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STANDAR MUTU PENELITIAN

Penelitian yang merupakan dharma kedua dari Tri Dharma
Perguruan Tinggi memegang peranan yang sangat penting. Penelitian
bukan hanya berperan dalam menghasilkan produk-produk komersil
dengan inovasi tinggi, tetapi merupakan penunjang penting dalam
pelaksanaan dharma pertama (pembelajaran) dan dharma ketiga
(pengabdian kepada masyarakat). Sebagai PT Utama dalam
pengklasteran penelitian oleh Ristekdikti sejak tahun 2011, IAILM
Surayalaya sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi swasta
terkemuka di Indonesia melalui tata kelola yang baik terus berperan aktif
melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Kegiatan penelitian di IAILM
Surayalayadiarahkan kepada penelitian yang relevan dengan
permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini,
sehingga mampu berkontribusi baik dalam pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan
daya saing bangsa. Sejalan dengan hal tersebut, IAILM SURAYALAYA
telah membentuk pusat-pusat studi yang dibutuhkan untuk merealisasikan
tujuan dengan mengalokasikan sumberdaya manusia sesuai dengan
kepakaran yang diperlukan yang ada di berbagai fakultas dan program
studi yang IAILM Surayalaya melibatkan lintas disiplin keilmuan.
Untuk lebih fokus dala pelaksanaan penelitian, Lembaga Penelitian
(LP)telah menentukan tema-tema riset unggulan yang
disesuaikan
dengan arah dan tema unggulan riset nasional dan kepakaran institusi
dengan tetap melihat kemungkinan terlaksananya sesuai dengan
sumberdaya yang dimiliki. Sehubungan dengan arah penelitian tersebut,
berdasarkan pada kepakaran dan rekam jejak peneliti IAILM
SURAYALAYA yang sesuai dengan permasalahan yang akan
diselesaikan, maka dapat ditentukan jenis riset unggulan universitas.
Pengembangan riset unggulan tidak hanya berfokus pada bidang mono
disiplin, tetapi IAILM Surayalaya lintas dan multi disiplin sehingga mampu
menghasilkan solusi yang menyeluruh dari berbagai permasalahan yang
semakin kompleks. Penyelesaian permasalahan dari sudut pandang multi
disiplin diharapkan menghasilkan solusi yang tidak akan menimbulkan
masalah baru untuk bidang yang lain. Perumusan riset unggulan PT telah
dilakukan sejak tahun 2011.
Bidang unggulan PT ini tentunya dirumuskan sejalan dengan hal itu
sejalan dengan visi dan misi rencana strategis (Renstra) Pendidikan
Islam Kementerian Agama 2014-2019, yaitu peningkatan mutu,
relevansi, dan daya saing pendidikan Islam. Visi IAILM SURAYALAYA
untuk menjadi Institut yang Unggul, memiliki jejaring global, dan
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berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa, dalam bidang
penelitian diejawantahkan dalam bentuk pencarian solusi terhadap
berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di
tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Merespon visi dan misi
institusi, misi Lembaga Penelitian adalah:
1. Mengelola dan mengkoordinasikan penyelenggarakan kegiatan
penelitian oleh sivitas akademi.
2. Menghasilkan karya penelitian yang bernilai tambah dan
berdaya saing.
3. Mengelola kerjasama penelitian dengan lembaga terkait, baik
dalam lingkup lokal, nasional, regional, dan internasional.
4. Mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pemanfaatannya
dalam pengembangan ilmu pengetahuan, peningkatan daya
saing dan kesejahteraan masyarakat.
5. Mengembangkan dan memperkokoh kelembagaan secara
terus-menerus baik dari segi sarana prasana maupun sumber
daya manusia
Dalam rangka pencapaian misi yang sudah digariskan dan
mengakomodasi Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
(Permenristekdikti) No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional
Penelitian, maka dirumuskan delapan (8) standar penelitian yang menjadi
acuan pengelolaan kegiatan penelitian di IAILM Surayalaya, yaitu:
1. standar hasil penelitian;
2. standar isi penelitian;
3. standar proses penelitian;
4. standar penilaian penelitian;
5. standar peneliti;
6. standar sarana dan prasarana penelitian;
7. standar pengelolaan penelitian;
8. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
Standar ini disusun melalui analisis kondisi yang komprehensif. Standar ini
menjadi acuan mutu penyelenggaran penelitian di lingkungan IAILM
Surayalaya dalam rangka pencarian solusi terhadap berbagai tantangan
dan permasalahan yang dihadapi masyarakat, baik di tingkat lokal,
nasional, regional, maupun global. Standar penelitian yang digariskan
dalam dokumen ini dberlakukan baik bagi penelitian yang mendapatkan
pendanaan internal maupun pendanaan eksternal. Penelitian dana
mandiri tidak diatur dalam dokumen ini.
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Standar Penilaian Penelitian
1. Deskripsi
Merujuk Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, standar penilaian penelitian
merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan
instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran
ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian
relevan, akuntabel, serta mewakili ukuranketercapaian kinerja, dan
memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar
proses penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa
dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi
diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
Penilaian penelitian dibedakan berdasarkan sumber dana penelitian.
Penilaian penelitian dengan sumber dana internal berbeda dengan
sumber dana eksternal. Penilaian internal tetap dilakukan terhadap
penelitian yang diajukan ke pendanaan eksternal, mulai dari penilaian
proposal, pelaksanaan, dan pelaporan.
Penilaian yang dilakukan harus bersifat edukatif, yakni penilaian yang
didasarkan pada pemahaman materi dan metode penelitian dan
disampaiakan dengan jelas sehingga dapat memotivasi peneliti untuk
terus meningkatkan mutu penelitiannya. Penilaian ini juga bersifat obyektif
yang bebas dari unsur subyektivitas penilai. Prosedur penilaian harus
didasarkan pada prosedur operasional baku yang ditetapkan institusi dan
dipahami oleh peneliti, dan bersifat transparan sehingga menjamin
obyektifitas penilaian. Seluruh hasil penilaian dapat diakses oleh
pemangku kepentingan seperti peneliti sendiri, penyandang dana
eksternal, dan institusi peneliti yang bersangkutan.
Hasil penilaian, baik skor maupun komentar akan dikirimkan ke peneliti,
baik yang lolos maupun yang tidak lolos. Hal ini dilakukan dalam rangka
menerapkan transparansi dan akuntabilitas. Pengiriman hasil penilaian
diharapkan akan menjadi umpan balik bagi peneliti, baik yang lolos seleksi
maupun yang tidak lolos. Bagi yang lolos, skor dan komentar itu
diharapkan sebagai bahan masukan untuk menghasilkan proposal
penelitian dengan kualitas yang lebih tinggi di masa mendatang. Bagi
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yang tidak lolos, skor dan komentar itu diharapkan sebagai bahan
masukan untuk menghasilkan proposal yang lebih baik sehingga lolos
seleksi pada periode berikutnya. Penilaian proposal merujuk ke POB No. 2
dan No. 5.
2. Kriteria
1. Kriteria penilaian, seperti yang dapat dilihat pada POB No.3, merujuk
kestandar nasional penelitian Dikti.
2. Penilaian proposal dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penilaian dokumen
dan seminar proposal.
3. Penilaian dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang
reviewer secara terpisah
4. Seminar proposal dibahas dan dinilai oleh 2 orang reviewer secara
bersamaan
5. Penilaian pelaksanaan dilakukan 2 tahap, yaitu penilaian kemajuan
dan penilaian akhir.
6. Penilaian dilakukan oleh 2 orang reviewer.
7. Reviewer berasal dari lingkungan internal PT yang memenuhi syarat
dan/atau reviewer nasional.
8. Butir-butir dan bobot penilaian diberitahukan kepada peneliti melalui
buku panduan pelaksanaan penelitian. Hal ini dilakukan untuk
menjalankan prinsip transparan dan akuntabel.

3. Elemen Standar
Merujuk pada kriteria di atas, maka dikembangkan standar dan indikator
penilaian penelitian, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini
Tabel Standar dan indikator penilaian penelitian
Standar
Proposal penelitian

Pelaksanaan

Indikator
1. Mencapai nilai rata-rata kelulusan
pada seleksi dokumen
2. Mendapatkan nilai rata-rata
kelulusan pada seminar
pemaparan proposal
1. Mendapatkan nilai rata-rata
kelulusan
2. Mengisi buku harian secara
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Indikator
kontinu
3. Menyerahkan laporan kemajuan
dan akhir pada batas waktu yang
ditentukan
1. Menghasilkan output sesuai
dengan yang direncanakan di
proposal
2. Menghasilkan artikel untuk
dipublikasikan di jurnal nasional
atau internasional
1. Bidang ilmu
2. Track record dalam penelitian
3. Jumlah publikasi di jurnal
internasional
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