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1. Definisi Istilah

Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi,
data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan
atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.

2. Rasionale

Standar isi penelitian ini dibuat sebagai acuan atau pedoman
para dosen dalam melakukan penelitian sehingga isi dan
kajian penelitiannya benar-benar sesuai dengan harapan
intitusi sekaligus harapan masyarakat karena isi penelitiannya
dapat diharapkan dapat diimplementasikan dalam kehidupan
bermasyarakat selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan daya saing bangsa.
Penetapan standar isi penelitian ini merupakan upaya
perguruan tinggi untuk memberikan batasan atau ramburambu kepada para dosen menyangkut materi penelitian yang
dilakukan sebagai pemenuhan capaian perguruan tinggi.

3. Pernyataan isi
standar

Pimpinan perguruan tinggi mewajibkan kepada setiap dosen
dalam melakukan penelitian agar memperhatika kriteria
minimal tentang kedalaman keluasan materi penelitian paling
lambat tahun 2016

4. Strategi
Pencapaian
Standar

a) Pimpinan perguruan tinggi mengarahkan kepada para
peneliti untuk melakukan penelitian sesuai dengan kriteria
minimal standar penelitian yaitu kedalaman dan keluasan
materi.
b) Pimpinan perguruan tinggi mengarahkan kepada peneliti
untuk melakukan penelitiaan dasar dan penelitian terapan
c) Pimpinan perguruan tinggi mengarahkan kepada peneliti
agar isi penelitian berorentasi penelitian yang berupa
penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu
gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.

5. Indikator
Pencapaian
Standar

a) Perguruan tinggi memiliki dokumen hasil penelitian
yang isinya sesuai dengan kriteria minimal standar
penelitian yaitu kedalaman dan keluasan materi.
b) Perguruan tinggi memiliki dokumen hasil penelitian
yang isinya merupakan penetian dasar dan penelitian
terapan
c) Perguruan tinggi memiliki dokumen yang isi
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penelitiannya berorentasi penelitian yang berupa
penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu
gejala, fenomena, kaidah, model atau postulat baru.
d) Pimpinan perguruan tinggi melakukan pengecekan
terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan
kedalaman dan keluasan materi penelitian
e) 80 % isi penelitian yang dilakukan oleh para dosen
mengacu pada kedalaman dan keluasan materi
penelitian.
6) Pihak yang
terlibat dalam
pemenuhan
standar

a) Direktur Akper Dharma wacana Metro
b) Pudir I
c) PPM

7) Referensi

1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar
Nasional Perguruan Tinggi
2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu
No 19 tahun 2005 tantang Standar Nasional Pendidikan
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