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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 
Pencapaian kemajuan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) 

merupakan hasil dari serangkaian penelitian dari waktu ke waktu dan hasilnya 
terus ditumbuhkembangkan melalui penelitian lanjutan. Dari aspek fungsi, 
penelitian dan pengembangan IPTEKS sudah seharusnya dijadikan motor 
penggerak untuk mencari peluang dan mengembangkan berbagai sektor 
ekonomi produktif. Kegiatan penelitian diharapkan menjadi siklus dalam 
pemutakhiran temuan yang bersifat terapan dan berpihak kepada kebutuhan 
pembangunan atau kebutuhan masyarakat. 

Melalui penelitian diharapkan diperoleh berbagai alternatif pemecahan 
masalah sesuai dengan permasalahan, potensi dan kebutuhan masyarakat. 
Berbagai permasalahan yang ada di masyarakat sering disebabkan oleh 
berbagai faktor ataupun berbagai variabel yang penguraiannya memerlukan 
kajian yang cermat, sistematis, mendalam dan ilmiah, sehingga hasilnya dapat 
diterapkan secara praktis. 

Perguruan Tinggi sebagai lembaga penyelenggara pendidikan, penelitian 
dan pengabdian pada masyarakat, memiliki sumberdaya manusia maupun 
perangkat lainnya yang berpotensi dapat dikembangkan sebagai motor 
penggerak melakukan penelitian-penelitian yang hasilnya dapat diterapkan 
secara praktis dalam pemecahan masalah dan berdampak pada ekonomi 
produktif di masyarakat. Kemampuan Perguruan Tinggi dalam pengembangan 
IPTEKS akan mempunyai efek pengganda dalam pembangunan.  

Potensi besar Jawa Tengah telah banyak diusahakan oleh berbagai 
segmen sosial dalam berbagai skala. Namun, masih banyak di antara mereka 
yang belum memberikan daya guna tinggi baik bagi para pelakunya, 
perekonomian daerah, dan masyarakat. Sentuhan IPTEKS sangat diperlukan 
untuk meningkatkan daya guna tersebut.  Masih rentannya kondisi 
perekonomian nasional yang belum mencapai keseimbangan social dan 
ekonomi, menuntut konsentrasi perbaikan pada aspek-aspek ekonomi 
produktif yang telah ada, bukan untuk menciptakan segmen ekonomi baru. 

Berdasarkan pada pemikiran di atas maka Pemerintah Provinsi Jawa 
Tengah memfasilitasi Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan dan 
melaksanakan Program Penelitian Terapan.  

 
 

B. Maksud dan Tujuan 
Penelitian Terapan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan-

permasalahan dan alternatif pemecahan masalahnya di masyarakat melalui 
pendekatan ilmiah. Adapun tujuan program adalah: 
1. Meningkatkan kemampuan Perguruan Tinggi dalam penelitian, 

pengembangan, inovasi dan penerapan IPTEKS sesuai dengan bidang 
keahliannya melalui penelitian yang bersifat terapan 

2. Menghasilkan pemecahan masalah masyarakat secara praktis sesuai 
dengan kebutuhan dan potensi daerah 
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3. Mensinergikan pengembangan IPTEKS antara pemerintah, Perguruan 
Tinggi, dunia usaha dan industri serta unsur masyarakat lainnya.  

4. Meningkatkan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan 
pendidikan Jawa Tengah 

 
 

C. Perumusan Masalah  
Fokus masalah harus bersifat aktual. Berdasarkan kajian ilmiah yang sesuai, 

masalah tersebut diselesaikan dengan penelitian ilmiah. Permasalahan tersebut 
dikaji nilai-nilai induktifnya, dan digeneralisasikan menjadi permasalahan ilmiah 
yang memiliki muatan deduktif yang universal. Selanjutnya dicari alternatif 
pemecahan atau alternatif pengurangan dampak negatifnya melalui penelitian 
ilmiah, yang hasilnya dapat diterapkan secara langsung dan nyata.  Dengan 
demikian alternatif pemecahan atau alternatif pengurangan dampak negatifnya 
dapat ditemukan melalui penelitian ilmiah dan hasilnya dapat diterapkan 
secara langsung dan nyata.  

Untuk memperkuat penerapan hasil penelitian ini, para peneliti dapat 
bekerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah, dunia usaha, 
LSM, maupun lembaga-lembaga lainnya. Akhirnya melalui penelitian terapan 
ini kelompok sasaran dapat menikmati manfaatnya untuk memperbaiki sistem 
usahanya, jaminan keamanan dan kenyaman kerja atau berusaha, maupun 
manfaat lainnya.  

Apabila penelitian tidak diangkat dari suatu kelompok masyarakat sasaran, 
tetapi menyangkut masalah masyarakat umum, seperti masalah transportasi, 
keamanan, perusakan hutan, polusi atau sejenisnya yang merupakan masalah 
publik dan memerlukan penyelesaian kelembagaan, maka hasil penelitian itu 
harus dibuktikan dapat diterapkan oleh lembaga terkait yang paling 
bertanggungjawab terhadap masalah itu.  

 
 

D. Lingkup Masalah Penelitian Terapan 
Lingkup masalah Penelitian Terapan antara lain: 
1. Masalah lingkungan, seperti kekeringan pada saat kemarau panjang 

Demikian juga banjir bandang dan tanah longsor pada saat musim 
penghujan serta pembuangan limbah yang menimbulkan dampak 
lingkungan. 

2. Masalah yang berkaitan dengan teknologi produksi. Banyak produk yang 
dihasilkan tidak mampu bersaing dengan produk lain, termasuk produk 
impor karena mutu yang rendah dan harga tinggi akibat inefisiensi 
produksi. Penguasaan teknologi produksi yang rendah menyebabkan 
beberapa industri beroperasi ala kadarnya sehingga banyak yang tidak 
efisien dan sulit ditingkatkan mutu produknya. 

3. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan penanganan pasca panen. 
Banyak hasil pertanian yang tidak mempunyai nilai ekonomi tinggi terutama 
pada musim panen, cepat merosotnya mutu produk, dan permasalahan 
sejenis lainnya.  
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4. Pengelolaan limbah produksi, dimana banyak limbah produksi yang 
potensial mempunyai nilai komersial dan dapat dimanfaatkan masyarakat.  

5. Bebagai kasus kerusuhan sosial, merupakan persoalan yang mengganggu 
keamanan dan kenyamanan bermasyarakat 

6. Masalah transportasi, disamping sering terjadi kemacetan, kelayakan 
kendaraan juga kenyamanan berkendaraan umum kurang terjamin, 
sehingga dinamika masyarakat tidak efisien, dan pengelolaan kota menjadi 
rumit dan mahal 

7. Teknologi informasi untuk kepentingan peningkatan kegiatan bisnis belum 
banyak dimanfaatkan oleh usaha kecil dan menengah 

8. Banyak produk atau bahan lokal yang mampu mensubstitusi produk impor 
namun belum berkembang karena ketiadaan teknologi dan sumber daya 
manusia yang belum mumpuni 

9. Manajemen pemerintahan yang kurang mampu mengakomodasi 
perkembangan kebutuhan dan peradaban masyarakat. 

10. Industri pariwisata sebagai sektor unggulan Jawa Tengah belum dapat 
berkembang secara optimal. 

11. Rendahnya mutu sumberdaya manusia serta daya saingnya di tingkat Asia 
ataupun dunia, berkaiatan dengan penyelenggaraan pendidikan.  

12. Masalah Pembangunan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah dan Sumber 
daya yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal. 

 
 

E. Luaran Program 
Luaran yang diharapkan dari Program Penelitian Terapan ini adalah: 

1. Terciptanya pemecahan masalah yang sesuai dengan kebutuhan dunia 
usaha dan industri serta masyarakat umumnya yang dapat berupa 
software, model, rancang bangun (alat) dan produk lainnya 

2. Terbangunnya budaya meneliti dan terciptanya kondisi akademik yang 
mendukung inovasi-inovasi sebagai pendorong pembangunan 

3. Peningkatan peran Perguruan Tinggi dan akuntabilitas pemerintah Provinsi 
Jawa Tengah dalam pengembangan IPTEKS bagi pengembangan sektor-
sektor produktif dan pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. 
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II. KETENTUAN PROGRAM 
 

A. Ketentuan 
1. Penelitian Terapan diharapkan untuk mendorong pengembangan institusi, 

penciptaan inovasi, serta pengembangan IPTEKS dalam upaya memberikan 
sumbangan pemikiran dalam berbagai pemecahan masalah-masalah di 
masyarakat pada berbagai aspek: teknologi, politik, bisnis, ekonomi, sosial, 
pendidikan, hukum, budaya, lingkungan, dan pemberdayaan potensi-
potensi unggulan Jawa Tengah. 

2. Kualitas program penelitian ini perlu didukung oleh aspek institusional, 
dana dan kebijakan yang ditujukan untuk mengembangkan karakter 
peneliti di Perguruan Tinggi dalam upaya pengembangan IPTEKS dan guna 
mendukung peningkatan daya saing pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. 

3. Peningkatan keterkaitan kegiatan penelitian yang ditujukan pada: (1) 
hubungan penelitian dengan program pengembangan IPTEKS di 
masyarakat, (2) hubungan penelitian dengan kepentingan pemecahan 
masalah-masalah publik, (3) hubungan penelitian dengan pengembangan 
wilayah, dan (4) hubungan penelitian dengan kinerja instansi pemerintah.  

4. Penelitian merupakan masalah aktual yang dihadapi masyarakat dunia 
usaha, dicari penyelesaian atau pengurangan dampaknya secara ilmiah 
berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, dan hasilnya dapat 
diterapkan oleh masyarakat sasaran 

5. Hasil penelitian harus dipublikasikan melalui satu atau lebih media publikasi 
yang berupa: seminar, desiminasi hasil-hasil penelitian, jurnal nasional 
terakreditasi dan jurnal internasional. 

6. Evaluasi kelayakan proposal dan pelaksanaan penelitian dilakukan oleh tim 
review yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Tengah. 

7. Proposal penelitian yang diajukan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Tengah, telah mendapat persetujuan dari Ketua Lembaga Penelitian 
Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau lembaga lain yang menangani. 

 
B. Persyaratan 
1. Peneliti adalah dosen tetap Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta yang 

mempunyai kompetensi relevan dengan masalah yang diteliti 
2. Ketua Tim Peneliti sekurang-kurangnya berpendidikan S2 dengan 

kepangkatan sekurang-kurangnya Lektor dan tidak boleh mengajukan 
sebagai ketua di dua program penelitian 

3. Jumlah peneliti sebanyak 3 – 5 orang staf pengajar termasuk ketua tim 
peneliti  

4. Substansi penelitian harus didukung hasil-hasil penelitian sebelumnya (baik 
penelitian sendiri maupun orang lain) yang ditunjukkan pada kajian pustaka 

5. Hasil penelitian dapat diterapkan oleh masyarakat sasaran, dibuktikan 
dengan berita acara penyerahan atau kelayakan penerapan hasil penelitian 
secara kelembagaan 
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C. Tahapan Kegiatan 
1. Pengiriman Proposal 

Proposal yang telah memenuhi persyaratan administratif diserahkan ke 
Lembaga Penelitian Perguruan Tinggi yang bersangkutan atau lembaga 
yang menanganinya untuk dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Tengah dengan Surat Pengantar. 

2. Seleksi Administrasi 
Sebelum dilakukan penilaian substansial dilakukan seleksi administratif yang 
meliputi: kesesuaian proposal dengan panduan, kelengkapan proposal, 
sistematika, legalitas proposal (termasuk surat pengantar Perguruan 
Tinggi). Proposal yang tidak memenuhi persyaratan administratif 
dinyatakan gagal dan tidak disertakan pada seleksi berikutnya. 

3. Seleksi Substansi  
Seleksi dilaksanakan berdasarkan aspek-aspek sebagaimana diatur dalam 
pedoman penilaian proposal. Nilai proposal yang tidak mencapai batas 
minimum (skor 350) dinyatakan gagal.  

4. Presentasi Proposal 
Proposal yang lulus dalam seleksi substansial wajib dipresentasikan oleh 
pengusul di hadapan Tim Reviewer. Presentasi ini akan dijadikan dasar 
untuk menentukan layak tidaknya proposal yang bersangkutan dibiayai. 
Tim peneliti wajib memperbaiki proposal sesuai dengan masukan-masukan 
tim reviewer dan mengirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 
selambat-lambatnya 2 minggu setelah presentasi 

5. Penentuan Biaya 
Tahap ini untuk menentukan kelayakan biaya agar penelitian yang akan 
dilaksanakan dapat berjalan secara optimal. 

6.  Monitoring Pelaksanakan 
Monitoring dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi 
Jawa Tengah. 

7.  Penyusunan Laporan Akhir 
Tim peneliti wajib menyerahkan laporan akhir penelitian, CD laporan 
penelitian dan artikel ilmiah ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 

8.  Workshop Hasil Penelitian 
Tahap akhir dari kegiatan Penelitian Terapan adalah workshop yang 
diselenggarakan bersama dengan program lainnya. Pelaksana penelitian 
wajib mempresentasikan hasil penelitian dalam workshop tersebut.  

 
Prosedur pengusulan dan seleksi proposal penelitian dapat dilihat 

dalam diagram sebagai berikut: 
  

Proposal 

Seleksi 
Administrasi 

Lulus 

Seleksi program melalui 
pembahasan 

Gagal 

Ya 

Tidak 
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D. Keberhasilan Program 

Keberhasilan Program Penelitian Terapan akan dinilai dari unsur-unsur 
sebagai berikut: 

1. Penelitian bukan merupakan pengulangan penelitian yang telah ada, 
melainkan merupakan tindak lanjut penelitian yang sudah pernah 
dilakukan 

2. Menghasilkan temuan baru dan orisinalitasnya dapat dipertanggung 
jawabkan  

3. Hasil penelitian dapat diterapkan untuk memecahkan masalah yang 
dikaji atau diteliti tanpa menimbulkan masalah baru yang lebih rumit. 

4. Hasil penelitian memberikan kontribusi positif pada pembangunan, 
pemberdayaan potensi masyarakat, pengembangan IPTEKS dan 
kemampuan Perguruan Tinggi dalam pengembangan IPTEKS.  

 
E. Penilaian Proposal 

       Penilaian substansi proposal penelitian terapan didasarkan pada kriteria 
sebagaimana tercantum dalam format penilaian yang dapat dibaca pada 
halaman dibawah. Sedangkan proposal yang ditolak dapat diketahui alasan 
penolakan sebagaimana tercantum pada tabel alasan penolakan halaman 
dibawah.  

FORMAT PENILAIAN PROPOSAL PENELITIAN TERAPAN 
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Perguruan Tinggi : …………………………………………………………………… 
Fakultas/Program Studi : …………………………………………………………………… 
Judul Penelitian : …………………………………………………………………… 
Tim Peneliti : …………………………………………………………………… 

1. Nama Ketua Tim Peneliti  : …………………………………………………………………… 
2. Anggota Peneliti : …………….orang 

Bidang Ilmu/ Konsorsium : …………………………………………………………………… 
Lokasi Penelitian : Laboratorium/Studio/ Lapangan *) 
Biaya yang diusulkan : Rp. …………………………………………………………….. 
Biaya yang disetujui : Rp. …………………………………………………………….. 

No KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN BOBOT 
(%) 

SKOR NILAI 

1 

Orientasi 
Permasalah
an dan 
Pustaka 

· Judul 
· Latar Belakang 
· Perumusan Masalah 
· Tinjauan Pustaka  
· Tujuan penelitian 

20   

2 
Manfaat Hasil 

Penelitian 

· Proyeksi Aplikasi hasil penelitian 
· Pengembangan IPTEKS 
· Pengembangan institusi 
· Kontribusi terhadap 

Pembangunan  

25   

3 
Metode 

Penelitian 

· Ketepatan Desain dan Metode 
Penelitian 

· Kesesuaian antara Metode, 
masalah dan tujuan penelitian 

25   

4 Fisibilitas 
sumberdaya 

· Jadwal Pelaksanaan 
· Organisasi pelaksana 
· Biaya 

10   

5 Kebahasaan 
· Bahasa Proposal 
· Daftar Pustaka 10   

6 
Keterkaitan 

Program 

Keterkaitan Proposal dengan 
program Pembangunan 
Pendidikan Jawa Tengah 

10   

JUMLAH 100   
- Setiap kriteria diberi skor : 1 (sangat kurang), 2 (kurang), 4 (baik), 5 (sangat baik) 
- Minimal nilai total lulus  : 350 
- Hasil Penilaian : diterima/ditolak 
- Alasan Penolakan : a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o 

Catatan Penilai  : ………………………………………………………………………...............… 
.............................…………………………………..……………………… 

 Penilai, 
 
 ........................ 
Nilai = Bobot x skor 
*) Coret yang tidak perlu 
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BUTIR-BUTIR ALASAN PENOLAKAN PROPOSAL PENELITIAN 
 

No. Kriteria Indikator Penilaian Alasan Penolakan 
1 Orientasi 

Permasalahan 
dan Pustaka  

· Judul 
· Latar Belakang 
· Aktualitas masalah 
· Perumusan Masalah 
· Tinjauan Pustaka  
· Tujuan penelitian 

a. Judul bukan penelitian 
terapan 

b. Permasalahan tidak 
didukung fakta aktual 

c. Perumusan masalah tidak 
spesifik 

d. Tinjauan pustaka tidak 
relevan 

e. Tujuan tidak sesuai dengan 
masalah dan tidak terukur  

2 Manfaat dan 
Proyeksi 
Aplikasi Hasil 
Penelitian 

· Proyeksi Aplikasi hasil 
penelitian 

· Fisibilitas kelompok sasaran 
mengaplikasikan hasil 
penelitan 

· Pengembangan IPTEKS 
· Pengembangan institusi 
· Kontribusi terhadap 

Pembangunan  

f. Proyeksi aplikasi tidak jelas 
g. Tidak ada kontribusi pada 

pengebangan IPTEKS, 
Institusi atau pembangunan 

 

3 

Metode 
Penelitian 

· Ketepatan Desain dan 
Metode Penelitian 

· Kesesuaian antara Metode, 
masalah dan tujuan 
penelitian 

h. Desain dan metode 
penelitian tidak lengkap dan 
jelas 

i. Tidak ada relevansi antara 
masalah, tujuan dan 
metode  

4 

Fisibilitas 
sumberdaya 

· Jadwal Pelaksanaan 
· Organisasi pelaksana 
· Biaya 

j. Jadwal tidak rinci dan sesuai 
dng kegiatan 

k. Kompetensi tim tidak sesuai 
l. Biaya kurang relevan 

dengan kegiatan  
5 

Kebahasaan 
dan administrasi 

· Bahasa Proposal 
· Daftar Pustaka 

m. Bahasa Proposal tidak 
sesuai dengan Kaidah 

n. Penyusunan daftar pustaka 
tidak sesuai dengan kaidah 

o. Tidak sesuai dengan 
persyaratan administrasi 

6 Keterkaitan 
Program 

Keterkaitan Proposal dengan 
program Pembangunan 
Pendidikan Jawa Tengah 

p. Kontribusi hasil penelitian 
pada program 
pembangunan Pendidikan, 
tidak jelas 
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F. Jadwal Kegiatan 
 

Jadwal kegiatan penelitian terapan tahun 2014, sebagai berikut: 

No. Kegiatan Waktu Keterangan 

01. Sosialisasi program April – Mei 2013 Pengumuman 
02. Batas Penyerahan Proposal 29 Juni 2013 Cap Pos 
03. Seleksi Administrasi II Juli 2013 Tim Review 
04.  Penilaian substansi proposal III-IV Juli 2013 Tim review 
05. Pengumuman Proposal lolos seleksi untuk 

presentasi 
II Agustus 2013 Tim Review 

06. Presentasi proposal IV Agustus 2013 Tim Review 
07. Pengumuman Hasil seleksi II September 2013 Melalui Surat 
08 Bimbingan Teknis II Oktober 2013 Tim Review 
09.  Penyelesaian administrasi keuangan Pebruari 2014 Staf Administrasi 
10. Pencairan Dana April 2014 Akan diatur kemudian 
11. Pelaksanaan Program Mei – Okt. 2014 Tim Pelaksana 
12. Laporan Kemajuan Agustus 2014 Tim Pelaksana 
13. Monitoring dan evaluasi II – III Oktober 

2014 
Visitasi dan presentasi di 

Perguruan Tinggi 
14. Pelaporan I Nopember 2014 Tim Review 
15. Workshop dan Pameran Hasil  III November 2014 Panitia workshop 
Keterangan: Angka romawi menunjukkan minggu ke 

 
 

G. Mekanisme Pendanaan 
Proposal yang lolos seleksi akan dibiayai oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2014 maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta 
rupiah). dengan ketentuan: 

a) Mekanisme pencairan bantuan keuangan ditetapkan melalui ketentuan  
yang akan diatur dengan panduan tersendiri 

b) Rincian penggunaan biaya/dana program sesuai dengan Indeks Satuan 
Harga Pembelanjaan Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 

 
H. Monitoring dan Evaluasi 

1. Monitoring pelaksanaan penelitian dilakukan oleh tim yang dibentuk Dinas 
Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 

2. Jika hasil penelitian tidak sesuai dengan rencana dan tidak terdapat 
alasan yang secara rasional dapat diterima, maka dapat berakibat 
diberikan sanksi dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 

 
I. Review Program dan Workshop Hasil-Hasil Penelitian 

       Setiap laporan penelitian yang diserahkan ke Dinas Pendidikan harus 
mengikuti review sebelum menyusun laporan penelitian akhir dan 
diproyeksikan mengikuti workshop hasil-hasil penelitian. 

 



122 
 

III. PROPOSAL PENELITIAN 
 

A. Pengusulan Proposal 
Proposal diusulkan oleh Perguruan Tinggi melalui lembaga penelitian 

atau lembaga lain yang menangani program penelitian dengan surat pengantar 
dan ketentuannya sebagai berikut: 
1) Proposal diketik dengan ukuran spasi 1,50, huruf Times New Roman, Font 

12 
2) Ukuran kertas A4  
3) Dijilid rapi dengan warna cover BIRU TUA 
4) Kanan atas cover ditulis “Bidang Kajian” 
5) Proposal dikirim rangkap 3 (tiga) eksemplar paling lambat 29 Juni 2013, 

kepada: 
 
 

 
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah 

UP. Kepala Bidang PNF-PT 
Jl. Pemuda Nomor 134, telp/fax 024-3520071 

Semarang 
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B. Cover Proposal Penelitian 
 

 
 

 
 
 
 

LOGO PERGURUAN TINGGI 
 
 

PROPOSAL PENELITIAN TERAPAN 
 
 
 

………JUDUL………. 
 
 
 

Oleh: 
………………………… 
………………………… 

 
 
 
 

Dibiayai Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Tengah  
Tahun Anggaran 2014 

 
 

FAKULTAS ………………………….. 
UNIVERSITAS/INSTITUT ………………………… 

 TAHUN 2013 
 

 
 
 
 
 
 

BIDANG KAJIAN 
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C. Halaman Pengesahan 
 

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PENELITIAN TERAPAN 
 
1. a. Judul Penelitian :.......................................................... 

 b. Bidang Kajian :.......................................................... 
 c. Kategori Penelitian :.......................................................... 

2. Ketua Peneliti :.......................................................... 
 a. Nama Lengkap dan Gelar :.......................................................... 
 b. Jenis Kelamin :.......................................................... 
 c. Golongan/Pangkat/NIP :.......................................................... 
 d. Jabatan Fungsional :.......................................................... 
 e. Jabatan Struktural :.......................................................... 
 f. Fakultas/Jurusan :.......................................................... 
 g. Pusat Penelitian :.......................................................... 

3. Alamat Ketua Peneliti :.......................................................... 
 a. Alamat kantor/Telp/Fax/E-mail :.......................................................... 
 b. Alamat rumah/Telp/Fax/E-mail :.......................................................... 

4.  Jumlah Anggota Peneliti :................ orang 
 a. Nama Anggota :.......................................................... 

5.  Lokasi Penelitian :.......................................................... 
6.  Kerjasama dengan institusi lain :.......................................................... 

 a. Nama Institusi :.......................................................... 
 b. Alamat :.......................................................... 
 c. Telepon/Fax/ E-mail :.......................................................... 

7. Lama Penelitian :................ bulan 
8.  Biaya yang diperlukan : 

 a. Dinas Pendidikan Prop. Jawa Tengah : Rp. …………………………………………….. 
b. Sumber lain, sebutkan … : Rp. …………………………………………….. 

Jumlah :  Rp. …………………………………………….. 
    (……………………………………………………….) 

 
 

Mengetahui ; 
Cap & tanda tangan 

 
…………………………………………..… 
NIP. ………………………………………. 

………………………………… 2013 
Ketua Peneliti, 

 
 

…………………………………………..… 
NIP. ………………………………………. 

 Menyetujui 
Ketua Lembaga Penelitian 

 
……………………………………………… 
NIP. ………………………………………. 
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D. Sistematika Proposal 
       Proposal penelitian terapan ditulis dengan mengacu pada sistematika 

proposal penelitian terapan sebagai berikut: 
 

1. Judul 
Singkat dan spesifik, tetapi jelas menggambarkan kegiatan penelitian 
terapan yang akan dilakukan. 

2. Latar Belakang Masalah 
Gambarkan secara kualitatif dan kuantitatif potret, profil, dan kondisi obyek 
penelitian. Uraian ini mencakup latar belakang masalah, dan identifikasi 
masalah 

3. Perumusan Masalah 
Uraian permasalahan yang menjadi titik pusat obyek penelitian terapan 
rumusan dari uraian latar belakang masalah  

4. Tujuan dan Manfaat Penelitian  
Tujuan penelitian dirumuskan secara spesifik dan dapat diukur. Uraikan 
manfaat dan kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan IPTEKS, 
pengembangan institusi dan pembangunan masyarakat.  

5. Tinjauan Pustaka 
Uraikan hasil-hasil penelitian yang mendukung dan teori-teori yang relevan 
sebagai basis penelitian terapan. 

6. Metode Penelitian 
Uraikan metode penelitian yang diterapkan secara lengkap dan sistematis 
dalam upaya menemukan pemecahan masalah. Jelaskan gambaran tentang 
desain teknologi, sistem atau model serta desain percobaannya jika 
menghasilkan rancang bangun, sistem ataupun model. 

7. Proyeksi Aplikasi Hasil Penelitian 
Uraikan kemungkinan penerapan hasil penelitian di masyarakat (umum, 
industri, pemerintahan, pendidikan dll.) serta proyeksikan nilai-nilai sosial 
ekonominya.  

8. Jadwal Penelitian 
Gambarkan tahap-tahap kegiatan penelitian dan jadual secara spesifik dan 
jelas dalam suatu bar-chart. Perlu diingat bahwa waktu penelitian yang 
disediakan selama delapan bulan termasuk seleksi dan pengurusan 
administrasi. 

9. Organisasi Pelitian (Maksimum 5 orang) 
1. Ketua Peneliti 

a. Nama dan gelar akademik  : 
b. Pangkat/Golongan/NIP/NIY  : 
c. Jabatan Fungsional   : 
d. Bidang Keahlian    : 
e. Fakultas/Lembaga/Pusat   : 
f. Waktu untuk kegiatan ini   : 

2. Anggota Peneliti 1(uraikan semua) 
a. Nama dan gelar akademik  : 
b. Pangkat/Golongan/NIP/NIP  : 
c. Jabatan Fugsional    : 
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d. Bidang Keahlian    : 
e. Fakultas/Lembaga/Pusat   : 
f. Waktu untuk kegiatan ini   : 

3. Tenaga Pembantu (jika ada) 
4. Tenaga Administrasi (jika ada) 

10. Rencana Biaya 
Uraikan rincian biaya penelitian dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Honorarium, maksimum 30% 
2. Peralatan, maksimum 50% 
3. Bahan, maksimum 30% 
4. Perjalanan, maksimum 30% 
5. Penggandaan Laporan dan seminar, maksimum 10% 
6. Lain-lain, maksimum 10% 

 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 

1. Daftar Pustaka (gunakan urutan nama pengarang, tahun, judul, kota 
terbit, dan penerbit, serta berdasarkan abjad). 

2. Daftar Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Penelitian. 
3. Rincian Kegiatan 

 
 

IV. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN 
 

A. Pemantauan 
   Pemantauan kegiatan Penelitian Terapan akan dilaksanakan oleh tim 

yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang waktunya 
akan ditentukan kemudian. Pada saat pemantauan tim penelitian harus 
menunjukkan hasil penelitian yang telah dicapai dan diharapkan draft 
laporan akhir sudah jadi. Dalam pemantauan tim akan menggunakan 
panduan sebagaimana tertuang pada format sebagai berikut: 

  



127 
 

 
FORMAT PEMANTAUAN KEGIATAN PENELITIAN TERAPAN 

 
1. a. Perguruan Tinggi : …………………………..…………......... 
  b. Fakultas/Program Studi : ………………………………………………. 
2. Ketua Peneliti : ………………………………………………. 
3. Judul Penelitian : ………………………………………………. 
4. Biaya Penelitian : Rp. ………………………………………… 
5. a. Lokasi Penelitian : ………………………………………………. 
  b. Nama/Alamat Lokasi  : ………………………………………………. 
      Penelitian 
6. Cara Pemantauan : Tinjauan Lapangan/Lab/Wawancara 
    Lain-lain, sebutkan ………………………*) 
7. Pelaksanaan Penelitian : Sesuai/tidak sesuai dengan rencana *) 

a. Tanggal mulai : ………………………………………………. 
b. Tanggal selesai  : ………………………………………………. 

8. Peranan LP di Perguruan Tinggi Peneliti 
a. Seleksi Proposal Penelitian : Ya/Tidak *) 
b. Menyelenggarakan Seminar Proposal : Ya/Tidak *) 
c. Memantau Pelaksanaan Penelitian : Ya/Tidak *) 
d. Menyelenggarakan Seminar Hasil Penelitian : Ya/Tidak *) 
e. Menggandakan Laporan : Ya/Tidak *) 
f. Mengirim Laporan : Ya/Tidak *) 
g. Meminta Artikel Ilmiah untuk publikasi : Ya/Tidak *) 
h. Memberikan pelayanan lainnya, sebutkan: ……...............…………… 

9. Kesesuai Pelaksanaan dengan proposal 
a. Waktu pelaksanaan : sesuai/menyimpang*) 
b. Bahan yang dipakai : sesuai/menyimpang*) 
c. Alat yang digunakan : sesuai/menyimpang*) 
d. Kerangka pemecahan masalah : sesuai/menyimpang*) 
e. Metode yang digunakan : sesuai/menyimpang*) 
f. Biaya  : sesuai/menyimpang*) 
g. Personalia : sesuai/menyimpang*) 

10. Masalah yang dihadapi pelaksana dan upaya mengatasinya: 
................................................................................................... 

11. Hasil penting dalam penerapan IPTEKS: 
12. Temuan Penting dalam Pemantauan: 
13. Penilaian Umum dan Saran: 
14. Tanggal Pemantauan: 
 
 
Mengetahui, ………………..2014 
Lembaga Penelitian Pemantau, 

 
Cap dan tanda tangan tanda tangan 

 
…......………………………. ……………………… 
*) Coret yang tidak perlu 
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B. Laporan Penelitian 
       Pada akhir kegiatan Penelitian Terapan tim peneliti harus membuat laporan 

penelitian berupa Laporan Akhir dan artikel ilmiah beserta CD-nya. 
Penulisan Laporan mengacu ketentuan sebagai berikut: 

 
1. Laporan diketik dengan ukuran spasi 1,50, huruf Times New Roman Font 

size 12 
2. Ukuran kertas A4  
3. Dijilid rapi dengan warna cover BIRU TUA 
4. Kanan atas cover ditulis Bidang Kajian 
5. Laporan Akhir diikirim rangkap 3 (tiga) eksemplar beserta CD dan Artikel 

Ilmiahnya (3 eksemplar + CD-nya) 
 

Cover depan laporan penelitian sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 

Logo Perguruan Tinggi 
 
 
 

LAPORAN PENELITIAN TERAPAN 
………………..JUDUL ……………… 

 
 
 

Oleh: 
………………………… 
………………………… 

 
 
 
 

Dibiayai Oleh Dinas Pendidikan  
Provinsi Jawa Tengah 
 Tahun Anggaran 2014 

 
 
 

FAKULTAS …………………… 
UNIVERSITAS/INSTITUT ……………… 

2014 
 

BIDANG KAJIAN 
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C. Halaman pengesahan laporan Akhir 

 
 

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL 
PENELITIAN TERAPAN 

 
 

1. a. Judul Penelitian : ...................…………………......... 
b. Kategori Penelitian : Terapan 

2. Ketua Peneliti 
a. Nama Lengkap dan Gelar : ...................…………………......... 
b. Jenis Kelamin : ...................…………………......... 
c. Pangkat/Golongan/Nip : ...................…………………......... 
d. Jabatan Fungsional : ...................…………………......... 
e. Fakultas/Jurusan : ...................…………………......... 
f. Univ./Inst./Akd./Sek. Tinggi : ...................…………………......... 
g. Bidang Ilmu yang diteliti : ...................…………………......... 

3. Jumlah Tim Peneliti : .............. orang (terlampir) 
4. Lokasi Penelitian : ...................…………………......... 

5. Kerjasama dengan institusi :  
a. Nama Instansi : ...................…………………......... 
b. Alamat : ...................…………………......... 

6. Jangka Waktu Penelitian : bulan 
7. Biaya yang diperlukan : Rp. ...................…………………..  
   (…....……..………………………………) 

 
................…………, 2013 

Mengetahui, Ketua Peneliti  
Dekan Fakultas/Unit 

Cap & tanda tangan tanda tangan 
 
................................... ................................... 
NIP. ………………… NIP. ……………… 

 
Menyetujui, 

Letua Lembaga/Pusat Penelitian/Direktur 
 

Cap & tanda tangan 
 

…………………………… 
NIP. …………………… 
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D. Sistematika laporan Akhir. 
 

1. Bagian Awal 
Bagian ini terdiri dari: 

1. Halaman Judul 
2. Halaman Pengesahan  
3. Ringkasan  
4. Kata Pengantar 
5. Daftar Isi 
6. Daftar Tabel  
7. Daftar Gambar  
8. Daftar Lampiran  

 
2. Bagian Isi  

 Bagian ini terdiri dari bab-bab sebagai berikut:  

BAB I. PENDAHULUAN 
Menguraikan tentang latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, 
tujuan penelitian, serta manfaat hasil penelitian.  

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 
Uraikan hasil-hasil penelitian yang mendukung dan teori-teori yang relevan 
sebagai basis penelitian terapan. 

BAB III. METODE PENELITIAN 
 Uraikan metode penelitian yang diterapkan secara lengkap dan sistematis 

dalam upaya menemukan pemecahan masalah. Jelaskan gambaran tentang 
desain teknologi, sistem atau model serta desain percobaannya jika 
menghasilkan rancang bangun, sistem ataupun model. Jika terdapat 
perubahan metode penelitian hendaknya dijelaskan secara rinci. 
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Jelaskan berbagai hasil atau temuan yang diperoleh dan lakukan 
pembahasan dengan berbagai acuan yang relevan termasuk uji coba 
aplikasi hasil penelitian. Pembahasan harus relevan atau sekurang-
kurangnya mendekati dengan teori yang digunakan.  
BAB V. PENUTUP 
1. Kesimpulan 

Simpulan merupakan gambaran temuan penelitian yang disajikan 
secara jelas dan konkrit. 

2. Rekomendasi 
Rekomendasi merupakan masukan bagi aplikasi hasil penelitian dalam 
memecahkan masalah-masalah  

3. Bagian Penutup 
DAFAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 

Lampirkan berbagai dokumen penting seperti instrument penelitian dan 
hasil perhitungan (baik dalam kalibrasi, uji persyaratan, maupun analisis 
data). 
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E. Sistematika penulisan artikel:  

 
 Sistematika Artikel Ilmiah 

 
Judul 
Nama penulis 
Abstrak (dalam bahasa Inggris dan Indonesia) disertai kata kunci 
Kata kunci 
Pendahuluan 

- Uraian umum lingkup permasalahan 
- Penjelasan istilah-istilah yang dipakai 
- Uraian tujuan dan manfaat penelitian 
- Tinjauan teoritis program 

Deskripsi atau spesifikasi bahan yang dipakai dan populasi/sampel (jika 
ada) 
Metode penelitian yang digunakan 
Hasil dan Pembahasan 
Uraian tentang hasil penelitian, analisis percobaan atau pengujiannya. 
Uraikan temuan-temuan yang ada serta kemungkinan aplikasi dan 
pengembangannya. 

- Simpulan dan rekomendasi 
- Daftar pustaka 
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F. Penilaian Laporan Penelitian 
 
 

FORMAT PENILAIAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN TERAPAN 
 
Perguruan Tinggi : ........................................................................ 
Fakultas/Program Studi : ........................................................................ 
Judul Penelitian : ........................................................................ 

Ketua : ........................................................................ 
Lokasi Penelitian ; Laboratorium/Studio/ Lapangan *) 
Biaya : Rp. .................................................................. 

KOMPONEN BOBOT SKOR NILAI 
I. PENDAHULUAN 

a. Perumusan Masalah 
b. Tujuan Penelitian 

 
5 
5 

  

II. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Relevansi 
2. Pengacuan Daftar Pustaka 
3. Kemutakhiran atau keaslian sumber 

 
5 
5 
5 

  

III. METODE PENELITIAN 
1. Kesesuaian dengan masalah 
2. Ketepatan Rancangan 
3. Ketepatan Instrumen 
4. Ketepatan dan Ketajaman Analisis 

 
10 
5 
5 
5 

  

IV. HASIL PENELITIAN 
a. Manfaat & Kontribusi: IPTEKS, 

Pembangunan, Pengembangan 
Kelembagaan 

b. Hasil yang dicapai: 
a. Kesesuaian dengan tujuan 
b. Kedalaman bahasan 
c. Originalitas 
d. Mutu Hasil 

 
15 
 
 
 
5 
5 
5 
10 

  

V. U M U M 
1. Bahasa 
2. Format 
3. Ringkasan 

 
4 
3 
3 

  

J U M L A H 100   
Catatan:  

· Skor : 1,2,4,5 
· Nilai : Bobot x Skor 
· Hasil penilaian : ...........................................................................................  
· Rekomendasi : ...........................................................................................  

Penilai, 
 
……………………………………. 
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FORMAT PENILAIAN PRESENTASI 
PROPOSAL PENELITIAN TERAPAN 

 
Perguruan Tinggi   : 
Fakultas/Program Studi   : 
Judul Penelitian    : 

Ketua Tim Peneliti    : 
Bidang Kajian / Konsorsium  : 
Lokasi Penelitian   : Laboratorium/Studio/ Lapangan *) 
Biaya yang diusulkan   : Rp. 
Biaya yang disetujui   : Rp. 
No KRITERIA INDIKATOR PENILAIAN BOBOT 

(%) SKOR NILAI 

1 Produk 
Penelitian 

· Kejelasan spesifikasi produk 
penelitian 

· Kejelasan proyeksi aplikasi 
produk penelitian 

· Orisinalitas penelitian 
 

40   

2 
Manfaat 
produk 
penelitian 

· Kejelasan kontribusi produk 
penelitian terhadap IPTEK 

· Kejelasan kontribusi produk 
penelitian terhadap 
pembangunan pendidikan 

·  Kejelasan kontribusi produk 
penelitian terhadap 
pembangunan 

· Kejelasan kontribusi produk 
penelitian terhadap 
pemecahan masalah 
masyarakat 

 

30   

3 Metode 
Penelitian 

· Kelengkapan Desain Metode 
Penelitian 

· Kesesuaian antara 
Metode,masalah dan tujuan 
penelitian 

20   

4 Biaya 
· Relevansi kegiatan dengan 

komponen biaya 
· Kewajaran Biaya 

10   

JUMLAH 100   
- Setiap kriteria diberi skor : 1 (sangat kurang), 2 (kurang), 4 (baik) dan 5 (sangat baik) 
- Minimal nilai total lulus  : 350 
- Hasil Penilaian : diterima/ditolak 
- Alasan Penolakan : a,b,c,d,e,f,g,h,i,j 

 Penilai, 
 
 ............................ 
Batas penerimaan (passing grade) = 350 
*) Coret yang tidak perlu 
 
 


