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3. STANDAR PROSES PENELITIAN 

3.1. Definisi Istilah 

a. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang 

kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan 

b. Proposal penelitian merupakan sebuah rencana yang dituangkan 

dalam bentuk rancangan kerja, perencanaan secara sistematis 

dan matang yang disusun oleh peneliti sebelum melaksanakan 

penelitian. 

3.2. Rasionalisasi  

Standar Proses Penelitian merujuk  pada Pasal 46 

Permenristekdikti No.  44 Tahun 2015 merupakan kriteria minimal 

tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan. Dengan demikian standar ini 

merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang 

dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah 

secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya 

akademik. Kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, 

keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, 

masyarakat, dan lingkungan. 

3.3. Tujuan  

Tujuan penyusunan standar proses penelitian adalah sebagai 

dasar acuan bagi dosen dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 

pelaporan penelitian. Universitas Primagraha memiliki kewajiban 

dan memastikan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen dapat 

berjalan dengan baik dan juga memastikan pelaksanaan penelitian 

dapat berjalan sesuai dengan metode dank ode etik ilmiah. 

3.4. Pernyataan Isi Standar Proses Penelitian 

Pernyataan isi standar Indikator 

a. Dosen harus menyusun 

proposal rencana penelitian 

1) Tersedianya pedoman 

penyusunan  proposal 
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Pernyataan isi standar Indikator 

sebelum pelaksanaan 

penelitian. 

penelitian bagi dosen. 

b. LPPM melakukan 

pemeriksaan terhadap 

proposal rencana penelitian 

dosen. 

1) Tersedianya hasil 

pemeriksaan proposal 

rencana penelitian dosen. 

c. LPPM menyusun dokumen 

rencana induk penelitian 

bagi penelitian untuk 

waktu 5 tahun. 

1) Tersedianya dokumen 

rencana induk penelitian 

d. LPPM menyusun dokumen 

panduan penelitian yang 

berisi tentang keselamatan 

kerja, kesehatan, 

kenyamanan, keamanan 

bagi peneliti, masyarakat, 

dan lingkungan sekitar. 

1) Tersedianya panduan 

penelitian tentang 

keselamatan kerja, 

kesehatan, kenyamanan, 

keamanan bagi peneliti, 

masyarakat, dan lingkungan 

sekitar. 

e. Kegiatan penelitian dosen 

dan mahasiswa harus 

sesuai dengan kaidah dan 

metode ilmiah yang sesuai 

dengan bidang keilmuan 

dan budaya akademik. 

1) Tersedianya panduan 

penelitian bagi dosen dan 

mahasiswa dari LPPM dan/ 

Fakultas. 

f. Kegiatan penelitian dosen 

harus mematuhi pedoman 

atau SOP pelaksanaan 

penelitian yang telah dibuat 

oleh LPPM dan/Fakultas 

masing-masing. 

1) Tersedianya SOP 

pelaksanaan penelitian dari 

LPPM dan/Fakultas. 

g. Dosen menyusun laporan 

hasil pelaksanaan 

penelitian dan 

dipublikasikan pada jurnal 

nasional terakreditasi atau 

jurnal internasional 

bereputasi. 

1) Tersedianya panduan 

penyusunan laporan hasil 

penelitian. 

2) Tersedianya data hasil 

publikasi dosen. 

h. Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat 

(LPPM) menyelenggarakan 

pelatihan pengembangan 

1) Tersedianya berita acara 

pelatihan pengembangan 

dan peningkatan kompetensi 

dosen dalam menyusun 
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Pernyataan isi standar Indikator 

dan peningkatan 

kompetensi dosen dalam 

menyusun proposal hibah 

nasional pada tahun 2021. 

proposal hibah nasional 

pada tahun 2021. 

2) Bukti dokumentasi (foto atau 

video) kegiatan. 

i. Kegiatan penelitian yang 

dilaksanakan oleh dosen 

dan mahasiswa harus 

mematuhi norma agama 

dan norma sosial yang 

berlaku di masyarakat 

sekitar. 

1) Tersedianya panduan 

penelitian yang berisi 

tentang peneliti harus 

mematuhi norma agama dan 

norma sosial yang berlaku di 

masyarakat sekitar. 

j. Kegiatan penelitian yang 

dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam rangka 

melaksanakan tugas akhir 

(KTI dan skripsi) harus 

sesuai dengan penduan 

penelitian tugas akhir yang 

disusun oleh Universitas 

dan/Fakultas. 

1) Tersedianya panduan 

penelitian bagi mahasiswa 

dalam penyelesaian KTI dan 

skipsi. 

 

3.5. Strategi Pencapaian Isi Standar 

a. Menyusun dokumen recana induk penelitian. 

b. Menyusun pedoman penelitian dosen. 

c. Pelatihan metodologi penelitian secara berkesinambungan 

kepada peneliti. 

d. Pelatihan penulisan artikel dalam menyusun proposal hibah 

nasional 

e. LPPM melakukan sosialisasi dokumen rencana induk 

penelitian dan dokumen panduan penelitian. 

f. Menyusun buku kode etik penelitian. 

g. Universitas dan/Fakultas menyusun pedoman penelitian 

tugas akhir mahasiswa. 

3.6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Isi Standar 

a. Rektor 
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b. Wakil Rektor I 

c. Dekan 

d. LPPM 

e. Dosen 

f. Mahasiswa  

3.7. Dokumen Terkait 

a. Dokumen rencana induk penelitian 

b. Panduan penelitian bagi dosen 

c. Panduan penyusunan proposal penelitian 

d. SOP keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan 

bagi peneliti, masyarakat, dan lingkungan sekitar 

e. Panduan penelitian bagi mahasiswa dalam penyelesaian 

tugas akhir (KTI dan skripsi) 

f. Berita acara pelatihan pengembangan dan peningkatan 

kompetensi dosen dalam menyusun proposal hibah nasional 

pada tahun 2021. 

g. Panduan penyusunan laporan hasil penelitian 
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