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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. Penelitian merupakan seperangkat kegiatan yang dilakukan secara

sistematis berdasarkan kaidah dan metode ilmiah sehingga dapat

memperoleh suatu informasi atau data untuk membuktikan suatu

asumsi/ hipotesis yang telah ada sehingga dapat ditarik suatu

kesimpulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Standar Hasil penelitian merupakan suatu kriteria minimal tentang

mutu hasil penelitian yang menjadi pedoman bagi setiap penelitian.

3. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui

kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis

sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik

4. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar

yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan

pengembangan teori dan mendasari kemajuan ilmu pengetahuan

tertentu.

5. Penelitian terapan merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan

ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang bermanfaat

bagi kesejahteraan masyarakat.

6. Penelitian pengembangan merupakankegiatan penelitian

pengembangan teknologi atas dasar permintaan masyarakat untuk

meningkatkan kegiatan produk yang telah ada.
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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 hasil penelitian. Standar hasil penelitian merupakan

kriteria atau parameter minimal tentang mutu hasil penelitian yang menjadi

pedoman bagi setiap penelitian.

Pernyataan Isi Pernyataan Isi
1. Penetapan kriteria minimal mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh

dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu

pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dan daya saing bangsa.

2. Kriteria minimal mutu hasil penelitian dosen dan mahasiswa harus

mencakup semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan , memenuhi

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi

keilmuan.

3. Penelitian dalam lingkup FKIP Umuslim terdiri atas 3 (tiga) katagori

utama, yaitu penelitian fundamental, penelitian terapan dan penelitian

pengembangan.

4. Penelitian yang dilaksanakan dalam lingkup FKIP Umuslim harus

memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu

pengetahuan.

5. Hasil penelitian dalam lingkup FKIP Umuslim dapat berupa publikasi

dan paten.

6. Mahasiswa FKIP Umuslim memperoleh layanan bimbingan penelitian.

7. Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi capaian pembelajaran

lulusan dan ketentuan FKIP Umuslim
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8. Dosen dalam lingkup FKIP Umuslim melibatkan mahasiswa dalam

pelaksanaan penelitian.

9. Hasil penelitian yang bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak

membahayakan kepentingan umum dan nasional wajib disebarluaskan

dengan cara diseminarkan, publikasi, paten dan/atau cara lainnya yang

dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada

masyarakat

Strategi

Pencapaian

Strategi Pencapaian
1. Meningkatkan kemampuan dosen untuk meneliti melalui pelatihan atau

sosialisasi metodologi penelitian.

2. Meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun proposal penelitian

dengan mengikuti acara pelatihan ataupun workshop

3. Mewajibkan kepada dosen untuk mempublikasikan hasil penelitian

4. Menfasilitasi dosen dalam melaksanakan publikasi ilmiah hasil

penelitian.

5. Mewajibkan dosen menyampaikan laporan hasil penelitian kepada

LPPM Umuslim

6. Hasil penelitian didesiminasikan tingkat lokal, nasional atau

internasional

Indikator

Pencapaian

Indikator Pencapaian
1. Adanya komisi etik penelitian Universitas Almuslim

2. Minimal dosen melibatkan 1 (satu) mahasiswa dalam setiap penelitian

3. Memperoleh minimal 1 (satu) HaKI/paten dalam 3 (tiga) Tahun

4. Menghasilkan minimal 1 (satu) produk kebijakan dalam 3 (tiga) Tahun

5. Mengkomersilkan 1 (satu) hasil penelitian dalam 5 (lima) Tahun

6. Dosen melakukan publikasi minimal 1 (satu) publikasi penelitian per

semester per dosen.
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7. Minimal terdapat 5 (lima) proposal PKM mahasiswa per tahun

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

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

Referensi Referensi
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