah Pengolahan pasca panen susu
3 Itik Pencegahan dan pengendalian penyakit itik
4 Sampah Pengelolaan sampah rumah tangga.

Ketrampilan pembuatan berbagai kreasi berbahan baku
sampah

5 Pohon durian Jatirejo merupakan salah satu pusat durian. Pohon durian
montong (bantuan dari program sebelumnya) sulit
berbuah, ketika berbunga kemudian rontok.

6 Kolang-kaling Pengolahan pasca panen kolang-kaling, sampai
mendapatkan PIRT
Pengemasan kolang-kaling
Pemasaran produk olahan kolang-kaling

7 Sadar wisata Telah diinisiasi pembentukan Desa jatirejo sebagai desa
wisata. Perlu penguatan programsadar wisata bagi
masyarakat Jatirejo

8 Sekolah SD Alat peraga terbatas. Kemampuan guru menggunakan
alat peraga masih rendah. Nilai UN masih rendah, hanya
30% lulusan SD Jatirejo dapat masuk SMP Negeri
Perlu pemanfaatan lahan pekarangan sekolah, belum
pernah ikut green school

9 Batik Hasil cetakan batik belum stabil
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