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Visi, misi dan

tujuan

Visi
Tahun 2022 menjadi fakultas yang menghasilkan tenaga pendidik yang

unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.

Misi
1. Menyelenggarakan pembelajaran yang efektif untuk mengahasilkan

lulusan yang unggul, profesional dan islami di tingkat nasional.

2. Meningkatkan kegiatan penelitian untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran dan menghasilkan inovasi di bidang pendidikan di

tingkat nasional.

3. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat  untuk memberikan

informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk kemajuan

pendidikan di tingkat nasional.

4. Meningkatkan budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi

dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan

berkesinambungan.

5. Meningkatkan kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri untuk

pengembangan pendidikan.

Tujuan
1. Menghasilkan tenaga pendidik yang unggul, professional dan islami.

2. Peningkatan jumlah penelitian untuk meningkatkan kualitas

pembelajaran dan menghasilkan inovasi dibidang inovasi pendidikan di

tingkat nasional

3. Peningkatan jumlah pengabdian kepada masyarakat yang dapat

memberikan informasi dan pengetahuan secara terpadu untuk

kemajuan pendidikan di tingkat nasional.
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4. Terselenggaranya budaya akademik yang kondusif dan terintegrasi

dengan memberdayakan sumber daya manusia secara optimal dan

berkesinambungan.

5. Meningkatnya jumlah kerjasama dengan instansi dalam dan luar negeri

dalam rangka pengembangan pendidikan

Definisi Istilah Definisi Istilah
1. Standar isi penelitian merupakan criteria minimal tentang kedalaman

dan keluasan materi penelitian atau suatu alat yang dapat digunakan

untuk menyelidiki gejala-gejala sosial dan berbagai permasalahan yang

terjadi dimasyarakat.

2. Materi penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan

dilaksanakan.

3. Penelitian dasar merupakan pencarian terhadap sesuatu karena ada

perhatian atau keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Penelitian

dasar dikerjakan tanap memikirkan ujung praktis atau titik terapan.

4. Penelitian terapan adalah salah satu jenis penelitian yang bertujuan

untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis.

Penelitian ini tidak terfokus pada pengembangan sebuah ide, teori atau

gagasan tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian tersebut

dalam kehidupan sehari-hari.

Rasional Rasional
Salah satu tujuan dari visi dan misi dari FKIP Umuslim adalah

peningkatan mutu hasil penelitian. Oleh karena itu, FKIP Umuslim harus

memiliki standar isi penelitian. Standar isi penelitian merupakan criteria

atau ukuran minimal tentang mutu kedalaman dan keluasan materi

penelitian.

Pernyataan Isi Pernyataan Isi
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1. Penetapan kriteria minimal tentang isi penelitian ynag dilakukan oleh

dosen dan mahasiswa, mencakup kedalam dan keluasan materi

penelitian, materi penelitian dosen meliputi materi pada penelitian

dasar dan penelitian terapan

2. Materi pada penelitian dasar yang dilakukan oleh dosen harus

berorientasi pada luaran penelitian berupa penjelasan atau penemuan

untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena , kaidah, model atau

postulat baru.

3. Materi penelitian terapan yang dilakukan oleh dosen harus berorientasi

pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia

usaha dan industri.

4. Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-

prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan

masa akan datang.

5. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi dalam

lingkup FKIP Umuslim

6. Dosen dalam lingkup FKIP Umuslim melaksanakan penelitian sesuai

dengan keahlian dan bidang ilmu masing-masing.

7. Penelitian yang dilaksanakan dalam lingkup FKIP Umsulim harus

memiliki kualitas yang baik.

Strategi

Pencapaian

Strategi Pencapaian
1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dan mahasiswa dalam

lingkup FKIP Umuslim

2. Membekali dosen dalam lingkup FKIP Umuslim dengan keterampilan

penyusunan proposal penelitian
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3. FKIP Umuslim memfasilitasi dosen dalam melaksanakan penelitian

4. FKIP umsulim menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang

terkait dengan kegiatan penelitian

5. Program studi menyelenggarakan rapat pembentukan kelompok

peneliti sesuai dengan bidang kajian ilmu

Indikator

Pencapaian

Indikator Pencapaian
1. Penelitian yang dilaksanakan oleh program studi sesuai dengan kriteria

yang ditetapkan

2. Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen sesuai dengan bidang dan

keahliannya.

3. Pelaksanaan peneliian sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan

4. Jumlah publikasi ilmiah dosen yang dipublikasi pada jurnal

terakreditasi nasional dan jurnal internasional mencapai 10%.

Pihak yang

Terlibat

Pihak yang Terlibat
Adapun pihak yang terlibat dalam mencapai dan memenuhi isi

Standar kompetensi lulusan adalah:

a. Rektor sebagai pimpinan Universitas

b. Dekan sebagai pimpinan Fakultas

c. Ketua program studi sebagai pimpinan program studi

d. Dosen

Dokumen

Terkait

Dokumen Terkait
1. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Unversitas Almuslim

2. Panduan evaluasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

Unversitas Almuslim

3. Panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

di perguruan tinggi edisi XI Tahun 2017, Ristekdikti
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4. Formulir rekapitulasi jumlah publikasi Unversitas Almuslim

5. Formulir rekapitulasi jumlah HaKI Unversitas Almuslim

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan penelitian

7. Standar Operasional Prosedur (SOP) evaluasi penelitian

8. Buku Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FKIP
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