PANDUAN SELEKSI PROPOSAL PENELITIAN 2017
KATA PENGANTAR

Dengan memohon ridha dan petunjuk Allah swt, Pusat Penelitian dan
Penerbitan UIN Alauddin Makassar menyusun dan menerbitkan “Panduan
Seleksi Proposal Penelitian UIN Alauddin Makassar Tahun 2017”, sebagai
tolak ukur pelaksanaan seleksi proposal penelitian yang akan diajukan
pada tahun 2017 ini.
Sebagai kampus Islami dengan tag line: Pencerahan, Pencerdasan,
dan Prestasi, UIN Alauddin Makassar berikhtiar menuju kampus
peradaban, yaitu suatu kampus yang dapat menciptakan atmosfir
akademik, respek dan mengamalkan nilai spritual keIslaman, serta
mempertajam keterampilan (skill) di kalangan civitas akademika agar
mampu menjawab tuntutan masyarakat dan dinamika perkembangan
global. Untuk mengasah kecerdasan, pencerahan dan meraih prestasi, tentu
saja kegiatan penelitian ilmiah sangat diperlukan bagi civitas akademika.
Penyusunan panduan ini merupakan upaya untuk mempermudah bagi
calon peneliti melaksanakan salah satu Tridarma PerguruanTinggi, yaitu
penelitian sebagai tradisi yang sejatinya dikembangkan dan hasilnya
dipublikasikan dalam berbagai forum dan media ilmiah. Untuk tahun 2017,
dua jenis penelitian yang ditawarkan kepada Dosen, yang diharapkan dapat
direalisasikan dalam bentuk pengajuan proposal oleh para dosen UIN
Alauddin Makassar. Panduan ini, sebagaimana lazimnya, diharapkan dapat
menjadi pedoman dalam memilih dan menentukan jenis penelitian yang
sesuai dengan minat, potensi dan latar belakang para dosen UIN Alauddin
Makassar dalam menyusun proposal penelitian tahun 2017.
Semua penelitian disyaratkan berorientasi dan mencerminkan
integrasi keilmuan yang senantiasa memelihara nilai-nilai dan budaya
Islam. Setiap hasil penelitian dapat berkontribusi pada penguatan keilmuan
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dan pengembangan kelembagaan juga berkontribusi pada pelestarian nilainilai budaya bangsa. Selain itu, hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan,
diharapkan dapat melahirkan konsep-konsep, teori-teori dan bahkan
aplikasi-aplikasi yang dapat menjadi solusi problem sosial yang aktual di
masyarakat. Hal ini tentu saja perlu ditekankan dengan harapan bahwa
hasil-hasil penelitian tidak saja menjadi seonggok laporan penelitian, tetapi
akan senantiasa memberi makna baik bagi UIN Alauddin Makassar secara
kelembagaan, maupun masyarakat sebagai stakeholder secara umum.
Di bagian akhir panduan ini, dilampirkan garis-garis besar draft
Panduan Integrasi Keilmuan UIN Alauddin Makassar bidang Penelitian,
yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pemenuhan tema besar
penelitian tahun 2017 yaitu Islam dan Integrasi Keilmuan.
Demikian, semoga rencana penelitian tahun 2017 ini dapat berjalan
sesuai harapan dan kelak bisa bermanfaat dalam rangka mewujudkan
universitas yang berbasis penelitian (research based university).
Samata Gowa, 6 Maret 2017
Kepala,

Dr. H. Muh. Sain Hanafy, M.Pd
NIP: 19610907 199203 1 001
Mengetahui,
Ketua LP2M

Prof. Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, MA.
NIP: 19681110 199303 1 006
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A. PENGANTAR

Universitas Islam Negeri sebagai bagian dari sistem pendidikan
nasional memiliki visi pencerahan dan transformasi ilmu pengetahuan dan
teknologi (IPTEK) berbasis peradaban Islam. Tentu saja, visi ini
terjabarkan dalam misinya yang fokus pada penciptaan atmosfir akademik
yang kondusif bagi peningkatan mutu perguruan tinggi dan kualitas
kehidupan masyarakat. Dalam menyelenggarakan aktifitas penelitian dan
pengabdian kepada masyarakat ke depan, UIN Alauddin akan menuju
research based university yakni bahwa berbagai aktifitas pendidikan,
pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan berbasis pada
hasil-hasil penelitian, yang rohnya tetap merefleksikan integrasi antara
ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pengembangan UIN Alauddin Makassar ke depan juga akan lebih
diorientasikan pada pengembangan tradisi intelektual dan penguatan
penelitian bagi civitas akademika, dengan melihat kecenderungan makin
bergairahnya kajian-kajian keislaman di berbagai lembaga baik di dalam
maupun di luar negeri. Berbagai perspektif dalam melakukan studi
terhadap Islam muncul, mulai dari yang bersifat normatif (seperti kajian
tafsir al-Qur’an, hadis, dan teologi) hingga histroris berbasis pengalaman
praktis keberagaman umat Islam (seperti sosiologi Islam, antropologi
Islam, politik Islam, komunkasi atau bahkan ekonomi Islam), semua
menjadi bahan kajian menarik.
Perkembangan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, ilmu
kesehatan, sosial ekonomi dan budaya (kearifan lokal) yang mutakhir juga
menjadi bahan kajian yang terus tumbuh dan banyak diminati oleh civitas
akademika UIN Alauddin Makassar yang menjadi bagian integral dari
keberadaan UIN sebagai universitas yang tidah hanya melakukan kajian
keilmuan per se tetapi juga mendapatkan mandat yang lebih luas sebagai
pengejawantahan status universitas Islam yang diembannya.
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B.

TUJUAN

Tujuan penulisan panduan penelitian tahun 2017 adalah:
1. Sebagai panduan teknis bagi dosen dalam menyusun proposal,
mengembangkan penelitian, melaksanakan penelitian dan
menyusun laporan.
2. Untuk menyusun garis-garis besar kebijakan penelitian bagi
PUSLITPEN LP2M UIN Alauddin Makassar.
3. Untuk mengarahkan kemampuan dan potensi dosen UIN Alauddin
Makassar dalam mengembangkan penelitian yang mengintegrasikan antara penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat.

C. JENIS, DAN BIDANG PENELITIAN

Pada tahun 2017, PUSLITPEN kembali menawarkan varian model
penelitian yang akan dibiayai oleh DIPA UIN Alauddin Makassar yang
terbagi ke dalam dua (2) penelitian, yaitu:
1. PENELITIAN MANDIRI:
1.1 Penelitian Mandiri Dosen.
Setiap dosen dapat menyesuaikan diri dengan pembagian
komponen keilmuan berikut:
1.1.1 Keagamaan

(23 judul: 7 judul library research, dan
16 judul field research)

1.1.2 Fenomena sosial

(23 judul: semua field research)

1.1.3 Gender

(5 judul: 2 judul library research dan 3
judul field research)
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1.1.4 Terapan

(11 judul: semua field research)

1.2 Penelitian Mandiri Profesional (Professor)
Sebanyak 8 (delapan) judul yang akan dialokasikan anggaran bagi
jenis penelitian ini dan diharapkan bahwa seluruh proposal
penelitian yang diajukan berupa field research. Alokasi anggaran
untuk jenis ini sebesar Rp.20.000.000; (dua puluh juta rupiah) per
judul.
Penelitian mandiri ini, baik dosen maupun professional, merupakan
penelitian yang dilakukan oleh dosen yang dapat menggali, menemukan
dan mengeksplorasi teori dan temuan baru yang terkait dengan keilmuan
yang ditekuninya.
a. Topik dan Isu penelitian mandiri meliputi:
1. Penelitian keilmuan dasar (basic research). Yaitu penelitian
pengembangan keilmuan dosen di tingkat program studi.
Diharapkan penelitian yang berhubungan dengan topik dan isu
pengembangan keilmuan sesuai dengan mata kuliah yang
ditekuninya, baik Islamic studies, ilmu sosial-humaniora,
eksakta, ilmu kesehatan, pendidikan dan keilmuan yang selalu
terintegrasi berdasarkan prodinya.
2. Penelitian pengembangan (developmental research dan applied
research). Yaitu penelitian Islam dan sosial budaya yang
bercorak inter dan multi disipliner, atau dalam bentuk
pengembangan keilmuan teori dan praktik, aplikasi dan dimensi
yang dampaknya bagi pengembangan kehidupan masyarakat.
b. Ketentuan proposal penelitian mandiri adalah:
1.

Peneliti adalah dosen UIN Alauddin dan dosen DPK yang
diperbantukan di Perguruan Tinggi lain.
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2.

Dana penelitian Mandiri disiapkan 62 judul dengan anggaran
penelitian akan disesuaikan dengan aturan Kementerian Agama
RI cq. Keputusan Dirjen Pendis No. 4389 tahun 2015 dan
rasionalisasi penganggaran UIN Alauddin Makassar. Bagi
peneliti pemula (asisten ahli bagi ketua peneliti) alokasi
anggaran sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)
sementara bagi peneliti madya (lektor sampai lektor kepala
sebagai ketua peneliti) alokasi anggaran sebesar Rp.20.000.000
(dua puluh juta rupiah) sebanyak Rp. 20.000.000; perjudul.

3.

Peneliti tidak sedang menempuh pendidikan S2 atau S3 yang
memperoleh biaya penuh dari negara.

4.

Melampirkan Surat pernyataan bermatrei bahwa topik yang
diangkat dalam proposal bukan topik penelitian yang sudah
selesai diteliti, atau topik yang dan akan dipersiapkan untuk
penelitian skripsi/ Tesis/ Disertasi.

5.

Topik penelitian diutamakan yang berkaitan dengan disiplin
keilmuan atau keahlian yang dimiliki masing-masing dengan
mengintegrasikan ilmu agama.

6.

Proposal penelitian individu yang dinyatakan lolos seleksi akan
diberi catatan dan diminta direvisi jika memang diperlukan.

7.

Semua hasil penelitian dipresentasikan dengan memakai power
point di depan narasumber dan peserta seminar, dan akan
diberikan catatan dan diminta direvisi atau perbaikan jika
memang diperlukan.

8.

Pencairan dana penelitian tahap akhir hanya dapat dilakukan
jika telah melakukan perbaikan seminar hasil penelitian (jika
ada).

9.

Proposal penelitian mandiri Dosen dengan Cover HIJAU

7

10. Proposal penelitian mandiri profesional (professor) dengan
cover PUTIH.
11. Proposal penelitian berbasis gender dengan Cover Merah
Muda.
12. Proposal yang dikirim sebanyak 3 proposal, dengan ketentuan:
Satu (1) proposal dalam bentuk penuh ( ada cover, judul,
peneliti, nama fakultas, CV peneliti), dua (2) proposal dikirim
dalam bentuk proposal tidak penuh (cover tanpa nama peneliti,
nama Fakultas dan CV)
13. Model penulisan proposal dan hasil penelitian mengikuti pola
penulisan UIN Alauddin Makassar.
14. Melampirkan Foto copy SK kepangkatan terakhir.
15. Melampirkan foto copy sertifikat atau piagam pelatihan
metolologi penelitian (bila ada) yang telah dilegalisir oleh
Dekan.
16. Proposal yang diajukan dilengkapi rekomendasi dari dekan
atau atasan langsung.
17. Bersedia melakukan kontrak penelitian setelah dinyatakan lolos
oleh PUSLITPEN LP2M UIN Alauddin Makasssar.
18. Bersedia membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana sesuai ketentuan peraturan Menteri keuangan RI
No.190/PMK.05/ 2012
19. Bersedia melaporkan hasil Penelitian tahun 2017 dalam bentuk
publikasi (buku) atau Jurnal yang terakreditasi.
20. Peneliti menganggarkan anggaran penerbitan termasuk nomor
ISBN Buku, dan atau penganggaran penerbitan jurnal, sebagai
bentuk laporan akhir.
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2. PENELITIAN KELOMPOK:
Penelitian ini merupakan penelitian dosen secara berkelompok
dengan jumlah minimal 2 orang dosen yang terdiri atas :
2.1. Penelitian Kolaboratif Internasional (3 (tiga) judul).
2.2. Penelitian Pengembangan Kelembagaan (4 judul semua
development research).
2.3. Community Based Research (CBR) (4 judul)
 Penelitian Kolaboratif Internasional
Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang dilakukan dosen
secara berkelompok dengan jumlah minimal 2 orang dosen.
Adapun isue dan topik yang dapat di angkat dan dikembangkan
adalah:
i. Isu dan topik yang berkaitan dengan bidang keilmuan yang
menjadi keahlian dosen masing-masing.
ii. Topik resolusi konflik dan peace bulding
iii. Perbandingan tentang hukum, adat itiadat/ kearifan lokal
human right, democracy governance dan gender antara
Indonesia dengan negara lain.
Ketentuan penelitian kolaboratif internasional adalah:
a. Sesuai bidang kajian peneliti dengan memfokuskan pada
integrasi keilmuan.
b. Dilakukan oleh dosen senior minimal berpangkat Lektor
Kepala.
c. Satu di antara anggota peneliti bergelar Doktor atau Professor.
d. Penelitian dilakukan di dalam atau di luar negeri.
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e. Besar Dana
penelitian:

per-penelitian

mempertimbangkan

wilayah

1) Kolaboratif Internasional berada di wilayah Asia Tenggara,
dana penelitian dialokasikan sebanyak Rp.80.000.000.(Delapan Puluh Juta Rupiah)
2) Kolaboratif Internasional di luar Asia Tenggara dana
penelitian dialokasikan Rp.120.000.000. (seratus dua puluh
juta rupiah)
f. Melibatkan lembaga atau individu luar negeri sebagai mitra
atau resource person yang terlibat dalam proses penelitian
g. Proposal Unggulan Kolaboratif Internasional dengan cover
COKLAT
h. Proposal yang dikirim sebanyak 3 proposal, dengan ketentuan:
Satu (1) proposal dalam bentuk penuh (ada cover, judul,
peneliti, nama fakultas, CV peneliti), dua (2) proposal dikirim
dalam bentuk proposal tidak penuh (cover tanpa nama peneliti,
nama Fakultas dan CV)
i. Model penulisan proposal dan h asil penelitian mengikuti pola
penulisan UIN Alauddin Makassar.
j. Proposal dan laporan penelitian berbahasa Inggris atau bahasa
Arab.
k. Peneliti akan mempresentasikan proposalnya di depan tim
penilai dan peserta khusus yang ditunjuk oleh PUSLITPEN
LP2M UIN Alauddin Makassar yang di SK-kan oleh Rektor.
l. Bersedia mempublikasikan hasil penelitian dalam temu ilmiah
di tingkat Internasional serta bersedia mempublikasikan dalam
bentuk buku dan jurnal Internasional.
m. Surat pernyataan bermaterai bahwa topik yang diangkat dalam
proposal bukan topik penelitian yang sudah selesai diteliti, atau
10

topik yang dan akan dipersiapkan untuk penelitian skrisi/ Tesis/
Disertasi.
n. Melampirkan Foto copy SK kepangkatan terakhir yang sudah
dilegalisir
o. Melampirkan Surat pernyataan dari academic advisor tentang
kesediaan menjadi resource person dan atau mitra kerja sama
penelitian.
p. Melampirkan foto copy sertifikat atau piagam pelatihan
metolologi penelitian (bila ada) yang telah dilegalisir oleh
Dekan masing-masing Fakultas.
q. Surat pernyataan dari ketua tim untuk mengikutsertakan/
menseminarkan hasil penelitian dalam forum ilmiah minimal
setingkat universitas serta surat pernyataan untuk
mempublikasikan dalam bentuk buku dan jurnal ilmiah
terakreditasi.
r. Bersedia mempresentasikan melalui seminar dari hasil
penelitian di depan tim penilai dan peserta khusus yang
ditunjuk oleh PUSLITPEN LP2M UIN Alauddin Makassar
yang di SK-kan oleh Rektor
s. Besedia melakukan kontrak penelitian setelah dinyatakan lolos
oleh PUSLITPEN LP2M UIN Alauddin Makasssar.
t. Bersedia membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana sesuai ketentuan peraturan Menteri keuangan RI
No.190/PMK.05/ 2012.
u. Bersedia melaporkan hasil Penelitian tahun 2017 dalam bentuk
publikasi (buku) atau Jurnal yang terakreditasi.
v. Peneliti menganggarkan anggaran penerbitan termasuk nomor
ISBN Buku, dan atau penganggaran penerbitan jurnal, sebagai
bentuk laporan akhir.
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 Penelitian Kelompok Pengembangan Kelembagaan dan
Community Based Research (CBR)
Penelitian ini bertujuan untuk menggali, memprediksi dan
menemukan teori-teori baru. Penelitian ini diharapkan
memiliki dampak akademis bagi pengembangan keilmuan
Islam dan IPTEK yang terintegrasi dengan nilai-nilai Agama
Islam. Atau jika dalam bentuk kebijakan diharapkan penelitian
ini memberikan sumbangsih signifikan pengembangan
keilmuan dan kelembagaan dan atau munculnya rumusan dari
evaluasi kebijakan.
Penelitian ini merupakan kolaborasi dosen dan stakeholders,
berusaha untuk mengembangkan pendekatan dan pola baru
dalam penelitian, baik dari aspek metode, strategi, teknik dan
pelaporan. Yang menjadi keunggulan dalam penelitian ini
adalah kemutakhiran metode dan orisinalitas isu sehingga
kontribusi nyata pada pengembangan keilmuan pada setiap
Fakultas akan tampak dalam proses dan hasil penelitian.
Ketentuan Penelitian Kelompok Pengembangan
Kelembagaan dan Community Based Research (CBR) adalah:
a. Penelitian ini beranggotakan minimal 2 (dua) orang/tim.
b. Ketua tim peneliti utama dosen minimal berpangkat Lektor
Kepala, dan dapat mengikutsertakan 1 orang mahasiswa
semester VI dan atau Semester VII yang ber-IPKs minimal 3,5
sebagai anggota peneliti.
c. Metodologi yang digunakan bisa menggunakan pendekatan
Kualitatif, Kuantitatif, CBR.
d. Dana penelitian kelompok perjudul sebanyak Rp.30.000.000.
(Tiga Puluh Juta Rupiah)

12

e. Peneliti akan mempresentasikan proposalnya di depan tim
penilai dan peserta khusus yang ditunjuk oleh PUSLITPEN
LP2M UIN Alauddin Makassar yang di SK-kan oleh Rektor.
f. Isu bebas namun memiliki dampak yang nyata terhadap
pengembangan keilmuan sebagai bagian pengembangan
universitas, fakultas dan atau prodi maupun untuk
kemaslahatan umat manusia.
g. Penelitian kelompok pengembangan dengan cover BIRU.
h. Proposal penelitian Community Based Research (CBR) dengan
cover orange
i. Proposal yang dikirim sebanyak 3 proposal, dengan ketentuan:
Satu (1) proposal dalam bentuk penuh (ada cover, judul,
peneliti, nama fakultas, CV peneliti), dua (2) proposal dikirim
dalam bentuk proposal tidak penuh (cover tanpa nama peneliti,
nama Fakultas dan CV)
j. Model penulisan proposal dan hasil penelitian mengikuti pola
penulisan UIN Alauddin Makassar.
k. Melampirkan Foto copy SK kepangkatan terakhir.
l. Melampirkan foto copy sertifikat atau piagam pelatihan
metolologi penelitian (bila ada) yang telah dilegalisir oleh
Dekan.
m. Proposal yang diajukan dilengkapi rekomendasi dari dekan
atau atasan langsung.
n. Bersedia mempresentasikan melalui seminar dari hasil
penelitian di depan tim penilai dan peserta khusus yang
ditunjuk oleh PUSLITPEN LP2M UIN Alauddin Makassar
yang di SK-kan oleh Rektor..
o. Bersedia melakukan kontrak penelitian setelah dinyatakan lolos
oleh PUSLITPEN LP2M.
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p. Bersedia membuat laporan penggunaan dana Penelitian
berdasarkan peraturan Menteri
Keuangan RI Nomor:
190/PMK.05/2012
q. Laporan hasil Penelitian tahun 2017 dilaporkan dalam bentuk
publikasi (buku) atau dalam bentuk jurnal yang terakreditasi.
r. Para peneliti menganggarkan anggaran penerbitan ISBN,
penjilidan, dan atau penerbitan sebagai bentuk laporan akhir
penelitian.

D. MODEL PENGAJUAN ANGGARAN
Setiap proposal penelitian harus memuat usulan anggaran, dan apabila
proposal diterima, maka perlu disertakan SPJ sesuai dengan item anggaran
yang diusulkan.
Usulan anggaran meliputi:
1. Anggaran manejemen ( 40%)
2. Anggaran perjalanan penelitian (35%)
3. Anggaran Pembelian Buku referensi (10%)
4. Anggaran penyusunan laporan, progress report (15%)
5. Laporan hasil Penelitian tahun 2017 dilaporkan dalam bentuk
publikasi (buku) sehingga para peneliti menganggarkan anggaran
penerbitan ISBN, penjilidan, sebagai bentuk laporan akhir kepada
peneliti yang akan difasilitasi oleh PUSLITPEN LP2M UIN
Alauddin Makassar. (5%).
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E. KOMPONEN DAN ISI PROPOSAL

1. Proposal penelitian Community Based Research (CBR).
Proposal penelitian kompetitif yang menggunakan metodologi CBR
minimal memuat:
i. Isu dan fokus penelitian
ii. Alasan memilih komunitas sebagai subyek penelitian
iii. Kondisi komunitas saat ini
iv. Kondisi komunitas yang diharapkan
v. Strategi yang akan digunakan
vi. Pihak-pihak (stakeholders) yang akan dilibatkan
vii. Resources yang dimiliki
viii. Model pelaporan ( Proposal disertai daftar referensi, time line,
usulan anggaran (budget), dan CV peneliti)

2. Proposal penelitian kualitatif-kuantitatif.
a. Judul Penelitian
b. Latar belakang (ditulis maksimal 2 halaman)
c. Fokus Masalah (Untuk penelitian kualitatif), Rumusan Masalah
( Untuk penelitian Kuantitatif)
d. Tujuan Penelitian
e. Manfaat penelitian
f. Tinjauan Pustaka (maksimal 2-3 halaman).
g. Kerangka konseptual ( Maksimal 2 halaman)
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h. Hipotesis penelitian(bila ada/ kuantitatif)
i. Metode Penelitian (maksimal 2-3 Halaman)
j. Jumlah halaman proposal anatar 10-15 Halaman.spasi 1,5
k. Sistimatika Pembahasan (proposal disertai daftar referensi,
jadwal, usulan anggaran, sertifikat pelatihan metodologi
penelitian (bila ada) dan CV peneliti.

F. JADWAL KEGIATAN
KEGIATAN
NO
1. Sosialisasi/ Penawaran
2. Pengiriman proposal ke
PUSLITPEN
3. Seleksi Kelengkapan Proposal
4. Pengujian Proposal Penelitian
5. Presentasi Proposal Penelitian
pengembangan, PAR, Unggulan
Kolaboratif Internasional
6. Pengumuman proposal yang
diterima/ dibiayai
7. Penandatangan Kontrak
8. Pelaksanaan progress report
9. Monitoring dan Evaluasi
(MONEV) kegiatan penelitian
10. Penerimaan Laporan hasil
sementara Penelitian
11. Seminar hasil penelitian
12. Penyetoran Hasil Revisi
Penelitian secara utuh
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TGL/MINGGU/BULAN
13 -17 Maret 2017
20 Maret – 7 April 2017
10-12 April 2017
13-15 April 2017
Minggu 1II (17 April 2017)

Minggu III April 2017
Minggu III Appril 2017
Minggu I Juli 2017
Minggu III-IV Juli 2017
Minggu I (2-6 Oktober 2017)
Minggu II (9 -10 Okt 2017)
Minggu III (24-26 Oktober
2017)

G. PENUTUP

Panduan seleksi dan pengumuman ini merupakan ikhtiar untuk
meningkatkan mutu, sistem pengelolaan, tertib administrasi dan penguatan
kelembagaan PUSLITPEN LP2M tahun 2017 dalam peningkatan
kapasitas Dosen dalam penelitian UIN Alauddin Makassar.
Pengumuman sewaktu-waktu dapat berubah, dan apabila terjadi
perubahan akan diberitahukan lewat website UIN Alauddin Makassar atau
melalui Fakultas masing-masing.

Wassalam,
Kepala,

Dr. H. Muh. Sain Hanafy, M.Pd
NIP: 19610907 199203 1 001
Mengetahui,
Ketua LP2M

Prof Dr. Muhammad Saleh Tajuddin, MA
NIP: 19681110 199303 1 006

17

Lampiran 1. Contoh Usul Rekomendasi Penelitian Semua Jenis Kelompok
USUL REKOMENDASI PENELITIAN
1. A. Judul Penelitian
B. Kategori Penelitian

: ---------------------------------: Community Based Research (CBR)

2. Ketua Peneliti/ Peneliti
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c. Pangkat/Gol/NIP.
d. Jabatan Fungsional
e. Jabatan Struktural
f. Fakultas/Jurusan

:
:
:
:
:
:
:

3. Jumlah TIM Peneliti
Anggota

: Sebutkan jumlah TIM
: 1. ...................................................
2. ...................................................

4.
5.
6.
7.

: .......................................................
:........................................................
: .......................................................
:
:
:
:....................(...................................)

Lokasi Penelitian
Kerjasama dengan Instansi lain
Lama Penelitian
Biaya yang diperlukan
a. Sumber Dana DIPA
b. Sumber Lain
c. Jumlah

Mengetahui:
Dekan,

Ketua TIM Peneliti

--------------------------NIP.

--------------------------NIP.
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Lampiran 2, Contoh Rekomendasi Penelitian Kelompok
USUL REKOMENDASI PENELITIAN MANDIRI
A. Judul Penelitian

:--------------------------------------------------

B. Kategori Penelitian
C. Bidang ilmu
D. Peneliti

: Mandiri Dosen
: Pendidikan/Agama
:

1.1
1.2
1.3
1.4

Nama
Pangat/Gol./Nip
Jabatan Sekarang
Jurusan/Fakultas

: Dr.............................................................
: Pembina (IV/a) / --------------------------: Lektor Kepala
: -------------------------------------------------

E. Jumlah Peneliti
F. Lokasi Penelitian

: 1 orang ( Mandiri)
: Jurusan Pendidikan Fisika Fakultas
Tarbiyah dan Keguruan
G. Jangka waktu Penelitian : 4 (empat) bulan
H. Biaya yang diperlukan :
a. Sumber Dana
: DIPA UIN Alauddin Makassar
b. Jumlah
: Rp 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah)
Samata_Gowa, 30 Maret 2015
Peneliti,

Mengetahui
Dekan Fak. ----------------UIN Alauddin Makassar

Dr.
NIP.

Dr.
NIP.
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Lampiran 3, Panduan Integrasi Keilmuan bidang Penelitian

Panduan Integrasi Keilmuan bidang Penelitian
(Berdasarkan draf Pedoman Integrasi Keilmuan UIN Alauddin Makassar)

A. Hasil Penelitian
1. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan agama yang selalu terintegrasi keduanya
(ilmu umum dan agama) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan daya saing bangsa yang berperadaban.
2. Hasil penelitian harus searah dengan nilai-nilai Islam dan ilmiah
3. Hasil penelitian harus diarahkan untuk pengembangan integrasi
keilmuan sesuai dengan bidang ilmunya
4. Hasil penelitian dalam bentuk laporan, artikel dalam jurnal dan buku
harus memuat pembahasan keterkaitan denga prinsip integrasi
keilmuan.
B. Isi Penelitian
1. Penelitian harus dilakukan sesuai dengan baku mutu (standar) yang
telah ditentukan oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan, serta sesuai
dengan kaidah-kaidah keilmuan Islam dan etika dalam bidangnya
masing-masing
2. Penelitian harus meliputi penelitian dasar dan terapan yang memuat
prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran dan mengantisipasi
kebutuhan masa mendatang dan mencakup materi kajian khusus
yang diintegrasikan dengan keilmuan agama dan atau sebaliknya
untuk kepentingan perbaikan peradaban
3. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran
penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk
mengantisipais suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat
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baru dengan tetap memuat pembahasan keterkaitan dengan nilainilai keislaman
4. Materi pada penellitian terapan harus berorientasi pada luaran
penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia
usaha dan atau industri
5. Peneltian seharusnya dilakukan secara multi dan lintas ilmu
(interdisciplinary) antar ilmu umum dan ilmu agama.
C. Proses Penelitian
1. Kegiatan penelitian harus dikembangkan, dikelola dan
dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminakan
suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan
prinsip efisiensi, akuntabilitas dan efektifitas dan berorientasi
integrasi keilmuan
2. Kegiatan penelitian harus dilaksanakan dengan prinsip dan nilai
keislaman meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
yang terintegrasi dengan ilmu utama
3. Kegiatan penelitian harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah
secara sistematis dan terintegrasi keilmuan sesuai denga otonomi
keilmuan dan budaya akademik
4. Kegiatan penelitian harus patuh terhadap norma agama dan
masyarakat, memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
D. Penilaian Penelitian
1. Penilaian penelitian harus memenuhi prinsip edukatif, otentik,
obyektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegasi
2. Perencanaan penilaian penelitian harus memenuhi prinsip keilmuan
dan nilai keislaman dan disusun pada saat pembuatan program
penelitian
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3. Instrumen penilaian pembelajaran harus sahih dan handal dan
dilaksanakan seesuai norma keislaman
4. Peniai atau reviewer harus memenuhi kualfikasi keilmuan sesuai
bidang yang dinilai dan dilaksanan dengan melibatkan dosen
agama/umum
5. Bobot penyekoran komponen penelitian harus sesuai dengan bobot
yang telah ditentukan termasuk bobot integrasi keilmuaanya
6. Hasil penelitian pembelajaran harus dinyatakan dalam formula yang
ditetapkan dan bobot integrasi harus dibunyikan.
E. Peneliti
1. Peneliti harus menguasai cara mengintegrasikan keilmuan dalam
metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek
penelitian, serta tingkat kerumitan dan kedalaman penelitian
2. Peneliti seharusnya memiliki cara pandang ilmiah dalam
mengintegrasikan antara ilmu dan agama
3. Peneliti harus memegang teguh nilai kejujuran dan keislaman, serta
etika penelitian.
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