STANDAR ISI PENELITI

A. Rasionale Standar Isi Penelitian
Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon, maka dirumuskan Standar
isi penelitian agar IAIN Ambon menghasilkan mutu penelitian yang isinya dapat
dipertanggungjawabkan baik skala nasional maupun internasional.
Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan
materi penelitian. Standar Isi Penelitian IAIN Ambon mengacu pada capaian penelitian dan
upaya pencapaian VMTS IAIN Ambon
Agar isi penelitian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan
mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus
dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institusi.

B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Standar Isi Penelitian
1.

Pimpinan Institusi hingga Program studi;

2.

Pengelola LP2M

3.

Dosen

4.

Tenaga Kependidikan

5.

Mahasiswa

6.

Peneliti

C. Defenisi Istilah
1. Standar Isi Penelitian adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi
penelitian.
2. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan oleh dosen dan atau mahasiswa untuk
menemukan dan atau mengembangkan serta menguji kebenaran suatu masalah
atau pengetahuan guna mencari solusi atau pemecahan masalah.

D. Pernyataan Isi Standar Isi Penelitian
1. Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam melaksanakan penelitian harus memperhatikan
kedalaman dan keluasan materi penelitiaan berdasarkan roadmap penelitian institute
pada setiap kajian penelitian.
2. Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam menentukan materi penelitian dasar harus
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk
mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat yang mutakhir pada
setiap kajian penelitian.
3. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian terapan harus berorientasi
pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan
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teknologi

yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri

untuk setiap kajian penelitian.
4. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian
terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi
kebutuhan masa mendatang.
5. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan penelitian
terapan harus mencakup materi kajian khusus yang memuat prinsip-prinsip
kemanfaatan, kemutakhiran untuk mengantisipasi kebutuhan dan kepentingan lokal,
nasional dan atau internasional di masa yang akan datang.
6. Mahasiswa dan dosen dalam menentukan materi penelitian dasar dan materi penelitian
terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran dan mengantisipasi
kebutuhan lokal masa mendatang

E. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Ambon.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang
Standar Isi Penelitian IAIN Ambon.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap isi penelitian program studi lingkup
IAIN Ambon.
4. Memastikan seluruh perubahan dalam penetapan/perubahan struktur matakuliah telah
dikoordinasikan dengan pengelola pangkalan data pendidikan tinggi.
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F. Indikator Ketercapaian Standar Isi Penelitian

No.
1

2

Pernyataan Isi Standar
Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam
melaksanakan penelitian harus
memperhatikan kedalaman dan
keluasan materi penelitiaan
berdasarkan roadmap penelitian
institut pada setiap kajian penelitian

Mahasiswa, dosen, dan peneliti dalam
menentukan materi penelitian dasar
harus berorientasi pada luaran
penelitian yang berupa penjelasan

Indikator Kinerja Utama
(IKU)
1. Tersedianya 4 (empat)
dokumen dalam
melaksanakan
penelitian: Rencana
Strategis (Renstra) PT,
Roadmap Penelitian PT,
Pedoman Penelitian,
dan Pedoman
Pengelolaan Penelitian
2. Dilakukan sosialisasi
melalui seminar
penelitian, workshop
penelitian, dan
konsorsium keilmuan
dosen.
3. Pelaksanaan penelitian
berupaya untuk
pencapaian VMTS PT
yang telah ditetapkan.
1. Tersedianya dokumen
formal kebijakan dan
pedoman yang
komprehensif dan rinci

Indikator Kinerja
Tambahan
(IKT)
Penelitian
dilaksanakan sesuai
dengan mandat
program studi/pusat,
berupa:

Rujukan
LKPT

Kriteria

C.7 Penelitian
C.7.4 Indikator
Kinerja Utama
C.7.4.a) Penelitian

C.1.4 LED
C.2.c).2) LED

C.2.8 Kepuasan
pemangku
kepentingan

C.2.8 LED

Jumlah penelitian yang
sesuai dengan mandat
program studi masingmasing, minimal
50%.akan dana
penelitian berskala
nasional dan
internasional
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atau penemuan untuk mengantisipasi
suatu gejala, fenomena, kaidah, model
atau postulat yang mutakhir pada
setiap kajian penelitian

3

Mahasiswa dan dosen dalam
menentukan materi penelitian
terapan harus berorientasi pada
luaran penelitian yang berupa inovasi
serta pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang
dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,
dunia usaha, dan/atau industri untuk
setiap kajian penelitian

untuk mengintegrasikan
kegiatan penelitian dan
ke dalam pembelajaran
2. Terlaksananya
pengukuran kepuasan
pemangku kepentingan
internal dan eksternal
terhadap hasil kajian
penelitian yang
memenuhi tingkat
kepuasan,
dipublikasikan, dan
mudah diakses
1. Tersedianya pedoman
pelaksanaan, evaluasi,
pengendalian, dan
peningkatan kualitas
secara berkelanjutan
terintegrasi kegiatan
penelitian dan PkM ke
dalam pembelajaran.
2. Tersedianyai bukti
yang sahih tentang
hasil monitoring dan
evaluasi integrasi
penelitian terhadap
pembelajaran yang
ditindak lanjuti secara
berkelanjutan
3. Tersedianya bukti yang

Tabel 1.c LED Tata
Pamong
C.2.c).3) LED
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4

Mahasiswa dan dosen dalam
menentukan materi penelitian dasar
dan penelitian terapan harus memuat
prinsip-prinsip kemanfaatan,
kemutakhiran, dan mengantisipasi
kebutuhan masa mendatang

5

Mahasiswa dan dosen dalam

sahih tentang
implementasi kebijakan
dan pedoman
pengelolaan penelitian
1. Tersedianya hasil
penelitian dengan
prinsip-prinsip
kemanfaatan bagi mitra
kerjasama
2. Tersedianya sistem
untuk mengukur
kepuasan pengguna
proses penelitian
(peneliti dan mitra),
termasuk kejelasan
instrumen yang
digunakan,
pelaksanaan,
perekaman, dan analisis
datanya.
3. Tersedianya bukti sahih
tentang terbangunnya
suasana akademik yang
kondusif antar sivitas
akademika dalam
kegiatan penelitian baik
pada
skala lokal/nasional/
internasional
Tersedianya kelompok

Jumlah publikasi
ilmiah yang
terakreditasi nasional
maupun internasional
minimal 50% dari
jumlah penelitian yang
diperoleh dosen

C.7 LED
C.6.d).2 LED

C.7.e LED IKU
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6

menentukan materi penelitian dasar
dan penelitian terapan harus
mencakup materi kajian khusus yang
memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,
kemutakhiran untuk mengantisipasi
kebutuhan dan kepentingan lokal,
nasional dan atau internasional di
masa yang akan datang
Mahasiswa
dan
dosen
dalam
menentukan materi penelitian dasar
dan materi penelitian terapan harus
memuat prinsip-prinsip kemanfaatan,
kemutakhiran dan mengantisipasi
kebutuhan lokal masa mendatang

riset dan laboratorium
riset yang fungsional.

Tersedianya produk
penelitian yang diadopsi
oleh Industri/Masyarakat

Tabel 5.g LKPT

C.9.B.3 LED

G. Dokumen Terkait
1. Standar Kompetensi Lulusan Asosiasi Bidang Ilmu
2. Roadmap Penelitian IAIN Ambon
3. Laporan Penelitian
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H. Dasar Hukum
1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Renstra IAIN Ambon
5. Pedoman Akademik IAIN Ambon
6. Pedoman penelitian IAIN Ambon

,
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