HIBAH PENELITIAN
DOSEN PEMULA UNIDHA
(HIBOLA UNIDHA)

A. Pendahuluan
1.Latar Belakang
Salah satu tugas dosen adalah melakukan penelitian sebagai perwujudan dari
pelaksaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Sebagai seorang peneliti, dosen selalu dituntut
kemampuannya untuk menjawab masalah – masalah yang ada di masyarakat, peranannya
dalam pengembangan institusi serta pengembangan intelektualitas dan ide –ide melalui
karya penelitian.
Guna memacu kemampuan dosen dalam bidang penelitian, maka LPPM Univ.
Wisnuwardhana Malang secara khusus mengembangkan skim penelitian

untuk peneliti

pemula. Hibah Dosen Pemula (HIBOLA UNIDHA) akan memberi kesempatan bagi para
dosen yang belum pernah memperoleh dana hibah – hibah kompetitif nasional untuk
memperoleh dana penelitian guna membangun road map penelitiannnya selama kurun
waktu lima (5) tahun. Penelitian Dosen Pemula (HIBOLA UNIDHA) ini meliputi berbagai
bidang ilmu dan mengacu kepada Pusat – pusat Studi yang ada di LPPM Unidha Malang.
Dengan demikian, road map penelitian di Pusat – pusat Studi menjadi semakin berkembang
dengan berbagai masukan dari hasil –hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian Hibah
Dosen Pemula (HIBOLA UNIDHA)
1.Tujuan
HIBOLA UNIDHA ditujukan sebagai salah satu jenis penelitian yang mengarahkan
peneliti untuk memperoleh model ilmiah. Model ilmiah ini diharapkan dapat dikembangkan
menjadi landasan (dasar) bagi penelitian terapan (aplikatif). Penelitian ini berorientasi pada
suatu gejala, kaidah, teori, metode, model, atau postulat baru yang menjadi landasan
berpikir atau pendukung suatu proses, teknologi, dan lain – lain, dimana ukuran
keberhasilannya tidak berupa produk dalam waktu singkat, melainkan berupa model ilmiah
yang melandasi pelaksanaan penelitian terapan. Di samping itu penelitian ini ditujukan
untuk memberi kesempatan kepada dosen pemula membangun roadmap penelitiannya.
Jadi penelitian ini diarahkan untuk kepeloporan penemuan dan pengembangan IPTEKS
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yang mengandung unsur kebaharuan, sehingga dosen pemula dapat memulai membangun
road map penelitiannya.
B. Fokus Penelitian
Berpijak pada Road map LPPM Unidha Malang Tahun 2011 – 2015 dengan fokus
sebagai berikut:
(1) Klaster Hukum
(2) Klaster Saintek dan Energi
(3) Klaster Psykologi
(4) Klaster Agrokompleks
(5) Klaster Ekonomi dan Sosial
(6) Klaster Pendidikan dan Pengajaran
(7) Klaster Lingkungan Lestari
C. Luaran Program
Luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah satu,dua, atau tiga dari:
a. Publikasi ilmiah dalam jurnal lokal yang mempunyai ISSN atau jurnal nasional
terakreditasi.
b. Proseding pada seminar ilmiah baik yang berskala lokal, regional maupun nasional
c. Pengayaan bahan ajar
D. Ketentuan Program
1. Tahap Kegiatan Penelitian
a. Mengajukan proposal penelitian
b. Desk Evaluation dan presentasi proposal
c. Pelaksanaan penelitian
d. Publikasi Hasil penelitian
2. Persyaratan
a. Penelitian ini dikerjakan oleh maksimal 3 orang peneliti (dianjurkan dari multidisiplin
ilmu) dosen tetap Univ. Wisnuwardhana Malang,
b. Tim peneliti terdiri dari 1 ketua dan 2 anggota dengan pendidikan maksimal S2 dan
jabatan fungsional maksimal lektor.
c. Peneliti harus merencanakan road map penelitiannya
d. Tiap pengusul hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik
sebagai ketua dan anggota
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e. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai
oleh ditlitabmas
f.

Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni dan mata kuliah
yang diampu dosen yang bersangkutan

g. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mendapatkan hibah dosen pemula Unidha
sebanyak 2 kali
h. Jangka waktu penelitian minimal 3 bulan
i.

Memiliki nilai ide kebaharuan (novelty) dan orisinalitas yang tinggi.

j.

Diperoleh keluaran (outcome) berupa jurnal ilmiah atau monograf.

k. Besarnya pembiayaan penelitian adalah dalam kisaran Rp. 1.500.000,- sampai
dengan Rp.3.000.000,- perjudul yang di rekomendasikan oleh TIM evaluator dan
disetujui oleh PR 1 dan PR2
l.

Sampul muka proposal adalah warna kuning dengan format sebagai berikut :
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Bidang Ilmu
USUL PENELITIAN
DOSEN PEMULA

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL :
1. Nama Pengusul (Ketua) NIDN
2. Nama Pengusul (Anggota) NIDN
3. Nama Pengusul (Anggota) NIDN

LOGO PERGURUAN TINGGI

PROGRAM STUDI/FAKULTAS
PERGURUAN TINGGI
TAHUN
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j. Halaman Pengesahan

1. Judul Penelitian : ..............................................................................................
2. Bidang Penelitian : ...........................................................................................
3. Ketua Peneliti :
a. Nama Lengkap : .....................................................................................
b. Jenis Kelamin : .....................................................................................
c. NIP/NIK/NIDN : ....................................................................................
d. Disiplin Ilmu* : .......................................................................................
e. Pangkat/Golongan : .................................................................................
f. Jabatan Fungsional : ................................................................................
g. Fakultas/Jurusan/Program Studi : ...........................................................
h. Alamat Institusi : .....................................................................................
i. Telpon/Faks/E-mail : ...............................................................................
4. Anggota Peneliti :
a. Nama anggota 1 :.....................................................................................
b. Nama anggota 2 : ....................................................................................
5. Jumlah biaya yang diusulkan : Rp. ...............................................................

Kota, tanggal, bulan, tahun
Mengetahui Dekan/

Ketua Peneliti,

Cap dan tanda tangan
(Nama jelas)
NIDN

Tanda tangan
(Nama jelas)
NIDN
Menyetujui
Ka LPPM

Tanda tangan dan cap
(Nama jelas)
NIDN
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3. Proses Seleksi
Proses seleksi proposal penelitian Hibola Unidha sebagai berikut:
a. Seleksi dilakukan oleh tim Reveiwer Internal yang telah di bentuk LPPM berdasarkan
syarat Reveiwer Internal Ditlitabmas dan di SK kan oleh Rektor.
b. Tahapan seleksi meliputi seleksi administrasi, meliputi kelengkapan proposal, format
proposal dan keanggotaan.
c. Tahap seleksi proposal penelitian yang dilakukan oleh tim reviewer internal meliputi:
Perumusan Masalah, Manfaat Hasil Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Metode
Penelitian.
d. Pelaksanaan penelitian dimonitor dan evaluasi secara berkala oleh LPPM.
e. Hasil seleksi dilaporkan ke Pembantu Rektor 1 dan ke Pembantu Rektor 2.
f.

Keputusan seleksi tidak bisa di ganggu gugat

4. Kriteria Penilaian Proposal Penelitian
Terdapat empat kreteria sebagai dasar penilaian proposal program penelitian bagi
peneliti pemula:
1

Perumusan Masalah

Kejelasan tujuan, Kebaruan/novelty, originalitas

2

Manfaat Hasil Penelitian

Pengembangan IPTEKS dan focus pada
Roadmap LPPM Univ. Wisnuwardhana Malang

3

Tinjauan Pustaka

Relevansi dan Kemutakhiran pustaka

4

Metode Penelitian

Ketetapan Metode yang digunakan

5. Monitoring Dan Evaluasi
Monitoring pelaksanaan penelitian dilakukan oleh tim monitoring yang dibentuk oleh
Ketua LPPM Unidha Malang. Semua peserta penelitian wajib mengikuti seminar hasil
penelitian yang dilaksanakan oleh LPPM Univ. Wisnuwardhana Malang.
E. Proposal Penelitian HIBOLA UNIDHA
1. Usulan Proposal
Proposal diusulkan oleh Dosen melalui Fakultas dan Pusat Studi ke LPPM Univ.
Wisnuwardhana Malang. Dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Proposal diketik ukuran spasi 2 huruf Arial 11
b. Ukuran kertas A4
g. Warna cover kuning
h.

Kanan atas cover ditulis: Bidang Penelitian
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i.
2.

Proposal dikirim rangkap 4 (empat) eksemplar

Sistematika Usul Proposal Penelitian
Judul Penelitian
Singkat dan spesifik
Halaman Pengesahan
Bab I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang
Pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam
mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan.
Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau argumentasi yang menguatkan
bahwa penelitian tersebut penting untuk dilaksanakan. Pada bagian ini juga
perlu dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin
dicapai.
1.2.

Perumusan Masalah
Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai dengan
pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian hipotesis
atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat
dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian.

1.3.

Tujuan Penelitian
Pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian dan capaiannya dapat diukur.

1.4.

Kontribusi Penelitian
Diuraikan secara eksplisit kontribusi penelitian terhadap pengembangan
IPTEKS, pengembangan institusi sesuai RIP LPPM Univ. Wisnuwardhana
Malang.

Bab II. Tinjauan Pustaka
Dalam bab ini diuraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya
gagasan dan permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori,
temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan
landasan dalam pelaksanaan penelitian. Pustaka yang digunakan sebaiknya
mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel pada
jurnal ilmiah yang relevan.
2.1. Roadmap atau Perencanaan Penelitian
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Uraikan Roadmap peneliti menurut kurun waktu lima tahun (5 ) tahun.
Roadmap merupakan perencanaan peneliti dalam salah satu focus bidang yang
menunjang unggulan penelitian perguruan tinggi (Univ. Wisnuwardhana
Malang).
Bab III. Metode Penelitian
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-tahapan
penelitian,lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang digunakan,
rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Untuk
penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan
yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran
dan penarikan kesimpulan penelitian.

Bab IV.Jadwal Penelitian
Jadwal kegiatan penelitian harus dibuat dalam bentuk “bar-chart” yang meliputi
kegiatan persiapan, pelaksanaan penelitian, pengumpulan dan analisis data,
penyusunan laporan penelitian dan publikasi ilmiah.
Bab V Daftar Pustaka
Daftar pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan urutan
abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber atau
penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah, perlu juga
mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, serta halaman
dimana artikel tersebut dimuat.
Lampiran –lampiran
1. Lampiran Personalia Penelitian
Mencantumkan Ketua Peneliti dan anggotanya dengan identitas keilmuannya secara
jelas.
1. Ketua Peneliti:
a. Nama Lengkap & Gelar

:

b. Golongan, Pangkat & NIP :
c. Jabatan Fungsional

:

d. Fakultas/ Progaram Studi

:

e. Bidang Keahlian

:
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2. Anngota Peneliti

:

(2 orang anggota)
2. Lampiran Anggaran Biaya Penelitian
Menbuat rincian biaya penelitian dengan alokasi anggaran maksimum Rp
3.000.000,Usulan anggaran mengacu pada rencana kegiatan penelitian dengan rincian
sebagai
berikut :
a. Honorarium : maksimum 30 %
b. Bahan dan peralatan penelitian : 40 – 50 %
c. Biaya perjalanan : maksimum 15 %
d. Lain-lain : maksimum 10 – 15 %
- Biaya penelusuran pustaka
- Biaya penyusunan laporan
- Biaya dokumentasi dan publikasi
- Biaya seminar
- Lainnya (sebutkan)
Semua komponen diatas harus dirinci sesuai dengan keperluan.
3. Curiculum Vitae
Dalam riwayat hidup perlu dicantumkan antara lain :
a. Keterangan diri
b. Mata kuliah yang diampu
c. Riwayat pendidikan
d. Pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam 5 tahun
terakhir
e. Pengalaman publikasi ilmiah dalam 5 tahun terakhir
Riwayat hidup dari ketua dan anggota peneliti perlu dibubuhi tanggal dan tanda
tangan yang asli.
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