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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Perguruan Tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di samping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh 

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 

20. Sejalan dengan kewajiban tersebut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi Pasal 45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi 

diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 

 

B. TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN  

1. Memberikan rambu-rambu mengenai substansi penelitian yang dapat dilakukan. 

2. Menjadi pedoman bagi penelitia dalam merencanakan, melaksanakan, melaporkan 

hasil penelitian,serta mempublikasikan hasil penelitian.  

3. Menjadi pedoman bagi LPPM dalam mengelola kegiatan penelitian. 
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BAB II 

KEBIJAKAN PENELITIAN 

A. KEBIJAKAN 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) STIKes 

Respati sebagai institusi pelaksana dibidang  Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat, lembaga ini dituntut untuk berperan aktif dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya 

saing bangsa dengan kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat yang pada 

akhirnya merupakan sumbangsih dalam upaya menyelesaikan dan mengatasi 

masalah masyarakat. 

STIKes Respati saat ini sebagai lembaga pendidikan tinggi yang 

komprehensif yang memiliki disiplin ilmu kesehatan masyarakat  dan kebidanan, 

harus sejalan dan memberikan dukungan tercapainya arah pengembangan yang  telah 

ditetapkan. LPPM harus menghasilkan penelitian sesuai prioritas nasional, 

menjamin pengembangan penelitian unggulan, meningkatkan mutu penelitian yang 

relevan bagi masyarakat, meningkatkan karya ilmiah dosen di dalam jurnal 

internasional, meningkatkan perolehan HKI secara nasional maupun internasional, 

demikian juga pengabdian kepada masyarakat harus mampu menciptakan inovasi 

dan mampu melakukan pengentasan masyarakat. 

LPPM dalam mengelola Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh Direktorat Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi : 

1. Standar hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; seluruh hasil 

penelitian dan PkM wajib disebarluaskan melalui berbagai cara seperti 

publikasi, HKI dan bahan ajar. 

2. Standar isi penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; mengacu pada 

renstra juga roadmap penelitian dan pengabdian masyarakat di LPPM STIKes 

Respati 

3. Standar proses penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; kegiatan 

penelitian dan pengabdian direncanakan, dilakukan, dikendalikan, dan 

ditingkatkan sesuai dengan sistem peningkatan mutu penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat yang berkelanjutan; 
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4. Standar penilaian penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; kegiatan 

penilaian penelitian dan pengabdian masyarakat dilakukan oleh reviewer  

5. Standar peneliti dan Pengabdian kepada Masyarakat; mengacu pada 

kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik maupun hasil penelitian; 

6. Standar sarana dan prasarana penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 

kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didukung oleh sarana 

daan prasarana; 

7. Standar pengelolaan penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; 

perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta 

pelaporan kegiatan penelitian dan PkM. 

8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat; pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di lakukan 

melalui hibah internal maupun eksternal. 

 
B. DASAR KEBIJAKAN PENELITIAN  

Penetapan dokumen kebijakan yang terkait dengan penelitian didasarkan atas 

dokumen berikut ini : 

1. Statuta STIKes Respati tentang penyelenggaraan  tri dharma perguruan tinggi, 

BAB VII pasal 36 dan 37  tentang  penyelenggaraan penelitian dan PKM 

2. Rencana srategis penelitan STIKes Respati  tahun 2018 - 2022  

3. Pedoman penelitian Kemenristekdikti tahun 2018 

4. Standar penelitian dan PkM 
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BAB III 

KETENTUAN PENELITI 

 

A. DEFENISI  PENELITI 

Peneliti adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab dalam penelitian sesuai 

dengan bidang kepakaran dan  kompetensi yang diakui oleh peraturan yang berlaku. 

 

B. TUGAS DAN FUNGSI PENELITI  

Peneliti bertugas:  

1. Menyusun  program  rencana  kegiatan  penelitian  dan/atau pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi;  

2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau pemikiran ilmiah;  

3. Mengevaluasi hasil penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran 

ilmiah;  

4. Menyusun  karya  tulis  ilmiah  hasil  penelitian  dan/atau pengembangan iptek 

dan menerbitkannya;  

5. Menyebarluaskan hasil penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai  bidang  

kepakarannya  dengan  memperhatikan  isu nasional/internasional dan kebutuhan 

pasar;  

6. Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan 

internasional;  

7. Meningkatkan  pengetahuan  dan  keahlian  yang  berhubungan dengan tugas dan 

fungsi serta kepakarannya.  

 

Dalam melaksanakan tugasnya, Peneliti melakukan fungsi:  

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan;  

2. Memperkuat kompetensi keilmuwan;   

3. Mewujudkan kemandirian;   

4. Meningkatkan kemampuan;    

5. Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan  

6. Menumbuhkan  daya  saing  bangsa  dalam  mencapai  kesejahteraan masyarakat.   
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C. HAK DAN KEWAJIBAN PENELITI 

Dalam  melaksanakan  tugas  penelitian,  peneliti  yang bernaung dibawah 

penyelenggara penelitian berhak:  

1. Memperoleh  penghasilan  di  atas  kebutuhan  hidup  minimum dan jaminan 

kesejahteraan sosial;   

2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;   

3. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas 

kekayaan intelektual;   

4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;   

5. Memperoleh  dan  memanfaatkan  sarana  dan  prasarana pembelajaran  untuk  

menunjang  kelancaran  tugas keprofesionalan;   

6. Memperoleh  kesempatan untuk  mengakses  informasi,  sarana  dan prasarana 

penelitian;  

7. Memiliki  kesempatan  untuk  berperan  dalam  penentuan kebijakan penelitian;   

8. Membatasi akses pemberian informasi hasil penelitiannya yang berdasarkan  

peraturan  perundang-undangan  termasuk informasi yang dikecualikan;  

9. Memperoleh  kesempatan  untuk  mengembangkan  dan meningkatkan 

kualifikasi akademik dan kompetensi;   

a) Memperoleh  pelatihan  dan  pengembangan  profesi  dalam bidangnya;   

b) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;   

c) Memperoleh  penghargaan  atas  prestasi  luar  biasa   

d) Memperoleh  rasa  aman  dan  jaminan  keselamatan  dalam  melaksanakan 

tugas 

Sedangkan kewajiban peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Menjunjung  tinggi  kebenaran  dan  etika  dalam  kegiatan Penelitian;  

2. Mengembangkan  penelitian  dan/atau  teknologi  sesuai  dengan bidang 

kepakaran;  

3. Meningkatkan kompetensi keilmuwan dengan mencari informasi perkembangan  

kekinian  dalam  ilmu  pengetahuan  dan/atau teknologi;  
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4. Menyampaikan  informasi  dan  hasil  penelitian  melalui  media yang  sesuai  

kecuali  informasi  yang  berdasarkan  peraturan perundang-undangan termasuk 

informasi yang dikecualikan;  

5. Menaati semua ketentuan peraturan perundang-undangan;   

6. Melaksanakan  tugas  dengan  penuh  pengabdian,  kejujuran, kesadaran, dan 

tanggung jawab;   

7. Memiliki  integritas  dan  keteladanan  dalam  sikap,  perilaku, tindakan, dan 

ucapan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi; melakukan  

penelitian  yang  berdampak  secara  langsung maupun tidak langsung pada 

penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat, bangsa, dan negara. 

8. Melakukan  penelitian  yang  berdampak  secara  langsung maupun tidak 

langsung pada penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

D. KUALIFIKASI  

 

Kualifikasi penelitian berdasarkan jenis penelitian :  

Kualifikasi untuk penelitian dasar adalah : 

1. Ketua pengusul minimal pendidikan S2 

2. Tenaga pengajar atau memiliki jabatan fungsional asisten ahli  

3. Ketua pengusul minimal  memiliki artikel di jurnal nasional 

Kualifikasi untuk penelitian terapan adalah : 

1. Ketua pengusul S3 minimal asisten ahli atau S2 minimal lektor 

2. Ketua pengusul memiliki minimal artikel di database terindeks bereputasi dan/atau 

jurnal nasional terakreditasi 

Kualifikasi untuk penelitian pengembangan  

1.    Kualifikasi untuk penelitian pengembangan adalah Ketua pengusul S3 minimal 

asisten ahli atau S2 minimal lektor 

2.  Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi  minimal dua artikel di database 

terindeks bereputasi  dan/atau jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama 

atau corresponding author atau minimal memiliki satu KI status terdaftar 
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BAB IV 

FOKUS KEUNGGULAN PENELITIAN 

 

A. ROADMAP PENELITIAN  

Berdasarkan uraian di atas, maka unggulan penelitian di STIKes Respati akan 

mengacu kepada topik besar sebagai berikut: Peningkatan status kesehatan 

masyarakat melalui upaya identifikasi masalah, menggali faktor penyebab serta 

upaya penanggulangan masalah kesehatan berbasis komunitas. Implementasi 

payung penelitian STIKes Respati dijabarkan kedalam 3 kelompok / kluster bidang ilmu 

sebagai berikut : 

1. Kesehatan Ibu dan anak berbasis komunitas 

2. Kesehatan reproduksi berbasisi komunitas 

3. Kebencanaan berbasis komunitas 

  Gambar peta jalan penelitian 
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Penjelasan gambar roadmap penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Tabel 1. :  Tahapan dan topik penelitian STIKes Respati  

 (Roadmap Penelitian) 

Tahapan Waktu Topik/Judul Penelitian Bagian yang terlibat 

A. Inventarisir dan 

pemetaaan 

masalah   

2018 - 2019 Identifikasi permasalahan  

a. Kesehatan ibu dan anak 

berbasis komunitas 

b. Kesehatan reproduksi 

berbasis komunitas 

c. Kebencanaan berbasis 

komunitas 

 

Penggalian faktor resiko   

a. Kesehatan ibu dan anak 

berbasis komunitas 

b. Kesehatan reproduksi 

berbasis komunitas 

c. Kebencanaan berbasis 

komunitas 

Kebidanan dan 

kesehatan masyarakat 

B. Intervensi dan 

pemodelan  

2020 - 2021 Implementasi / penyelesaian 

masalah  

Kebidanan dan 

kesehatan masyarakat  

C. Penerapan 

pengembangan 

dan 

pengembangan 

model 

2021- 2022 Pengembangan inovasi Kebidanan dan 

kesehatan masyarakat  

 

Kelompok / kluster bidang ilmu dalam payung penelitian STIKes Respati adalah sebagai 

berikut 



9 
 

1. Kesehatan Ibu dan anak berbasis komunitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kesehatan reproduksi berbasisi komunitas 
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3. Kebencanaan berbasis komunitas 

 

 

 

 

B. FOKUS PENELITIAN  

Perumusan topik riset unggulan STIKes Respati sebagai berikut : 

Kompetensi Isue strategis Konsep 

pemikiran 

Pemecahan 

masalah 

Topik yang 

dibutuhkan 

Kesehatan :  

 

Kebidanan  

dan  Kesehatan 

Masyarakat 

Angka kematian 

ibu 

 

Angka kematian 

Bayi dan balita 

 

Kematian ibu, 

bayi dan balita 

menunjukan 

indikator 

derajat 

kesehatan 

suatu 

masyarakat 

Program 

penurunan 

AKI AKB 

melalui upaya 

promotif, 

preventif, 

kuratif dan 

rehabilitatif 

a. Penanganan 

kasus kegawat-

daruratan pada 

kehamilan, 

persalinan dan 

nifas 

b. Persalnan di 

fasilitas 
kesehatan 

c. Penanganan 

kelompok hamil 

beresiko 

d.P rogram 

SIJARI EMAS 

yaitu 

pengembangan 

sistem rujukan 
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maternal 

neonatal lewat 

program EMAS 

(Expanding 

Maternal and 

Neonatal 

Survival). 

e.Upaya 

komprehensif 

yang dilakukan 

untuk 

memperbaiki 

status kesehatan 

ibu 

dan anak adalah 

dengan 

dilaksanakannya 

conditional cash 

transfer dengan 

sasaran keluarga 

miskin dan 

rentan melalui 

Program 

Keluarga 

Harapan (PKH). 

Kegiatan PKH 

mencakup 

pendidikan 

anak, kesehatan 

ibu dan balita, 

pelaksanaan 

Manajemen 

Terpadu Bayi 

Muda (MTBM) 

dan Manajemen 

Terpadu Balita 

Sakit (MTBS), 

mencakup 

pemenuhan 

fasilitas 

kesehatan dasar 

dan 

meningkatkan 

kompetensi 

tenaga 

kesehatan 

terutama bidan 

untuk dapat 

memberikan 

penanganan 
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kesehatan anak, 

serta pelayanan 

bagi 

penyandang 

disabilitas dan 

lansia di atas 70 

tahun 

Permasalahan 

gizi pada ibu, 

bayi dan anak  

Permasalahan 

gizi dapat 

menurunkan 

kualitas 

generasi 

bangsa 

Program gizi 

yang meliputi : 

Promotif yang 

berfokus pada 

pemberian 

edukasi 

kesehatan 

tentang gizi, 

preventif yang 

berfokus pada 

pemenuhan 

kebutuhan gizi, 

kuratif berupa 

pelayanan 

kesehatan 

untuk 

pengobatan 

akibat dari 

permasalahan 

gizi, serta 

rehabilitatif 

yang berfokus 

pada 

pemulihan 

ststus gizi. 

a.  

BBLR, anemia, 

KEK, ASI 

ekslusif, status 

gizi dan 

kebutuhan gizi 

sesuai siklus 

daur kehidupan 

serta malnutrisi 

pada 

bayi/balita/anak 

(gizi buruk, 

stunting, 

obesitas) 

 

Kesehatan 

reproduksi 

remaja  

 

Kesehatan 

reproduksi 

dapat 

memberikan  

pelayanan 

kesehatan 

reproduksi 

yang bermutu, 

aman dan 

dapat 

dipertanggung 

jawabkan, 

dimana 

peraturan ini 

juga menjamin 

kesehatan 

perempuan 

Program 

kesehatan 

reproduksi  

melalui upaya 

promotif, 

preventif, 

kuratif dan 

rehabilitatif 

Pubertas, 

Abortus, 

perilaku 

merokok pada 

remaja, PMS, 

Pernikahan dini, 

pubertas serta 

perilaku sex 

bebas), 

Keluarga 

berencana, 

penyakit menulr 

seksual, 

penyakit kanker 

payudara dan 

ogan reproduks  

dll 
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dalam usia 

reproduksi 

sehingga 

mampu 

melahirkan 

generasi yang 

sehat, 

berkualitas 

yang 

nantinya 

berdampak 

pada 

penurunan 

Angka 

Kematian Ibu. 

 

Kebencanaan  

 

Pencegahan 

terhadap faktor 

resiko bencana 

menjadi upaya 

yang pentng 

dilakukan agar 

resiko bencana 

non alam dapat 

dikendalikan 

Program 

tanggap 

bencana   

melalui upaya 

promotif, 

preventif, 

kuratif dan 

rehabilitatif 

a. Bencana 

akibat industri 

atau industrial-

induced disaster 

merupakan 

bencana yang 

terjadi karena 

proses atau 

kegiatan 

industri 

termasuk dalam 

penciptaan, uji 

coba, 

penerapan, atau 

kegagalan 

dalam 

penerapan ilmu 

pengetahuan 

dan teknologi. 

Seperti : 

- Kecelakaan 

ketel uap 

Kebakaran 

akibat listrik 

- Hazard kimia 

-Proses 

pembakaran 

tiba-tiba 

- Kontaminasi 

air oleh limbah 

- Tumpahan 

minyak 
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Pembuangan air 

- Kecelakaan 

konstruksi 

Kecelakaan 

akibat kesalahan 

rancangan 

- Kecelakaan 

karena peralatan 

Produksi dan 

pemakain obat 

terlarang 

- Kecelakaan di 

pabrik 

-Endemik 

-Epidemik 

- Kelaparan 
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BAB V 

PENGELOLAAN PENELITIAN 

 

A. Penyelenggara dan Pelaksana 

1. Penyelenggara Penelitian 

Penyelenggara penelitian adalah unit kerja Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada 

Masyarakat STIKes Respati 

2. Pelaksana Penelitian 

Pelaksana penelitian ini ialah dosen dan mahasiswa 

B. Tahapan Pengelolaan Penelitian 

1.  Tahap perencanaan penelitian 

2.  Tahap Pengumuman 

Pengelolaan penelitian diawali dengan pengumuman penerimaan proposal penelitian pada 

website STIKes Respati dan whats app group STIKes Respati. 

3. Tahap Pengusulan dan Penganggaran 

a. Pengusulan proposal penelitian dilakukan oleh calon pelaksana penelitian dengan cara 

mengirim proposal dalam bentuk softcopy kepada panitia penyelenggara penelitian 

melalui : 

1) Melalui SIPPMAS 

a) LPPM mengumumkan pengusulan proposal penelitian melalui website STIKes 

Respati dan Whatss app grup dosen STIKes Respati 

b) Peneliti membuat proposal penelitian sesuai dengan perencanaan penelitian  

c) Proposal penelitian di unggah melalui http://sippmas.stikesrespati-tsm.ac.id/ 

sesuai jadwal yang ditetapkan  

d) LPPM menetapkan tim reviewer 

e) Proses review proposal penelitian melalui : http://sippmas.stikesrespati-tsm.ac.id/  

 

 

 

http://sippmas.stikesrespati-tsm.ac.id/
http://sippmas.stikesrespati-tsm.ac.id/
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2) Manual  

a) LPPM mengumumkan pengusulan proposal penelitian melalui website STIKes 

Respati dan Whatss app grup dosen STIKes Respati 

b) Peneliti membuat proposal penelitian sesuai dengan perencanaan penelitian  

c) Proposal penelitian di kirim melalui email LPPM sesuai jadwal yang ditetapkan    

d) LPPM menetapkan tim reviewer 

e) Proses review proposal penelititian dilakukan setelah draft proposal peneliti 

diberikan kepada reviewer melalui email.  

b. Ketua tim penelitian harus memenuhi kriteria, yaitu memiliki kompetensi untuk 

melaksanakan. 

c. Proposal yang disampaikan dilengkapi dengan pernyataan belum pernah diusulkan dan 

dibiayai oleh lembaga lain  

d. Usulan besaran anggaran penelitian sesuai ketentuan RKAT STIKes Respati atau anggaran 

pemberi hibah eksternal 

4. Tahap Penyeleksian/Penunjukan/Penilaian 

Seleksi proposal dilakukan oleh penyelenggara penelitian yaitu LPPM. Sebelum disampaikan 

kepada tim penilaian, proposal yang masuk diseleksi terlebih dahulu secara administratif 

(ketentuan pelaksana penelitian, pengusulan dan penganggaran) oleh penyelenggara. 

Selanjutnya disampaikan kepada tim penilaian untuk dilakukan penilaian. Sebelum tim 

penilaian melaksanakan tugasnya, terlebih dahulu dilakukan pertemuan seluruh anggota tim  

penilaian dan penyelenggara guna menyamakan standar dalam melaksanakan penilaian 

proposal. 

Seleksi yang dilakukan oleh komite penilaian meliputi: (a) kelayakan secara substansi; (b) 

kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku; dan (c) rincian anggaran biaya penelitian. 

Setiap proposal yang masuk akan dinilai oleh minimal 2 orang tim penilaian untuk 

mendapatkan hasil rekomendasi penilaian yang objektif. 
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5. Tahap Penetapan 

Penetapan usulan yang layak untuk didanai diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. Kepala LPPM sebagai penyelenggara penelitian menetapkan proposal  penelitian 

berdasarkan hasil seleksi dan rekomendasi dari tim penilai / reviewer 

b. Penetapan proposal penelitian yang didanai diinformasikan melalui surat pemberitahuan 

dan diumumkan melalui website STIKes Respati dan whats app group STIkes Respati. 

c. Pelaksanaan penelitian ditetapkan melalui kontrak penelitian antara 

penyelenggarapenelitian dengan pelaksana penelitian. 

d. Besaran biaya penelitian yang ditetapkan didasarkan atas pertimbangan kelayakan usulan 

anggaran yang diajukan dan pertimbangan penilaian proposal oleh komite penilaian. 

6. Pemantauan dan Evaluasi. 

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh penyelenggara terhadap pelaksana penelitian. 

a. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh LPPM STIKes Respati 

b. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan melalui telaah dokumen dan visitasi ke 

tempat  pelaksana penelitian; 

c. Dokumen yang ditelaah oleh tim pemantauan dan evaluasi mencakup: laporan kemajuan 

d. Visitasi dapat dilakukan ke lokasi penelitian  jika diperlukan; 

e.  Tim pemantauan dan evaluasi membuat laporan pelaksanaan hasil monitoring evaluasi 

7. Tahap Pelaksanaan 

Pelaksanaan penelitian terdiri dari: 

a. Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penetapan pemenang hibah institusi atau 

penetapan kegiatan penelitian setelah penilaian proposal penelitian.  

b. LPPM  

c. menerbitkan surat tugas peneliti 
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8. Tahap Pelaporan 

Pelaksana penelitian berkewajiban memberikan laporan kepada penyelenggara penelitian. 

Laporan disampaikan sesuai dengan tahapan perkembangan dengan mengikuti ketentuan 

yang telah ditetapkan. 

Laporan terdiri dari :  

a. Laporan kemajuan penelitian 

Laporan kemajuan penelitian berdasarkan tahapan yang ada di proposal. Berisi hasil temuan 

lapangan (pengolahan, verifikasi, dan analisis data) atau disesuaikan dengan desain penelitian 

yang telah disepakati. 

c. Laporan akhir penelitian 

Laporan ini mencakup (1) Laporan utuh dan lengkap sesuai dengan jenis dan tujuan 

penelitian; (2)  draf karya tulis ilmiah untuk publikasi. Selain itu, para pelaksana penelitian 

wajib mendokumentasikan bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan anggaran. 
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FORMAT PERENCANAAN, PENGUSULAN PROPOSAL, LAPORAN KEMAJUAN 

DAN LAPORAN PENELITIAN 

 

1. FORMAT PERENCANAAN PENELITIAN 

 

PERENCANAAN PENELITIAN 

PROGRAM STUDI S1 KESEHATAN MASYARAKAT 

STIKES RESPATI TAHUN AKADEMIK ............................. 

No. Dosen Judul Keilmuan   Bentuk 
integrasi 

Rencana 
waktu 

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

 

Tasikmalaya .................................. 

 

                        Ketua Program Studi                                                                 Dosen pengusul  

 

 

       .....................................             ............................... 
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2. FORMAT PENGUSULAN PROPOSAL PENELITIAN 

Proposal Penelitian dalam Program Penelitian Dosen ditulis menggunakan font 

Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi dan ukuran kertas A-4 

dengan margin atas-bawah-kiri-kanan 4-3-3-3 cm, dijilid hardcover full berwarna 

putih serta mengikuti sistematika sebagai berikut. 

1) Halaman Judul; memuat informasi tentang, judul penelitian, logo, nama peneliti, 

tahun proposal  

2) Halaman persetujuan  memuat informasi tentang identitas peneliti, pembiayaan, 

jangka waktu penelitian, dan tanda tangan pimpinan  

3) Kata pengantar 

4) Daftar Isi; memuat semua bab dan bagian yang tercantum dalam isi proposal 

penelitian. 

5) Daftar Tabel; Daftar Gambar; Daftar Lampiran. 

6) Pendahuluan; memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat 

penelitian (akademis & praktis) dan luaran penelitian (jika ada).  

7) Tinjauan Pustaka; memuat state of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang 

sudah dicapai,dan studi pendahuluan (penelitian terdahulu) yang telah dilaksanakan; 

tidak melebihi 6 halaman. 

8) Metode Penelitian; berisi uraian waktu dan tempat penelitian, pendekatan/metode 

penelitian, subjek penelitian, instrumen pengumpul data, dan rancangan penelitian. 

9) Daftar Pustaka; berisi rujukan yang dikutip dalam proposal penelitian; disusun 

berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, 

judul tulisan, dan sumber (lampiran 3). Sumber rujukan berupa jurnal yang 

bereputasi atau terakreditasi minimal 5 sumber dan sumber rujukan dari buku hanya 

diperbolehkan 20% dari total rujukan yang diacu. Rujukan yang diacu merupakan 

rujukan terbaru 8 tahun terakhir. Daftar web penyedia jurnal dapat dilihat di LPPM. 

10) Ajuan anggaran pembiayaan penelitian  
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11)  Lampiran; kuesioner (jika ada) dan instrumen penelitian yang digunakan, dan 

lampiran lain yang dianggap perlu. 

 

3. FORMAT LAPORAN KEMAJUAN  

1)  Halaman Judul; memuat informasi tentang, judul penelitian, logo, nama peneliti, 

tahun laporan kemajuan  

2)  Kata pengantar 

 3) Daftar Isi; memuat semua bab dan bagian yang tercantum dalam isi proposal 

penelitian. 

4)  Daftar Tabel; Daftar Gambar; Daftar Lampiran. 

6) Pendahuluan; memuat latar belakang, rumuan masalah, tujuan, manfaat penelitian 

(akademis & praktis) dan luaran penelitian (jika ada).  

7) Tinjauan Pustaka; memuat state of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang 

sudah dicapai,dan studi pendahuluan (penelitian terdahulu) yang telah dilaksanakan; 

tidak melebihi 6 halaman. 

8) Metode Penelitian; berisi uraian waktu dan tempat penelitian, pendekatan/metode 

penelitian, subjek penelitian, instrumen pengumpul data, dan rancangan penelitian. 

9) Hasil penelitian berisikan uraian data hasil penelitian yang diperoleh  

 

 

4. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

1) Halaman Judul; memuat informasi tentang, judul penelitian, logo, nama peneliti, 

tahun laporan akhir 

2) Halaman Pengesahan; memuat informasi tentang identitas peneliti, pembiayaan, 

jangka waktu penelitian, dan tanda tangan pimpinan  

3) Kata pengantar 

4) Daftar Isi; memuat semua bab dan bagian yang tercantum dalam isi proposal 

penelitian. 

5) Daftar Tabel; Daftar Gambar; Daftar Lampiran. 
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6) Pendahuluan; memuat latar belakang, rumusan maslah, tujuan, manfaat penelitian 

(akademis & praktis) dan luaran penelitian (jika ada).  

7) Tinjauan Pustaka; memuat state of the art dalam bidang yang diteliti, hasil yang 

sudah dicapai,dan studi pendahuluan (penelitian terdahulu) yang telah dilaksanakan; 

tidak melebihi 6 halaman. 

8) Metode Penelitian; berisi uraian waktu dan tempat penelitian, pendekatan/metode 

penelitian, subjek penelitian, instrumen pengumpul data, dan rancangan penelitian. 

9) Hasil penelitian berisikan uraian data hasil penelitian yang diperoleh  

10) Pembahasan berisikan menyandikan hasil temuan penelitian dengan 

menggunakan  kajian teoritis dan jurnal pendukung 

11) Kesimpulan dan Saran; berisikan kesimpulan atas hasil penelitian dan saran 

perbaikan/rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. 

12) Daftar Pustaka; berisikan rujukan yang dikutip dalam laporan penelitian; disusun 

berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, 

judul tulisan, dan sumber (lampiran 3). Sumber rujukan berupa jurnal yang 

bereputasi atau terakreditasi minimal 5 sumber dan sumber rujukan dari buku hanya 

diperbolehkan 20% dari total rujukan yang diacu. Rujukan yang diacu merupakan 

rujukan terbaru 8 tahun terakhir. 

13) Penggunaan anggaran : laporan keuangan cukup menuliskan penggunaan 

anggaran yang telah diterima dengan diketahui oleh LPPM  

14) Lampiran; kuesioner (jika ada) dan instrumen penelitian yang digunakan, dan 

lampiran lain yang dianggap perlu. 
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5.  FORMAT LAMPIRAN  

1. Contoh cover 

 

 

 

JUDUL 

 

 

 
 

Oleh : 

  

  

 

PROGRAM STUDI ……………………..                                                       

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) RESPATI                               

TASIKMALAYA                                                                                                                                                                                     

TAHUN…………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPORAN PENELITIAN 
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2. contoh pengesahan  

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

1. Judul Kegiatan :  

2. Bidang Kegiatan/Mata Kuliah 

Relavan 

:  

3. Ketua Pelaksana Kegiatan :   

 a. Nama :  

 b. NIP/NIK :  

 c. Jurusan :  

 d. Institut :  

 e. Alamat Rumah :  

 f. HP :  

 g. Alamat Email :  

4.  Jumlah Anggota :  

5. Biaya/Sumber :  

6. Jangka Waktu Pelaksana :  

   Tasikmalaya,    ………………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

Menyetuhui                                    

Ketua Peneliti 

 

 

(………………………………) 

Mengetahui                        

Kepala LPPM                       

 

 

 

(……………………………) 
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BAB VI 

ETIKA MENELITI  DAN  PENCEGAHAN PLAGIASI 

 

Para peneliti sebagai ilmuwan dituntut untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dalam melakukan tugas tersebut, para peneliti 

dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan menjaga perbuatan dan tindakan 

agar terhindar dari perilaku tercela atau penyimpangan perilaku (misconduct). 

A. ETIKA DALAM PENELITIAN 

Tugas seorang peneliti adalah melakukan penelitian ilmiah dalam rangka pencarian 

kebenaran ilmiah. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya seorang peneliti harus 

berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. 

Etika yang harus dianut oleh peneliti di STIKes Respati, yaitu: 

1. Peneliti membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu 

pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban 

dan kesejahteraan manusia. 

2. Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh 

hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua 

pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-

hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya. 

3. Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama 

dalam pemanfaatannya. 

4. Peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap 

lingkungan penelitiannya. 

5. Peneliti menghormati obyek penelitian manusia, tanpa diskriminasi dan tanpa 

menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan. 

6. Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap 

proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang 
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setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan 

informasi ilmiah yang obyektif. 

B. ETIKA DALAM KEPENGARANGAN 

1. Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara 

bertanggungjawab, cermat, dan seksama. 

2. Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman 

pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yangterungkap dan diperolehnya, disampaikan 

ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau 

berganda atau diulang-ulang. 

3. Peneliti memberikan pengakuan melalui penyertaan sebagai penulis pendamping; 

pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terimakasih 

yang tulus kepada peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang 

secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat 

jalannya penelitian itu. Seseorang dapat dinyatakan sebagai pengarang sebuah publikasi  jika 

orang tersebut telah memberikan sumbangan substansial minimal dalam salah satu dari tiga 

hal berikut: 

a. Konsep dan desain atau analisis interpretasi data 

b. Menulis naskah artikel atau merevisi secara kritis/intelektual substansi yang penting 

c. Memberikan persetujuan atas versi final yang akan diterbitkan. Pihak lain yang 

memberikan sumbangan dalam penelitian, namun tidak memenuhi kriteria di atas, 

misalnya membantu dalam penyediaan dana penelitian, membantu dalam pengumpulan 

data, membantu dalam analisis statistik, dan lain sebagainya sepatutnya disebutkan 

dalam pernyataan terimakasih (acknowledgement). 

 

C.  MALALAKU (MISSCONDUCT) 

Malalaku (misconduct) atau penyimpangan perilaku yang paling utama bagi seorang peneliti 

adalah perilaku tidak jujur.Seorang peneliti harus menghindari perilaku tidak jujur atau 

praktek-praktek yang termasuk malalaku (misconduct). 

1. Pemalsuan hasil penelitian (fabrication), yaitu mengarang, mencatat dan/atau 

mengumumkan hasil penelitian tanpa pembuktian telah melakukan proses penelitian. 
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2. Pemalsuan data penelitian (falsification) yaitu memanipulasi bahan penelitian, peralatan 

atau proses, mengubah atau tidak mencantumkan data atau hasil sedemikian rupa, sehingga 

penelitian itu tidak disajikan secara akurat dalam catatan penelitian. 

3. Pencurian proses, obyek dan/atau hasil (plagiat) dalam mengajukan usul penelitian, 

melaksanakannya, menilainya dan dalam melaporkan hasil- hasil suatu penelitian, seperti 

pencurian gagasan, pemikiran, proses, obyek dan hasil penelitian, baik dalam bentuk data 

atau kata-kata, termasuk bahan yang diperoleh melalui penelitian terbatas (bersifat rahasia), 

usulan rencana penelitian dan naskah orang lain tanpa menyatakan penghargaan. 

4. Pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti (exploitation) seperti peneliti senior 

memeras tenaga peneliti yunior dan pembantu penelitian untuk mencari keuntungan, 

kepentingan pribadi, mencari, dan/atau memperoleh pengakuan atas hasil kerja pihak lain. 

5. Perbuatan tidak adil (injustice) sesama peneliti dalam pemberian hak kepengarangan 

dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang dan/atau salah mencantumkan urutan 

nama pengarang sesuai sumbangan intelektual seorang peneliti. Peneliti juga melakukan 

perbuatan tidak adil dengan mempublikasi data dan/atau hasil penelitian tanpa izin lembaga 

penyandang dana penelitian atau menyimpang dari konvensi yang disepakati dengan lembaga 

penyandang dana tentang hak milik karya intelektual (HKI) hasil penelitian. 

6. Kecerobohan yang disengaja (intended careless) dengan tidak menyimpan data penting 

selama jangka waktu sewajarnya, menggunakan data tanpa izin pemiliknya, atau tidak 

mempublikasikan data penting atau penyembunyian data tanpa penyebab yang dapat 

diterima. 

7. Pempublikasian temuan-temuan sebagai asli dalam lebih dari satu saluran (duplication), 

tanpa ada penyempurnaan, pembaruan isi, data, dan/atau tidak merujuk publikasi 

sebelumnya. 

 

 

D. UPAYA PENCEGAHAN PLAGIASI 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, Plagiat adalah 

perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh 
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kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya 

dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan 

sumber secara tepat dan memadai. 

Bentuk-bentuk plagiat dapat mencakup: 

1. Mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi 

dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa 

menyatakan sumber secara memadai; 

2. Mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau 

informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa 

menyatakan sumber secara memadai; 

3. Menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber 

secara memadai; 

4. Merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata- kata dan/atau 

kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai; 

5. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak 

lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai. 

 

Sebagai upaya pencegahan terjadinya plagiat, maka: 

1. Ketua STIKes Respati  melalui LPPM mengawasi pelaksanaan kode etik 

mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan 

tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan 

plagiat. 

2. Ketua STIKes Respati  melalui LPPM menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya 

selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni  

3. Ketua STIKes Respati melalui LPPM secara berkala mendiseminasikan kode etik 

mahasiswa/ dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar 

tercipta budaya antiplagiat. 

4. Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan 

pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa: 

a. Karya ilmiah tersebut bebas plagiat; 

b. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka 

penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

Pedoman ini dibuat untuk dapat digunakan oleh seluruh civitas akademika STIKes Respati  

terutama para dosen dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan dana internal. Hal-hal 

yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Ketua 

STIKes Respati 

 

 

 

 

 

 

 

 


