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PENGANTAR

Seperti dinyatakan dalam Renstra SPs UPI 2016-2020, fasilitasi Penelitian
merupakan salah satu kebijakan yang ditempuh SPs dalam meningkatkan kualitas
dan kuantitas sumber daya manusia (dosen) yang selanjutnya dapat memberikan
kontribusi positif terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran serta
kuantitas publikasi ilmiah dosen. Tahun 2019 program hibah penelitian ini
diluncurkan kembali dengan skema yang sarna, dengan harapan terjadinya
peningkatan kualitas penelitian yang ditandai dengan peningkatan kualitas dan
kuantitas output dari penelitian sebelumnya.

Agar kegiatan penelitian lebih terarah, SPs telah menyusun panduan yang dapat
digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan proposal
penelitian. Dalam petunjuk teknis ini diuraikan persyaratan, jadwal kegiatan,
mekanisme pengajuan dan penetapan proposal yang akan didanai oleh RKATSPs
UPI tahun anggaran 2019. Mudah-mudahan jumlah proposal tahun ini lebih
banyak sehingga akan diperoleh proposal penelitian dengan kualitas lebih baik.
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A. Rasional
Dalam Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
2016-2020 disebutkan bahwa menjelang tahun 2020, UPI bertekad untuk
mencapai kepeloporan dan keunggulan dalam bidang pendidikan di kawasan
ASEAN.Untuk mewujudkan tekad tersebut, diperlukan berbagai langkah besar
di antaranya melalui kegiatan memperkokoh disiplin ilmu pendidikan dan
pendidikan disiplin ilmu, meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi
ilmiah, mengembangkan pendidikan profesi guru yang terintegrasi dalam
pendidikan akademik dan profesi, serta menyebarluaskan pengalaman dan
temuan-temuan inovatif dalam berbagai bidang ilmu dan terapan.

Sekolah Pascasarjana (SPs) sebagai gerbang mutu Universitas Pendidikan
Indonesia (UPI) memainkan peranan strategis dan memberikan kontribusi
signifikan terhadap pencapaian kinerja dan visi UPI. Dalam Renstra SPsUPI
(2016-2020) dirancang berbagai program dan kegiatan dalam rangka
mewujudkan visi "Mendapat pengakuan yang lebih luas di level
internasional dalam Penyelenggaraan Pendidikan Pascasarjana Bidang IImu
Kependidikan dan Pendidikan Disiplin IImu Menuju Kepeloporan dan
Keunggulan UPITahun 2020".

Salah satu misi SPsadalah menyelenggarakan penelitian yang bermutu bagi
dosen dan mahasiswa, guna meningkatkan produktivitas penelitian yang
berorientasi kepada publikasi ilmiah nasional dan internasional berbasis
penetitian yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan
masyarakat. Strategi konkrit yang ditempuh SPsadalah memfasilitasi berbagai
program penelitian, utamanya bagi dosen SPsUPI. Semua program penelitian
diarahkan untuk menghasilkan karya ilmiah berupa:
1. Artikel yang dipublikasikan dalam konferensi internasional dengan

proseding terindeks, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional
bereputasi;

2. HKI bidang pendidikan dan non pendidikan;
3. Paten produk unggulan komersial;
4. Buku ber-ISBN.

Secara pragmatis, strategi ini dipilih dalam rangka membantu meningkatkan
ranking UPI dalam citation index atau webometrics. lebih jauh, strategi ini
dapat mendukung pencapaian kebijakan dan program research~based
teaching university yang telah menjadi bagian Renstra SPs.

Untuk mengimplementasikan Visi dan Misi yang terkait penelitian dan
publikasi ilmiah, SPs UPI telah melaksanakan program dan kegiatan secara
berkelanjutan, yaitu memfasilitasi penyelenggaraan penelitian dosen yang
dikemas dalam empat skema, yaitu penelitian disiplin ilmu (penelitian
pengembangan kelompok bidang i1mu), penelitian lintas disiplin ilmu
(penelitian unggulan UPI), penelitian kerjasama internasional (penelitian
internasional), serta penelitian yang sifatnya berupa pengokohan
kelembagaan. Kecuali hibah penelitian kelembagaan, semua jenis penelitian
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yang difasilitasi harus merupakan bagian dari payung penelitian
dosen/kelompok dosen.

B. Kebijakan Program Penelitian
Kebijakan program penelitian di SPsUPJdiarahkan pada upaya mewujudkan
Vlsi dan Misi SPs,yaitu memperoleh pengakuan yang lebih luas pada tataran
internasional dalam penyelenggaraan pendidikan pada program studi bidang
ilmu kependidlkan dan kependidikan bidang ilmu, melalui kegiatan penelitian
yang berkualitas dan terukur. Untuk tujuan tersebut, SPsUPI memfasllitasl
beberapa skema penelitian, yaitu skema penelitian disiplin i1mu (peneJitian
pengembangan kelompok bidang ilmu), penelitian lintas dislplin ilmu
(penelitian unggulan UPI), penelitian kerjasama internasional (penelitian
internasional), dan hibah peneJitian kelembagaan.

Penelitian pengembangan kelompok bidang ilmu pada dasarnya ditujukan
untuk memperkokoh bidang keilmuan dosen, memperkuat proses perkuliahan
melalui penelitian implementasi perkuliahan, serta meningkatkan proses
evaluasi perkuliahan.

Skema peneJitian lintas disiplin ilmu (penelitian unggulan UPI) merupakan
salah saW strategi untuk menjawab tantangan keterbatasan satu disiplin
dalam memberikan eksplanasi yang memadai mengenai suatu topik atau isu.
Melalui penelitian bersama dosen dari lintas disiplin yang dibingkai oJeh satu
spirit bag; pengembangan disiplin ilmu, secara perlahan sekat-sekat antar
disiplin i1mu semakin tipis. Penelitian lintas disiplin i1mu bukan semata.mata
menggabungkan anggota penelitl dari program studi atau disiplin ilmu yang
berbeda, namun secara teoretis dan empiris topik penelitian yang
dikembangkan memang saling beririsan dan terpadu. Semangat saling berbagi
dan saling memperkuat antar dosen dari disiplin i1mu yang berbeda
merupakan nilai-nilai keunggulan SPs.

Penelitian internasional dilaksanakan untuk membangun kerjasamal
kemitraan dengan instansijuniversitas di Juar negerl yang relevan. Melalui
kegiatan kerjasama ini diharapkan pula dampak pengiringnya yaitu kolaborasi
publikasi ilmiah, sharing experience, serta kolaborasi dalam bidang
pendidikan.

SPsUPI mengembangkan satu skema penelitian lain yaitu skema penelitian
kelembagaan. Skema ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas proses
kelembagaan, yang bermuara pada kepuasan layanan administrasi, akademik
dan kemahasiswaan bagi seluruh sivitas SPs UP!. MelaJui penelitian
kelembagaan diharapkan bertumbuhnya inovasi yang dapat
diimplementasikan serta solusi terhadap berbagai permasalahan dalam
system tata kelola administrasi akademik, fasilitas, keuangan, dan sumber
daya manusia di Iingkungan SPsUPI.
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1.Tujuan
Program penelitian yang dilaksanakan di SPsUPI dirancang untuk mendukung
salah satu kebijakan dan program UPI sebagai a research-based teaching
university. Secara lebih operasional, program ini dirancang untuk:
a. menumbuhkan kebiasaan dosen melakukan penelitian pada bidang

keilmuannya untuk memperkokoh kepakarannya;
b. meningkatkan mutu penelitian dan publikasi dosen sehingga layak

dipublikasikan pada tingkat nasional dan internasional;
c. menjalin kerjasama penelitian lintas disiplin sebagai langkah awal

membentuk komunitas peneliti yang lebih terorganisasi;
d. meningkatkan kualitas tata kelola di lingkungan SPsUP!, baik tata kelola

akademik, keuangan, fasilitas, maupun sumber daya manusia.

2. Skema Penelitian Hibah SPsUPI
Penelitian yang didanai oleh SPs UPl untuk merealisasikan tujuan di atas
diklasifikasikan dalam 4 skema, yaitu:
a. Penelitian bidang ilmu (penelitian pengembangan kelompok bidang ilmu)
b. Penelitian lintas bidang ilmu (penelitian unggulan UPI)
c. Penelitian kerjasama Internasional (penelitian internasional)
d. Penelitian kebijakan/kelembagaan

3. luaran
luaran penelitian berupa laporan penelitian yang didokumentasikan oleh
lPPM dan SPs UP!. laporan penelitian yang harus diserahkan sebanyak 3
eksemplar (SPs dua eksemplar, lPPM 1 eksemplar). Selain itu, luaran
penelitian yang harus diserahkan ke SPsadalah:

a. Penelitian Bidang i1mu
Satu artikel (3 eksemplar) yang dipublikasikan dalam jurnal i1miah
nasional terakreditasi, prosiding terindeks Scopus{Thomson-Reuters dari
seminar internasional, atau jurnal internasional terindeks
Copernicus/DOAJ/yang setara (disertai dengan identitas jurnal/ seminar
yang dituju dan bukti pengiriman artikel/sertifikat seminarnya).

b. Penelitian lintas Bidang IImu
1} Satu artikel (3 eksemplar) yang dipublikasikan dalam jurnal i1miah

internasional terindeks Scopus atau prosiding seminar internasional
terindeks scopus (disertai dengan identitas jurnal/seminar yang akan
dituju);

2) Satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal i1miah nasional
terakreditasi, atau draf buku ajar yang salah satu bagiannya
merupakan ekstraksi hasil penelitian.

c. Penelitian Kerjasama Internasional
1) Satu artikel (3 eksemplar) untuk dipublikasikan dalam jurnal i1miah

internasiona! terindeks Scopus disertai dengan identitas jurnal dituju
dan bukti pengiriman artikel;

2) Satu artikel yang dipublikasikan dalam jurnal i1miah nasional
terakreditasi, prosiding terindeks Scopus{Thomson-Reuters dari
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seminar internasional (disertai bukti sertifikat seminar). draf buku ajar
yang salah satu bagiannya merupakan ekstraksi hasil penelitlan, atau
HKI (bukti pengajuan HK1).

d. Penelitian KelembagaanjKebijakan
Produk penelitian berupa artikel publlkasi Nasional/lnternasional dan HKI
(Bukti pengajuan HKI)

4. Kuota dan Besaran Dana
a. Penelitian bidang IImu:

Empat puluh (40) judul penelitian maslng-masing dengan pagu anggaran
Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah)

b. Penelitian lintas bidang ilmu:
Sepuluh (lO) judul penelitian masing-masing dengan pagu anggaran Rp.
75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)

c. Penelitian kolaborasi internasional:
Sepuluh (10) judul penelitian masing-masing dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

d. Penelitian kelembagaanjkebijakan:
lima belas (15) judul penelitian dengan pagu anggaran keseluruhan
untuk 15 judul penelitian maksimal Rp. 900.000.000,00 (sembHan ratus
juta rupiah)

D. Persyaratan Pengusul
5emua skema penelitian diperuntukkan bagi para dosen 5Ps UPI, kecuali
penelitian kelembagaanjkebijakan yang merupakan penelitian penugasan
yang diarahkan untuk peningkatanjpengembangan kualitas kelembagaan/tata
kelola, utamanya di lingkungan 5Ps UPI. Penelitian hendaknya melibatkan
mahasiswa peneliti (52/53). Adapun persyaratan pengusul penelitian adalah
sebagai berikut:

a. Penelitian Disiplin IImu:
1) Ketua maupun anggota pengusul adalah dosen tetap prodi balk yang

ber-NIDN maupun yang ber-NIDK;
2) Melibatkan sekurang-kurangnya 2 orang dosen tetap pada prodi yang

sama dan 1 orang mahasiswa;
3) Tim peneliti tergabung dalam kelompok payung penelitian (kelompok

bidang kajian yang relevan);
4) Cakupan penelitian terkait bidang ilmu dari mata kuliah yang diampu;
5) Tidak menjadi ketua peneliti dalam penelitian lain yang didanai oleh

SPs/UPIpada waktu yang bersamaan.
b. Penelitian lintas Bidang IImu

1) Ketua maupun anggota pengusul adalah dosen tetap 5Ps baik yang
ber-NIDN maupun yang ber-NIDK;

2) Tim peneliti memiliki track record penelitian, ketua peneliti pernah
memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal internasional;

3) Melibatkan sekurang-kurangnya 3 orang peneliti yang berasal dari
sekurang-kurangnya dua disiplin ilmu yang berbeda;
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4) Tidak menjadi ketua peneliti dalam penelitian lain yang didanai oleh
SPs/UPJpada waktu yang bersamaan.

c. Penelitian Kerjasama Internasional
1) Ketua pengusul adalah guru besar dan dosen tetap SPsbaik yang ber-

NIDN maupun yang ber.NIDK;
2) Anggota pengusul adalah dosen tetap SPs baik yang ber-NIDN

maupun yang ber-NIDK;
3) Tim peneliti memiliki track record penelitian, ketua peneliti pernah

memiliki publikasi ilmiah dalam jurnal internasional;
4) Melibatkan sekurang-kurangnya 3 orang peneliti yang berasal dari

prodi yang sarna atau berbeda, namun memiliki kesamaan visi dan
arah pengembangan yang sarnadalam penelitian;

5) Telah memiliki nota kesepakatan kerjasama dengan Tim Peneliti dari
Luar Negeri.

d. Penelitian kelembagaan/kebijakan
1) Tim peneliti adalah kelompok dosen SPsUPI yang bekerja atas dasar

penugasan dari SPsUP!.
2) Melibatkan sekurang-kurangnya 3 peneliti yang relevan dengan

bidang yang diteliti.

E.Waktu Pengusulan dan Lama Kegiatan
Kegiatan penelitian diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut.
1. Proposal diserahkan paling lambat tanggallO Maret 2019;
2. Penetapan hasil seleksi berdasarkan proses review dilakukan pada akhir

Maret 2019;
3. Kegiatan penelitian dilaksanakan antara bulan April s.d. November 2019;
4. Laporan kegiatan penelitian sudah diserahkan dan diunggah melalui laman

http://lppm.upi.edu/litabmas paling lambat tanggal23 November 2019;
5. Seminar hasil penelitian dilaksanakan minggu keempat November 2019

atau mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh LPPM.

F. Ketentuan Penulisan Proposal
Proposal penelitian ditulis dengan mengikuti ketentuan dalam Panduan
Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan PkM UPI (http://lppm.upLedu/litabmas)
yang berlaku yang dikeluarkan oleh LPPM UP!. Penyusunan proposal
penelitian pengembangan ilmu dapat disesuaikan dengan proposal hibah
peningkatan mutu pembelajaran, hibah inovasi pembelajaran (cover warna
biru). Penyusunan proposal penelitian lintas bidang dapat disesuaikan dengan
hibah penguatan kompetensi (cover warna kuning). Penyusunan proposal
kerjasama luar negeri dapat disesuaikan dengan proposal penelitian bersama
lembaga mitra luar negeri atau penelitian kerjasama kolaborasi institusi (cover
warna putih).

5

http://lppm.upi.edu/litabmas


G. Mekanisme Pengusulan Proposal
Proposal dalam bentuk hardcopy sebanyak 3 (tiga) eksemplar disampaikan
kepada:
Direktur Sekolah Pascasarjana
melalui
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Sekolah Pascasarjana UPI
Gedung Sekolah Pascasarjana
Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154

Soft file proposal diunggah melalui laman http://lppm.upLedu/litabmas.

H. Mekanisme dan Kriteria Penilaian Proposal
Penilaian untuk memperoleh dana penelitian dilakukan oleh Panitia yang
terdiri atas tiga sampai lima orang pakar, yang keanggotaannya ditentukan
dan ditetapkan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana. Seluruh proposal
penelitian yang masuk akan diseleksi melalui tahap-tahap berikut:
1. Seleksi administratif meliputi kelengkapan seluruh persyaratan yang
ditetapkan, dilakukan oleh Panitia;

2. Proposal yang memenuhi persyaratan administratif direviu oleh Reviewer;
3. Proposal yang diterima berdasarkan hasil penilaian reviewer disampaikan
ke LPPMuntuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor, dan akan diumumkan
selambat-Iambatnya dua minggu setelah batas akhir pemasukan proposal
melalui laman website SPsUP!.Semua keputusan yang dibuat dalam kaitan
seleksi ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat;

4. Setiap peneliti yang proposalnya disetujui untuk didanai, diminta untuk
menandatangani Surat Perjanjian PelaksanaanPenelitian Bermaterai.

Kriteria penilaian proposal penelitian meliputi unsur-unsur sebagai berikut.

1. Kejelasan masalah yang diteliti.
2. Kaitan masalah penelitian dengan kebijakan penelitian SPsdan Universitas,
termasuk keterkaitan dua atau lebih disiplin dalam kajian terhadap
masalah penelitian yang dirurnuskan.

3. Manfaat penelitian dan kontribusi bagi pengembangan disiplin-disiplin i1rnu
terkait.

4. Orisinalitas.
5. Ketepatan metode dan desain penelitian.
6. Relevansi dan kemutakhiran referensi.
7. Potensi publikasi artikel ilmiah/HKI/penerbitan buku.
8. Kelayakan penelitian (kesesuaian jadwal, biaya, dan track record peneliti).

I. Mekanisme Pelaporan
1. Dosen yang telah menyelesaikan kegiatan penelitian diwajibkan

menyampaikan:
a. laporan penelitian sebanyak tiga (3) eksemplar yang sudah
ditandatangani oleh Ketua Tim, para Ketua Prodi terkait, Pimpinan SPs,
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dan Ketua lPPM. laporan penelitian disertai dengan laporan lengkap
pengeluaran dana {keuangan};

b. Draf artikel, buku ajar, atau HKI sesuai dengan ketentuan di atas;
c. laporan sebanyak tiga (3) eksemplar yang sudah ditandatangani oleh

Ketua Peneliti, para Ketua Prodi terkait, Pimpinan SPsdan Ketua lPPM
UP!.

2. laporan disampaikan sesuai dengan jadwal yang tertera dalam Kontrak
Kegiatan Penelitian kepaca:
Direktur Sekolah Pascasarjana
Melalui
Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Sekolah Pascasarjana
Universitas Pendidikan Indonesia
JI.Setiabudhi nornor 229
BANDUNG

3. Dosen yang tidak menyampaikan laporan penelitian, drat publikasi ilmiah,
dan laporan sepertl tercantum pada butir (a)-{c) di atas akan
memperoleh sangsi indisipliner sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
UP!.
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Lompiron 1
Holoman 5ampul Proposal Penefitian

PROPOSAL
PENELITIAN L1NTAS DISIPLIN IlMU*)

PENELITIAN BIDANG IlMU*)
PENELITIAN KERJASAMA INTERNASIONAl*)
PENELITIAN KELEMBAGAAN/KEBIJAKAN*)

*) Pilih salahsatu

JUDUL PENELlTIAN

Peneliti:
Nama lengkap dan gelar

PROGRAM STUDI •...••••..••.••••.•..••.••
SEKOLAH PASCASARJANA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Bulan, tahun



Lampiran 2

Lembar Pengesahan

Judul Penelitian
Nama Ketua Peneliti
NIP/NIDN/NIDK
PangkatjGol.jJabatan
Prodi
Alamat Rumah
TeleponjH PjFa ksim i1eje-mail
Nama Anggota Peneliti (jika ada)

No Nama dan Gelar Bidang Keahlian Alokasi waktu

1.
2.

Jangka Waktu Penelitian
Total Biaya yang dibutuhkan

Mengetahui,
Ketua Prodi ........•.

(Nama dan Gelar)
NIP....

Ketua LPPM,

(Prof. Dr. H. Ahman, M.Pd.)
NIP. 195901041985031002

Ketua Peneliti,

(Nama dan Gelar)
NIP/NIDN/NIDK .....

Direktur
Sekolah Pascasarjana,

(Prof. H. Yaya S. Kusumah, M.Sc., Ph.D)
NIP.195909221983031003
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Lampiran 3

Uraian Pembiayaan Program Penelitian .

No Jenis Pengeluaran Jumlah Rp
1. Peralatan 30%
2. Bahan habis pakai 10%
3. Perialanan 30%
4. Lain.lain (pemeliharaan, lokakarya/seminar, 30%

penggandaan, pelaporan, publikasi)
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Lampiran 4

1. Peralatan

Justifikasi Pembiayaan

No. Nama Alat Penggunaan Volume Harga Jumlah
satuan

Jumlah Biaya

2. Bahan Habis Pakai

No. Nama Bahan Penggunaan Volume Harga Jumlah
satuan

Jumlah Biaya

3. Perjalanan

No. Kota/tempat Jml. Volume Biaya Jumlah
tujuan Pelaksana satuan

Jumlah Biaya

No. Uraian Kee:iatan Volume Biaya satuan Jumlah

Jumlah Biaya

Lompiran 5
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Riwayat Hidup Ketua Peneliti/Anggota Peneliti

1. Nama
2. NIP/NIDN/NIDK
3. Pangkat/Jabatan/Gol.
4. Prodi
5. Tempat/tgl. lahir
6. Alamat

7. No Telp/HP
8. Riwayat Pendidikan

No. Universitas Kota/Negara Tahun Lulus Jurusan

l- 51
2. 52
3. 53

9. Pengalaman Penelitian
Nama Sumber Judul Penelitian Jabatan Besar Tahun
Program Dana Dana

10. Publikasi IImiah

No. Nama Juduf Nama kota Bulan,
Seminar/Jurnal tahun

I

Bandung, tanggal, bulan, tahun

Tanda tangan

(Nama dan gelar)
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