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Pengertian 

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah yang benar, secara 

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

dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

2. Plagiarisme adalah: 

a. menggunakan ide atau kata-kata orang lain tanpa memberikan kredit atau pengakuan 

(acknowledgement),  

b. mengakui/mengklaim hasil kerja dan ide-ide orang lain, menggunakan hasil orang lain atau 

metode tanpa menyebut sumbernya,  

c. dengan sengaja tidak menyatakan bantuan signifikan yang diterima dari pihak lain,  

d. menyalin tulisan dan/atau gambar atau sejenisnya yang merupakan karya orang lain tanpa 

menyatakan pengakuan terhadap penulis, 

e. mengakui/mengklaim pekerjaan atau ide-ide orang lain atau mengambil kekayaan intelektual 

mereka. 

Tujuan 

Menjelaskan tentang prosedur dan tata cara  pelaksanaan penelitian ilmiah dosen pada Program Studi 

Pendidikan Kimia. 

Ruang Lingkup 

Prosedur pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penelitian ilmiah dosen Program Studi Pendidikan 

Kimia. 

Referensi 

1. Rencana Induk Penelitian ULM tahun 2016-2020 

2. Prosedur Operasional Standar FKIP ULM Tahun 2016 

3. Peraturan-peraturan lainnya di lingkungan FKIP ULM 

Persyaratan 

1. Ruang lingkup penelitian diarahkan pada unggulan Lingkungan Lahan Basah dengan empat 

prioritas pengembangan dan 10 fokus penelitian sesuai Rencana Induk Penelitian Unlam 2016-

2020.  

2. Penelitian diprioritaskan pada pengembangan 1) pertanian dan lahan basah, 2) sains dasar dan 

kesehatan, 3) rekayasa dan teknologi, serta 4) sosial humaniora; yang mencakup sepuluh fokus, 

yaitu: 1) kemandirian pangan, 2) pertanian di luar pangan(agriculture beyond food), 3) material 

cerdas, 4) kedokteran dan obat-obatan lingkungan tropika, 5) energi alternatif dan terbarukan, 6) 

sumber daya alam dan lingkungan, 7) infrastruktur, 8) seni dan budaya, 9) kesejahteraan 

masyarakat, dan 10) inovasi pendidikan dan pembelajaran. 

3. Target capaian yang diharapkan adalah  (a) ditemukannya pengetahuan empiris, teori, konsep, 

metodologi, model, informasi, proses, rancang bangun atau produk yang bermanfaat langsung atau 

tidak langsung bagi kesejahteraan masyarakat dan kehidupan umat manusia, (b) agen perubahan 

dimasyarakat dan mampu mengangkat reputasi universitas. 

4. Diwujudkan melalui pendekatan penelitian prioritas, penelitian payung, penelitian kerjasama, dan 

penelitian unggulan. 
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Prosedur  

1. Setiap dosen diwajibkan sekurang-kurangnya melakukan satu kali penelitian (individual, 

kelompok, monodisipliner, atau multidisipliner) dalam kurun waktu satu tahun. 

2. Peneliti menyusun rencana penelitian dalam bentuk proposal yang ditandatangani oleh peneliti 

(individual) atau ketua tim peneliti (kelompok). 

3. Proposal penelitian yang didanai oleh Kemenristekdikti/Universitas harus diketahui oleh Dekan 

dan disetujui oleh Kepala LPPM, dibuktikan dengan tanda tangan Dekan dan Kepala LPPM pada 

lembar pengesahan.  

4. Proposal penelitian yang didanai oleh Fakultas/mandiri harus diketahui oleh Ketua Program Studi 

dan disetujui oleh Dekan, dibuktikan dengan tanda tangan Ketua Program Studi dan Dekan pada 

lembar pengesahan.  

5. Setiap penelitian dosen disarankan untuk melibatkan mahasiswa. 

6. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti wajib membuat surat izin penelitian kepada Dekan 

dengan sepengetahuan Ketua Program Studi. 

7. Hasil penelitian wajib didokumentasikan dalam bentuk laporan dan didesiminasikan dalam 

perangkat teknologi atau bahan ajar. 

8. Sebelum disahkan, draft laporan penelitian diuji orisinalitasnya melalui proses pemindaian anti 

plagiasi dengan maksimal tingkat kesamaan sebesar ≤ 15%.  

9. Program studi memfasilitasi seminar hasil-hasil penelitian dosen sebagai bagian dari kegiatan 

peningkatan suasana akademik dengan melibatkan semua dosen dan perwakilan mahasiswa.  

10. Semua laporan penelitian, baik yang didanai oleh Kemenristek/Universitas/Fakultas/mandri   

harus diketahui oleh Dekan dan disetujui oleh Kepala LPPM dibuktikan dengan tanda tangan 

Dekan dan Kepala LPPM pada lembar pengesahan.  

11. Setiap peneliti wajib menyerahkan satu eksemplar laporan penelitian kepada Sekretaris Program 

Studi sebagi arsip. 

12. Program Studi, melalui tim Gugus Penjamin Mutu Program Studi melaksanakan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan penelitian sekali dalam setahun.  

Pihak Terkait 

1. Kepala LPPM  

2. Dekan 

3. Ketua Program Studi 

4. Gugus Penjamin Mutu Program Studi 

5. Dosen Program Studi 

6. Mahasiswa  

 

 

 

 

 


