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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 penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian

terhadap proses dan hasil penelitian.

2. Ketua peneliti/ pelaksana adalah dosen tetap perguruan tinggi yang

mempunyai Nomor Indk Dosen (NIDN) yang terdaftar dalam pangkalan

Data Perguruan Tinggi (PDPT) yang tersedia di: http: //pdpt.dikti.go.id

atau http://evaluasi.dikti.go.id

3. Anggota peneliti/ pelaksana adalah dosen yang harus mempunyai

NIDN, sedangkan anggota peneliti/ pelaksana yang bukan dosen harus

mengisi form kesediaan khusus.

4. Proposal penelitian adalah proposal yang diusulkan melalui lembaga

penelitian dan atau Lembaga Pengabdian kepada masyarakat dan

pimpinan tertinggi perguruan tinggi tempat dosen tersebut bertugas

secara tetap di perguruan tinggi bersangkutan yang dikirim ke

Ditlitabmas dengan cara diunggah melalui SIM-LITABMAS

(http://simlitabmas.ristekdikti.go.id)

5. Monitoring dan evaluasi internal merupakan pemeriksaan dan penilaian

terhadap proposal penelitian yang dilakukan oleh LPPM Universitas

Almuslim

6. Monitoring dan evaluasi external merupakan pemeriksaan dan

penilaian terhadap proposal penelitian yang dilakukan oleh tim

reviewer dari DIKTI
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7. Desk evaluation merupakan pengkajian dan penilaian proposal yang

dilakukan oleh tim reviewer internal maupun eksternal

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

peningkatan mutu hasil penelitian. Oleh karena itu, FKIP universitas

Almuslim harus memiliki standar penilaian penelitian. Standar penilaian

penelitian merupakan criteria atau ukuran minimal tentang penilaian

terhadap proses dan hasil penelitian.

Pernyataan Isi Pernyataan Isi
1. Penetapan kriteria minimal penilaian terhadap rencana, proses dan

hasil penelitian yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit

memenuhi unusur:

a. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus

meningkatkan mutu penelitiannya.

b. Objektif merupakan penilaian berdasarkan criteria yang bebas dari

pengaruh subjektivitas.

c. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan

dengan criteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti

d. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan

2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian

dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan

standar proses penelitian

3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode

dan instrumen  yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran

ketercapaian kinerja proses serta pencapaian  kinerja hasil penelitian.
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4. Penilaian penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka

penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi diatur

berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi

Strategi

Pencapaian

Strategi Pencapaian
1. Melakukan sosialisasi standar kepada dosen dalam lingkup Umuslim

2. LPPM Umuslim membentuk tim reviewer internal untuk menilai

penelitian dalam lingkup FKIP Umuslim.

3. Reviewer internal Umuslim berkualifikasi akademik minimal Doktor.

4. Reviewer internal Umuslim difasilitasi untuk mengikuti pelatihan

penilaian penelitian.

5. LPPM Umuslim bersama dengan reviewer internal Umuslim

melaksanakan penilaian proses dan hasil penelitian dalam lingkup

Umuslim

6. Melakukan penyusunan panduan penliaian penelitian

Indikator

Pencapaian

Indikator Pencapaian
1. Adanya kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan proposal

2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal

3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal

4. Adanya kesesuaian anggaran penelitian denhan proposal penelitian

5. Adanya kesesuaian tahap penelitian dengan proposal

6. Adanya  kesesuaian panduan penelitian

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
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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

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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