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I. PENDAHULUAN

Kegiatan Penelitian Fundamental dan Penelitian Produk Terapan merupakan

salah satu skim penelitian kompetitif yang mengarahkan kepada para dosen/peneliti

Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) untuk mengembangkan penelitiannya

secara konsisten dan profesional. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sarana

pembinaan bagi para dosen/peneliti untuk  membudayakan tradisi meneliti yang

objektif dan menghargai nilai originalitas sehingga memunculkan semangat,

kemampuan, konsistensi dan daya saing dalam menciptakan modal ilmiah. Kegiatan

Penelitian Fundamental dan Penelitian Produk Terapan UMP dimaksudkan sebagai

sasaran antara bagi para dosen/peneliti untuk memperoleh track record penelitian

yang lebih baik sehingga mampu bersaing dengan peneliti dari institusi lain guna

memperoleh dana dari luar UMP, seperti KEMENRISTEKDIKTI, LIPI, Dinas Pendidikan

dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah, dan lain-lain.

Seiring dengan komitmen UMP yang telah  meletakkan payung penelitian

bertema “Pengembangan Sumberdaya Menuju Masyarakat Madani Berkearifan

Lokal”, maka orientasi penelitian Penelitian Fundamental dan Penelitian Produk

Terapan diarahkan pada tema :

1. Pembangunan manusia dan daya saing bangsa.

2. Pengelolaan wilayah pedesaan dan pesisir berkearifan lokal.

3. Lingkungan dan kebencanaan

4. Pengembangan kesehatan, gizi, penyakit tropis, dan obat-obatan herbal.

5. Integrasi nasional dan harmoni sosial.

6. Pengembangan kewirausahaan, koperasi, dan UMKM.

7. Pengembangan seni, sastra dan budaya, dan industri kreatif.

8. Pengembangan teknologi berwawasan lingkungan.

9. Pengentasan kemiskinan berbasis sumberdaya lokal.

Tema terpilih tersebut ditujukan untuk  mempercepat pencapaian visi LPPM

UMP. Oleh karenanya, semua penelitian Penelitian Fundamental dan Penelitian Produk

Terapan yang diusulkan harus mengacu pada salah satu tema di atas.

Penelitian Fundamental dan Penelitian Produk Terapan ditujukan kepada dosen

yang telah mempunyai rekam jejak (track record) riset memadai dalam pengembangan



kepakarannya sebagai seorang peneliti mandiri dan kompeten. Penelitian

Fundamental dan Penelitian Produk Terapan wajib mengikutsertakan mahasiswa

minimal dua orang untuk bahan penulisan Tugas Ahkir/Skripsi.

Luaran Penelitian Fundamental diharapkan berupa teori atau model keilmuan.

Sedangkan luaran dari Penelitian Produk Terapan yaitu produk yang bermanfaat bagi

pengembangan sosial ekonomi masyarakat/stakeholder.

Luaran dari Penelitian Fundamental dan Penelitian Produk  Terapan adalah

modal ilmiah yang secara riil kemungkinan tidak dapat berdampak ekonomi dalam

jangka pendek. Modal ilmiah yang dimaksud berorientasi kepada penjelasan atau

bahkan pengantisipasian suatu gejala, kaidah, konsep, teori, metode dan postulat baru

yang mendukung penemuan suatu proses, model, teknologi, kesehatan, dan lain-lain.

Oleh karenanya, keberhasilan luaran tidak diukur berupa produk yang siap diterapkan

dalam waktu singkat.

Skim Penelitian Fundamental dan Penelitian Produk Terapan berfungsi

mendasari pengembangan keilmuan berbasis riset dengan orisinalitas tinggi adalah

publikasi ilmiah. Setiap tim peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian dalam

Jurnal Ilmiah yang terindeks DOAJ atau diutamakan dalam Jurnal Nasional

Terakreditasi maupun Jurnal Internasional. Hasil penelitian juga dapat digunakan untuk

pengembangan bahan ajar. Publikasi ilmiah minimal artikelnya telah submitted pada

jurnal-jurnal di tersebut di atas sebelum penelitian berakhir. Bagi tim peneliti yang

belum berhasil mempublikasikan hasil penelitian pada waktu yang ditetapkan tidak

diperbolehkan mengikuti skim ini pada tahun berikutnya.

Dana Penelitian Fundamental dan Penelitian  Produk  Terapan maksimum

sebesar Rp 8 .000.000,- (delapan juta rupiah), termasuk untuk biaya Luaran Wajib Hak

Cipta. Jangka waktu pelaksanaan maksimum 8 (delapan) bulan.

Bidang keilmuan yang ditawarkan pada skim penelitian ini meliputi: MIPA,

Farmasi, Kesehatan,  Kedokteran, Pertanian,  Teknik,  Pendidikan, Sosial, Hukum,

Ekonomi, Agama, Psikologi, dan Sastra.



II. PERSYARATAN TIM PENGUSUL

1. Ketua pengusul:

a. Dosen Tetap UMP

b. Mempunyai NIDN.

c. Berpendidikan minimal S2.

d. Memiliki jabatan fungsional Lektor – Guru Besar atau Asisten Ahli S3

e. Tidak sedang studi lanjut S3 keluar negeri.

2. Anggota Pengusul:

a. Dosen UMP

b. Mempunyai NIDN.

c. Berpendidikan minimal S2.

d. Memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli - Lektor Kepala.

3. Tim Pengusul berjumlah 2 - 3 orang terdiri dari 1 (satu) ketua 1 (satu)
anggota, atau 1 (satu) ketua 2 (dua) anggota.

4. Bidang keilmuan dari tim peneliti adalah monodisiplin dan atau diutamakan

multidisiplin.

5. Tim pengusul tidak termasuk dalam daftar dosen yang memiliki tunggakan laporan

penelitian dari semua sumber dana yang dikelola oleh LPPM UMP.

6.   Tim Pengusul hanya dapat mengajukan usulan sebanyak 1 judul proposal sebagai

ketua atau sebagai anggota saja.

7. Usul Penelitian harus diketahui oleh Dekan atau atas nama Dekan (Wakil Dekan I

apabila Dekan berhalangan).

8. Pengusul dimohon menyertakan surat pernyataan bahwa usul penelitian yang

diajukan tidak sedang atau pernah didanai dan tidak sedang diusulkan ke sumber

dana yang lain.

9. Pengusul dimohon menyertakan surat pernyataan bersedia mempublikasikan hasil

penelitiannya melalui seminar atau jurnal ilmiah sesuai aturan yang ditetapkan

UMP.



III. TAHAPAN PENGUSULAN PROPOSAL PENELITIAN

1. Pengajuan Proposal

Proposal penelitian diunggah secara on line di litmas.ump.ac.id

2. Seleksi Administrasi

Sebelum dilakukan penilaian substansial dilakukan seleksi administratif yang

meliputi: kesesuaian proposal dengan panduan, kelengkapan proposal,

sistematika,   legalitas proposal   (pengesahan dari para peneliti dan Pejabat

Fakultas). Proposal yang tidak memenuhi persyaratan administratif dinyatakan

gagal dan tidak disertakan pada seleksi berikutnya.

3. Seleksi Substansi (Desk Evaluation)

Seleksi desk evaluation dilaksanakan oleh tim reviewer berdasarkan aspek-aspek

sebagaimana diatur dalam pedoman penilaian proposal. Nilai proposal yang tidak

mencapai batas minimum atau passing grade (skor 450) dinyatakan gagal.

4. Seminar Pemaparan Content Proposal

Tim peneliti dengan proposal yang dinyatakan lulus tahap desk evaluation

diwajibkan mempresentasikan proposal yang diselenggarakan oleh LPPM UMP.

Pada tahap ini tim peneliti menjelaskan segala hal ihwal yang berkenaan dengan

substansi penelitian yang diajukannya dihadapan tim reviewer.

5. Pengumuman Hasil Seleksi

Proposal penelitian yang lolos seleksi akan diumumkan melalui surat ke masing-

masing fakultas.

6. Monitoring Pelaksanaan

Monitoring kegiatan penelitian dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh LPPM yang

waktu pelaksanaannya ditentukan lebih lanjut.

7. Penyusunan Laporan Akhir

Setelah menyelesaiakan penelitian, Tim peneliti wajib menyerahkan laporan akhir

hasil penelitian baik berupa hard copy (4 eksemplar) ke LPPM dan mengunggah di

litmas.ump.ac.id

8. Seminar Hasil dan Publikasi Ilmiah

Peneliti yang sudah menyelesaikan kegiatan penelitian, wajib mempresentasikan

hasil penelitiannya dalam Seminar Hasil Penelitian yang diselenggarakan LPPM

UMP maupun penyelenggara seminar pihak lain. Peneliti wajib membuat artikel

ilmiah dan poster. Peneliti juga wajib mempublikasikan hasil penelitiannya pada

Jurnal Ilmiah yang terindeks DOAJ atau diutamakan Jurnal Nasional Terakreditasi

maupun Jurnal Internasional.



9. Hak Kekayaan Intelektual
Peneliti wajib mendaftarkan luaran hasil penelitian berupa Hak Cipta.

IV. PROSEDUR PENGUSULAN PROPOSAL PENELITIAN

Prosedur pengusulan dan seleksi proposal penelitian Penelitian Fundamental dan

Penelitian Produk Terapan dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:

Proposal

Seleksi Administrasi

Tidak
Lulus Gagal

Ya

Seleksi Substansi (Desk Evaluation)

Tidak
Lulus Gagal

Ya

Presentasi Proposal

Tidak
Lulus Gagal

Ya

PENELITIAN DIDANAI

V. TATA CARA PENYUSUNAN PROPOSAL

Proposal penelitian disusun berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Proposal diketik dengan ukuran spasi 1.5, huruf Time New Romans Font 12, dan

ukuran kertas A4.

2. Proposal diunggah di litmas.ump.ac.id
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Sampul muka proposal warna orange dengan sistematika susunan di

halaman sampul sebagai berikut:

PF/PPT

PROPOSAL

PENELITIAN FUNDAMENTAL/PRODUK TERAPAN*)

JUDUL

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

Oleh

Ketua Pengusul (Nama, NIDN)

Anggota Pengusul (Nama, NIDN)

FAKULTAS..................................

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PURWOKERTO

BULAN, TAHUN 2018
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HALAMAN PENGESAHAN
USUL PENELITIAN FUNDAMENTAL/PRODUK TERAPAN

1. a. Judul Penelitian : ………………………………………………………………………….
b. Bidang Ilmu : ………………………………………………………………………….

2. Ketua Pengusul
a. Nama Lengkap dan Gelar : ………………………………………………………………………….
b. NIP/NIK dan NIDN : ………………………………………………………………………….
c. Golongan/Pangkat : ………………………………………………………………………….
d. Jabatan Fungsional : ………………………………………………………………………….
e. Jabatan Struktural : ………………………………………………………………………….
f. Fakultas/Program Studi : ………………………………………………………………………….
g. Alamat Kantor : ………………………………………………………………………….
h. Telepon/Faks/E-mail : ………………………………………………………………………….

3. Anggota Pengusul : ………… orang
Nama Anggota Peneliti I : ………………………………………………………………………….
Nama Anggota Peneliti II : ………………………………………………………………………….

4. Jumlah Mahasiswa yang terlibat : ………… orang
Nama Mahasiswa Peneliti I : ………………………………………………………………………….
Nama Mahasiswa Peneliti II : ………………………………………………………………………….

5. Lokasi Penelitian : ………………………………………………………………………….
6. Jangka Waktu Penelitian : ………… bulan
7. Biaya yang diajukan : ………………………………………………………………………….

a. Sumber dari LPPM UMP : Rp. ……………….…………..…….
b. Sumber Lain, sebutkan : Rp. ……….………………..……….

Jumlah : Rp. ………………………………….

Purwokerto,......................
.

Mengetahui, Ketua Pengusul,
Dekan Fakultas..........................

Cap dan tanda tangan tanda tangan

(...............................................) (.........................................)
NIP/NIK/NIDN ................... ` NIP/NIK/NIDN .................

Menyetujui,
Ketua LPPM

Cap dan tanda tangan

Dr. Suwarno, M.Si.
NIK. 2160105
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VI. SISTEMATIKA USUL PENELITIAN FUNDAMENTAL

Usul penelitian disusun dengan sistematika sebagi berikut :

HALAMAN SAMPUL HALAMAN

PENGESAHAN IDENTITAS DAN

URAIAN UMUM DAFTAR ISI

RINGKASAN (maksimum satu 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 rencana kegiatan yang

diusulkan. Cantumkan nama jurnal yang menjadi target.

BAB 1. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan

urgensi penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan yang ditargetkan (gejala

atau kaidah, metode, teori, atau antisipasi) yang mempunyai kontribusi

mendasar pada bidang ilmu dengan penekanan pada gagasan fundamental dan

orisinal untuk mendukung pengembangan iptek. Buatlah rencana capaian sesuai

dengan luaran iptek yang ditargetkan dan lamanya penelitian yang akan

dilakukan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, gunakan sumber pustaka

acuan primer yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian

pada jurnal ilmiah dan paten. Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah

dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai dalam bentuk peta jalan (road map)

penelitian secara utuh.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Lengkapi dengan alur penelitian dengan diagram alir penelitian yang

menggambarkan apa yang akan dikerjakan dan yang sudah dilaksanakan dalam 1

atau 2 tahun dalam bentuk diagram tulang ikan (fishbone diagram). Bagan

penelitian harus dibuat secara utuh dengan pentahapan yang jelas, mulai dari

awal bagaimana proses dan luarannya, dimana akan dilaksanakan, dan indikator

capaian yang terukur

.
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BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci dan dilampirkan. Ringkasan

anggaran biaya yang diajukan perkegiatan disusun sesuai komponennya.

4.2 Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram batang (bar chart) untuk rencana

penelitian yang diajukan.

REFERENSI

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan

urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang

disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian.

Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian menjelaskan penunjang

penelitian, yaitu sarana dan prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini dan

ketersediananya di UMP. Apabila tidak tersedia, maka pengusul harus menjelaskan

bagaimana cara mengatasinya.

Lampiran 3. Susunan organisasi dan pembagian tugas tim peneliti.

Lampiran 4. Biodata ketua dan anggota Tim Pengusul.

Lampiran 5. Surat pernyataan ketua peneliti dan tim peneliti.
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VI. SISTEMATIKA USUL PENELITIAN PRODUK TERAPAN

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

IDENTITAS DAN URAAN UMUM

DAFTAR ISI

RINGKASAN (maksimum satu halaman)

Kemukakan masalah dan tujuan yang ingin dicapai serta target khusus yang

ingin dicapai serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut.

Ringkasan harus  mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang

rencana kegiatan yang diusulkan.

BAB 1. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan

urgensi (keutamaan) penelitian. Jelaskan juga temuan/inovasi apa yang ditargetkan

serta penerapannya dalam rangka menunjang pembangunan dan pengembangan

iptek-sosbud. Buatlah rencana capaian sesuai luaran yang ditargetkan dan lamanya

penelitian yang akan dilakukan.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, gunakan pustaka acuan primer

yang relevan dan terkini dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah.

Jelaskan  juga studi pendahuluan yang  telah dilaksanakan dan hasil yang sudah

dicapai, termasuk peta jalan penelitian.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Metode dilengkapi dengan bagan alir penelitian (berupa fishbone diagram) yang

menggambarkan apa yang akan dikerjakan untuk  jangka waktu yang  diusulkan.

Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan pentahapan yang jelas, mulai dari

mana, bagaimana luaran tahunannya, lokasi penelitian, dan indikator capaian yang

terukur.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

Justifikasi anggaran disusun secara rinci dan dilampirkan.

4.2 Jadwal Penelitian
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Jadwal Penelitian disusun dalam bentuk diagram batang (bar chart) untuk rencana

penelitian yang diajukan.

REFERENSI

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), dengan

urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber. Hanya pustaka yang

disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Referensi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Justifikasi Anggaran Penelitian.

Lampiran 2. Dukungan sarana dan prasarana penelitian yang menjelaskan sarana

penunjang penelitian, yaitu prasarana utama yang diperlukan dalam penelitian ini dan

ketersediannya di UMP. Apabila tidak tersedia, maka peneliti  harus menjelaskan

bagaimana cara mengatasinya.

Lampiran 3. Susunan organisasi tim pengusul dan pembagian tugas.

Lampiran 4. Nota kesepahaman MOU atau pernyataan kesediaan dari mitra (apabila

ada).

Lampiran 5. Biodata ketua dan anggota tim pengusul.

Lampiran 6. Surat pernyataan ketua pengusul.
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4. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENELITIAN

a. Sampul Muka

Sampul laporan penelitian warna orange.

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PRODUK TERAPAN / FUNDAMENTAL *)

JUDUL PENELITIAN
……………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………..

Oleh:
Nama dan NIDN (Ketua)

Nama dan NIDN (Anggota)

Dibiayai Oleh .........................................
Nomor:........./Tanggal..................................

NAMA PROGRAM STUDI
NAMA FAKULTAS

NAMA PERGURUAN TINGGI
BULAN DAN TAHUN
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b. Halaman Pengesahan Laporan Penelitian Produk Terapan / Fundamental *)

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PRODUK TERAPAN / FUNDAMENTAL *)

1. Judul Penelitian : ................................................................
2. Bidang Ilmu : ................................................................
3. Fakultas/ Program Studi : ……………………..........................………………
4. Ketua Peneliti:

a. Nama Lengkap : ………………………………………….....................
b. NIP/NIK / NIDN : ……………………………………………………...........
c. Disiplin ilmu : ………………………………………………................
d. Pangkat/Golongan : …………......………………………………...............
e. Jabatan Akademik : ……………………………………………………...........
f. Alamat Kantor : ...........…………………………………...................
g. Telpon/Faks/E-mail : ……….........………………………………………..……
h. Alamat Rumah : ………………….................…………..................
i. Telpon/Faks/E-mail : ………...............………………………………….…...

5. Jumlah Anggota Peneliti : ........... orang
a. Nama Anggota I : …………………………………………..................….
b. Nama Anggota II : ……………………………………………..................

6. Jumlah mahasiswa yang terlibat : ………. Orang
a. Nama Mahasiswa I : …………………………………………..................….
b. Nama Mahasiswa II : ……………………………………………..................

7. Lokasi Penelitian : .................................................................
8. Jumlah biaya yang digunakan : Rp ............................................................

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

cap dan tanda tangan
Nama jelas, Nama jelas,
NIP/NIK NIP/NIK.

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

cap dan tanda tangan

Dr. Suwarno, M.Si.
NIK. 2160105
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c. Sistematika Laporan Penelitian:

RINGKASAN DAN SUMMARY .............................................................…………... iii

PRAKATA ..........................................……........………................................................. iv

DAFTAR ISI ........................................................................................................... v

DAFTAR TABEL* ..........................................…….................................................... vi

DAFTAR GAMBAR* .............................................................................................. vii

DAFTAR LAMPIRAN* .........................……............................................................ viii

BAB I PENDAHULUAN .................……………............................................................. 1

BAB II TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN …...…................................................ dst

BAB III TINJAUAN PUSTAKA ..............…………………............................................

BAB IV METODE PENELITIAN ..............................……….....................................

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .......…………..…..….........................................

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN ...........……...................................................

DAFTAR PUSTAKA ...........................................……...........................................

LAMPIRAN ..............................................……...................................................

1. Instrumen penelitian

2. Personalia tenaga peneliti beserta kualifikasinya

3. Surat keterangan selesai pembibingan mahasiswa tugas akhir

4. Fotocopy kartu mahasiswa yang terlibat

SINOPSIS PENELITIAN LANJUTAN ..................................................................

1. Topik, perumusan masalah

2. Rancangan penelitian

DRAFT ARTIKEL ILMIAH
1. Judul
2. Nama penulis
3. Abstrak (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris)
4. Kata-kata kunci
5. Pendahuluan (tanpa subjudul, memuat latar belakang masalah, sedikit

tinjauan pustaka, masalah dan tujuan penelitian)
6. Metode penelitian
7. Hasil dan pembahasan
8. Simpulan dan saran
9. Daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk dalam uraian)


