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SAMBUTAN 

KETUA STKIP MUHAMMADIYAH ACEH BARAT DAYA 

Sejalan dengan Visi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya yaitu  Menjadikan STKIP 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya yang unggul, professional, aplikatif dan Islami, LPPM STKIP 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya berkontribusi secara nyata untuk mewujudkannya melalui 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Jika bercermin dengan perguruan tinggi lain, baik 

di dalam maupun di luar negeri maka tidak dapat disangkal bahwa salah satu faktor penunjang 

institusi yang inovatif adalah penelitian yang kemudian diaplikasikan pada kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat sehingga wajar apabila suatu instansi lebih cepat ikut berkontribusi akan 

kemajuan suatu daerah maupun negaranya. 

Dalam mengkonstruksi keunggulan, kemandirian, dan kereligiusan masyarakat perlu 

diciptakan terobosan baru secara menyeluruh dan karenanya penelitian ini perlu diarahkan pada 

inovasi dan tanggapan cepat terhadap kebutuhan masyarakat, misalnya hasil penelitian yang 

dilindungi oleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), baik berupa Hak Cipta maupun Hak Kekayaan 

Industrial. Bidang penelitian tidak harus selalu diartikan berorientasi pada produk dengan 

melupakan kajian iptek-sosbud mendasar yang dalam jangka panjang akan berdampak pada 

kemajuan ekonomi dan daya saing bangsa. Sama halnya dengan idang penelitian, bidang 

pengabdian kepada masyarakat juga mendapatkan perhatian untuk dikembangkan. 

LPPM STKIP Muhammadiyah perlu mendorong kemajuan berinovasi dan berkontribusi 

dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat terkait pentingnya penelitian sesuai dengan 

kapasitanya dan dilandasi oleh kepentingan masyarakat.  LPPM juga mengembangkan fokus 

penelitian menjadi 2 penelitian unggulan perguruan tinggi, yaitu penelitian unggul, mandiri, dan 

religius; pendidikan dan budaya; dan pangan dan ekonomi. Selain itu, LPPM membuat pusat 

bidang kajian pendidikan dan budaya dan pusat bidang kajian pangan dan ekonomi untuk 

membantu masyarakat menyelesaikan isu-isu yang bersifat strategis terutama di Aceh Barat 

Daya. 

STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya memiliki komitmen yang tinggi untuk 

meningkatkan mutu dan kuantitas publikasi akademisi. Dukungan pendanaan untuk penelitian 

dinyatakan secara tegas dalam statute STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya mendapatkan 

bantuan operasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat paling sedikit 10% dari 

anggaran perguruan tinggi. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya tumbuh dan berkembang menuju arah 

yang lebih baik untuk membangun bangsa. Tahun 2009 STKIP Muhammadiyah Aceh 

Barat Daya berdiri menjadi salah satu perguruan tinggi Aceh yang diperhitungkan Dan 

dipertimbangkan sebagai perguruan tinggi pilihan masyarakat Aceh Barat Daya dan 

Sekitarnya. Kepercayaan tersebut terus berkembang hingga ke beberapa daerah disebabkan 

oleh beberapa indikator capaian kegiatan tridarma yang menyentuh kebutuhan masyarakat. 

Disamping itu, kinerja civitas akademik pada setiap dharma juga mencerminkan bakti dan 

kontribusi masyarakat. 

Salah satu kontribusi dan respon STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya dalam 

menyelesaikan permasalahan masyarakat yaitu dengan melaksanakan penelitian dan 

pengabdian berbasis ilmiah yang seiring dengan visi misi STKIP Muhammadiyah 

kemudian tertuang dalam visi dan misi LPPM STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 

Dosen dan mahasiswa saling bergabung dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan kepakaran dan bidang keahlian. Kemudian kegiatan tersebut 

menjadi arah kegiatan ilmiah yang mewarnai kegiatan akademis di STKIP Muhammadiyah 

Aceh Barat Daya. 

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan 

konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta bertujuan 

untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu manifestasi keinginan manusia untuk 

mengetahui apa yang sedang dihadapinya. dari pernyataan di atas, LPPM STKIP 

Muhammadiyah Aceh barat Daya menyimpulkan penelitian merupakan sebuah upaya yang 

dilakukan untuk membuat masyarakat menuju mandiri dan didasarkan pada kajian ilmiah. 

Selain kegiatan penelitian, perguruan tinggi mempunyai kewajiban untuk 

melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu kegiatan yang berorientasi 

pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni teruta,ma 

dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan memajukan kesejahteraan bangsa 

(Ristekdikti, 2016). Kemudian kegiatan ini dilakukan berdasarkan hasil ilmiah sehingga 

diharapkan kegiatan yang dilakukan terukur. 
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Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tingggi ini 

diperkuat dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 20 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

pasal 45 yang menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk 

mengembangkan ilmu penegtahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan daya saing bangsa. Pasal tersebut juga menegaskan bahwa pengabdian 

kepada masyarakat merupakan kegiatan civitas akademika dalam mengamalkan dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum 

dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

 

1.2 Visi dan Misi 

Visi STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya adalah “Menjadikan STKIP 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya yang unggul, professional, aplikatif dan Islami” 

Sejalan dengan visi di atas, STKIP Muahmmadiyah Aceh Barat Daya menetapkan 

misi sebagai berikut: 

1. Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang bermutu, berbasis Islam untuk 

menghasilkan tenaga kependidikan yang unggul, kompetitif dan professional. 

2. Pengembangan dan penyelenggaraan penelitian Pendidikan, dengan memanfaatkan 

aplikasi teknologi. 

3. Melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wujud aplikasi ilmu yang dimiliki. 

Adapun visi LPPM STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya yaitu “menjadi 

Lembaga Penelitian yang unggul, berkomitmen, dan tanggap terhadap perkembangan 

global dan tantangan local melalui penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi dan seni dalam menghantarkan masyarakat Indonesia menjadi bangsa yang 

inovatif dan mandiri”. 

Kemudian misi dari LPPM STKIP Muhammadiyah yaitu: 

1. Mengkoordinir kegiatan Penelitian di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya untuk menonjolkan kepakaran dan keunggulan 

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Aceh Barat Daya. 

2. Menggalang sumber dana Penelitian di luar Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 
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3. Mengembangkan, mengkomersilkan, dan mengupayakan perlindungan terhadap hasil 

penelitian civitas akademika STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 

4. Menciptakan jaringan sebagai wadah Penelitian untuk civitas STKIP Muhammadiyah 

Aceh Barat Daya. 

5. Mengembangkan “knowledge management” hasil penelitian, untuk membuka jembatan 

antara civitas akademika dan masyarakat. 
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BAB II 

PENGELOLAAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA 

MASYARAKAT 

 

2.1 Pendahuluan 

Sejalan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, LPPM 

STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya berupaya mengawal arah kegiatan penelitian dan 

pengabdian kepada msyarakat yang dilakukan oleh dosen STKIP Muahmmadiyah Aceh 

Barat Daya. Pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk: 

1. Meningkatkan atmosfir penelitian dan pengabdian dengan ketepatan pelaksanaan 

program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan dan pembelajaran 

dengan mendorong, memotivasi, dan menyadarkan potensi yang dimiliki civitas 

akademik untuk berkembang. 

3. Meningkatkan peran dan keterlibatan civitas akademika dalam program penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat yang berdampak pada pemberdayaan masyarakat. 

4. Meningkatkan perolehan sumber dana dari luar STKIP Muhammadiyah Aceh Barat 

Daya untuk pendaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

5. Meningkatkan penggunaan “knowledge management” sebagai upaya pemanfaatan, 

penyebaran, dan publikasi hasil IPTEKS STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 

 

2.2 Program Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Program penelitian dan pengabdian yang dikelola LPPM STKIP Muhammadiyah 

ceh barat Daya untuk dosen/peneliti di perguruan tinggi meliputi kategori dan skema 

penelitian sebagai berikut: 

a. Penelitian 

Bidang Penelitian 

 Sumber daya manusia unggul, mandiri, dan religious 

 Pendidikan dan Budaya 

 Pangan dan ekonomi 

b. Pengabdian 
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2.3 Ketentuan Umum 

Pelaksanaan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus mengacu 

pada standar penjaminan mutu penelitian dan pengabdian kepada msyarakat di perguruan 

tinggi sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Berkenaan dengan hal tersebut, 

LPPM STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya menetapkan ketentuan umum 

pelaksanaan program penelitian dan pengabdian keoada masyarakat yang diuraikan sebagai 

berikut: 

a. Ketua peneliti/pelaksana adalah dosen tetap STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya. 

b. Anggota peneliti adalah dosen dan mahasiswa yang harus tercantum pada data STKIP 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya, sedangkan anggota peneliti bukan dosen harus 

dicantumkan dalam proposal. 

c. Proposal diusulkan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarkat. 

d. Setiap dosen boleh mengusulkan dua proposal penelitian (satu proposal sebagai ketua 

dan satu proposal sebagai anggota atau dua proposal sebagai anggota poada skema 

yang berbeda) dan dua proposal pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan 

sama seperti pada penelitian. 

e. Dalam tahun yang sama, setiap dosen hanya boleh terlibat dalam pelaksanaan dua 

kegiatan penelitian dan dua kegiatan pengabdian kepada msyarkat. 

f. Apabila penelitian atau pengabdian yang dihentikan sebelum waktunya akibat 

kelalaian peneliti atau terbukti melakukan kecurangan, maka ketua peneliti tersebut 

tidak diperkenankan mengusulkan penelitian atau pengabdian yang didanai oleh 

STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya selama 2 (dua) tahun berutut-turut dan 

diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke kas STKIP. 

g. Reviewer internal diwajibkan untuk melakukan kontrol internal terhadap semua 

kegiatan pengelolaan penelitian dan pengabdian dengan mengacu kepada sistem 

penjaminan mutu yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. 

h. Penggunaan dan pertanggungjawaban dana penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat mengacu kepada aturan yang berlaku. 
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2.4 Tahapan Kegiatan 

Secara umum, tahapan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang 

disetujui untuk didanai meliputi: pengusulan, seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan 

sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tahapan Kegiatan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 

Kemudian mengenai jadwal pengusulan, seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarkat di pergurruan tinggi disajikan pada tabel 2.2 

berikut: 

Table 2.2. Jadwal pengusulan, seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat 

 

No. Uraian Kegiatan 
Bulan ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Pengumuman pengusulan 

proposal 

            

Pengusulan 
proposal baru 

 Evaluasi dokumen 

 Pemaparan dan 
pembahasan 
proposal 

 Kunjungan lapangan 

 Penetapan 
penugasan 

 Kontrak penugasan 

 Penerbitan surat tugas 
 Monev internal 

Seleksi  

p
el
a
k
s
a
n
a
a
n 

pelaporan 

 Laporan 

 Seminar hasil 
 Laporan luaran 
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2 Batas akhir proposal             

3 Seleksi proposal             

4 
Pengumuman praproposal 

yang lolos 

            

5 
Batas akhir proposal 

lengkap 

            

6 Seleksi proposal lengkap             

7 
Pembahasan proposal (jika 

ada) 

            

8 

Kunjungan lapangan 

timpakar ke pengusul (jika 

ada) 

            

9 
Penetapan proposal yang 

didanai 

            

 

Kewenangan LPPM STKIP Muhammadiyah Aceh Barat Daya 

Wewenang LPPM STKIP Muhammadiyah dalam penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat adalah: 

a. Menyusun dan menetapkan aturan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

b. Membuat rencana strategis (renstra) penelitian dan rencana induk pengabdian keoada 

masyarakat. 

c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi. 

d. Melaksanakan pembinaan dan memfasilitasi peningkatan mutu penelitian agar mampu 

bersaing di tingkat nasional dan internasional. 

e. Melaksanakan pengelolaan pengaduan. 

f. Menyusun data mengelola basis data penelitian mulai dari usulan proposal, evaluasi 

dokumen, penentuan pemenang, monitoring dan evaluasi, dan capaian kinerja peneliti 

sesuai dengan indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang relevan. 
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2.5 Pengelolaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Secara umum, sebagaimana pelaksanaan penelitian yang dijelaskan di atas, berlaku 

juga pada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Namun, kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat seluruhnya dikelola oleh LPPM STKIP Muhammadiyah Aceh Barat 

Daya, termasuk proses seleksi dan penilaian proposal. Perencanaan pengelolaan penugasan 

pengabdian kepada masyarakat mengikuti pola penugasan penelitian, yaitu dengan 

melakukan pengelompokkan perguruan tinggi yang didasarkan pada kinerja pengabdian 

kepada masyarakat di masing-masing perguruan tinggi. 
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BAB III 

PENELITIAN  

 

3.1 Pendahuluan 

Program Penelitian Dosen diartikan sebagai kegiatan penelitian dalam rangka 

membina dan mengarahkan para peneliti untuk meningkatkan kemampuannya pada saat 

melaksanakan penelitian di perguruan tinggi. Penelitian ini ditujukan bagi dosen dengan 

Pendidikan maksimal S-2. Penelitian ini diutamakan bagi dosen tetap untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam meneliti dan menjadi sarana latihan bagi dosen untuk 

mempublikasikan hasil penelitian sebagai laporan akhir, melakukan seminar dan publikasi  

jurnal nasional maupun internasional. 

 

3.2 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

a. Mengarahkan dan membina kemampuan meneliti untuk dosen; 

b. Menjadi sarana latihan bagi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam 

bentuk laporan akhir penelitian, seminar dan publikasi  jurnal nasional maupun 

internasional; 

c. Menginisiasi peta jalan penelitianyya. 

 

3.3 Luaran Penelitian 

Luaran wajib dari Penelitian adalah laporan hasil penelitian, seminar, dan publikasi 

jurnal nasioal. 

 

3.4 Kriteria dan Pengusulan 

Adapun kriteria dan persyaratan umum pengusulan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Ketua pengusul adalah dosen tetap dengan Pendidikan minimal S-2; 

b. Anggota peneliti berjumlah minimal 2 orang berstatus dosen dan mahasiswa STKIP 

Muhammadiyah Aceh Barat Daya; 

c. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya boleh mengusulkan satu proposal 

penelitian baik sebagai ketua maupun sebagai anggota peneliti; 
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d. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua pada peneltian lain; 

e. Setiap peneliti hanya boleh mendapatkan skema penelitian sebanyak dua kali, baik 

sebagai anggota maupun sebagai ketua; 

f. Usulan penelitian harus relevan dengan bidang ilmu yang ditekuni; 

g. Jangka waktu penelitian adalah satu tahun. 

 

3.5 Sistematika Usulan 

Sistematika ususlan penelitian maksimum berjumlah 20 halaman (tidak termasuk 

halaman sampul, halman pengesahan, dan lampiran), ditulis menggunakan Times New 

Roman dengan ukuran font 12, spasi 1,5 dan ukuran kertas A4 dengan sistematika sebagai 

berikut: 
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HALAMAN SAMPUL 

      

 

 

 

USULAN PENELITIAN 

 

 

 

 

Logo perguruan tinggi 

 

 

 

 

TIM PENGUSUL 

 

 

 

(Nama Ketua dan anggota tim, Lengkap dengan gelar, NIM, maupun NIDN) 

 

 

 

 

 

 

 

PERGURUAN TINGGI 

TAHUN 
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Halaman Pengesahan Proposal Penelitian Dosen  

 

HALAMAN PENGESAHAN PENELITIAN 

 

Judul Penelitian :………………………………………………………………………. 

Peneliti 

a. Nama Lengkap :………………………………………………………………………. 

b. NIDN  :………………………………………………………………………. 

c. Program Studi :………………………………………………………………………. 

d. Nomor HP  :………………………………………………………………………. 

e. Email  :………………………………………………………………………. 

Anggota Peneliti (1) 

a. Nama Lengkap :……………………………………………….……………………… 

b. NIDN/NIM  :……………………………….……………………………………… 

c. Prodi  :……………………………….……………………………………… 

Anggota Peneliti (2) 

a. Nama Lengkap :………………………….…………………………………………… 

b. NIDN/NIM  :………………………….…………………………………………… 

c. Prodi  :………………………………….…………………………………… 

 

       Kota, tanggal-bulan-tahun 

       Ketua Peneliti 

       Tanda tangan 

       (nama lengkap) 

       NIDN. 

 

Mengetahui      Menyetujui, 

Ketua STKIP MU ABDYA    Ketua LPPM STKIP MU ABDYA 

Tanda Tangan      Tanda tangan 

(nama lengkap)     (nama lengkap) 

NIDN.       NIDN. 
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SURAT TUGAS 

SURAT TUGAS 

No.    /LPPM-STKIP/20 

 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STKIP Muhammadiyah 

Aceh Barat Daya dengan ini menugaskan: 

No. Nama, NIDN/NIM Pangkat/Gol. Jabatan 

1.    

2.    

 

Untuk melakukan Program penelitian dengan judul: 

“…………………………………………………………………………………………

……………………………” 

 

Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk dari kegiatan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi.  

Demikianlah Surat Penugasan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya, terimakasih. 

 

       Susoh, ……………………….. 

       Ketua LPPM STKIP MU ABDYA 

 

       Nama lengkap 

       NIDN. 
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ISI LAPORAN PENELITIAN  

BAB I PENDAHULUAN 

Uraikan latar belakang pemilihan topik penelitian yang dialandasi oleh 

keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala untuk mencapai suatu tujuan. 

Kemukakakn hal-hal yang melandasi bahwa penelitian tersebut penting untuk 

dilaksanakan. Masalah yang diteliti harus dikemukakan secara jelas disertai dengan 

pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan. Pada bagian ini juga perlu 

dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin dicapai. Kemudian 

juga perlu dijelaskan luaran apa yang ditargetkan serta kontribusinya terhadap ilmu 

pengetahuan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Uraikan secara jelas kajian pustaka yang melandasi timbulnya gagasan dan 

permasalahan yang akan diteliti dengan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian 

lain yang diperoleh dari acuan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan penelitian. 

Referensi yang digunakan maksimum 10 tahun terakhir dengan mengutamakan artikel pada 

jurnal ilmiah yang relevan. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Uraikan secara rinci metode yang digunakan, meliputi tahapan-tahapan penelitian, 

lokasi penelitian, variable yang diamati/diukur, model yang digunakan, rancangan 

penelitian, Teknik pengumpulan data, dan analisis data. Penelitan yang menggunakan 

metode kualitatif harus dijelaskan tentang pendekatan yang digunakan, proses 

pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan. 

JADWAL PENELITIAN 

Jadwal pelaksanaan penelitian harus dibuat dengan tahapan yang jelas untuk 1 

tahun. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan format American Psychological Association 

(APA). 
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BAB IV 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

 

4.1 Pendahuluan  

Program Pengabdian masyarakat dimaksudkan sebagai kegiatan pengabdian dalam 

rangka membina dan mengarahkan masyarakat untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

bidang pendidikan, budaya, pangan dan ekonomi menuju unggul, mandiri, dan religius. 

 

4.2 Tujuan  

Untuk meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendidikan, budaya, pangan dan 

ekonomi menuju unggul, mandiri, dan religius. 

 

4.3 Luaran Pengabdian  

Luaran wajib dari penyuluhan ini adalah laporan hasil pengabdian, seminar, dan 

publikasi nasional. 

 

4.4 Kriteria dan Pengusulan  

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Pengabdian dijabarkan sebagai berikut:  

a. Pengusul adalah dosen tetap dengan pendidikan minimal S-2;  

b. Tim pengabdian berjumlah minimal 2-3 orang;  

c. Dalam tahun yang sama, tim hanya boleh mengusulkan satu proposal pengabdian baik 

sebagai ketua maupun sebagai anggota pengabdi;  

d. Ketua pengabdi tidak sedang menjadi ketua abdimas pada kegiatan pengabdian lain di 

perguruan tinggi; 

e. Usulan pengabdian harus relevan dengan fokus bidang perguruan tinggi;  

f. Jangka waktu kegiatan maksimal satu tahun. 

 

4.5 Sistematika Usulan  

Sistematika Usulan Pengabdian ini maksimum berjumlah 20 halaman (tidak 

termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan 

Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan 

ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika dengan urutan sebagai berikut. 
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HALAMAN SAMPUL 

 

        

 

USULAN PENGABDIAN DOSEN 

 

 

 

 

 

Logo perguruan tinggi 

 

 

 

JUDUL PENGABDIAN 

TIM PENGUSUL 

 

 

 

(Nama Ketua dan anggota tim. Lengkap dengan gelar dan NIDN) 

 

 

 

 

 

 

 

PERGURUAN TINGGI 

Tahun 
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HALAMAN PENGESAHAN KEGIATAN PENGABDIAN 

 

Nama Kegiatan Pengabdian :………………………………………………………………. 

Nama Mitra    :………………………………………………………………. 

Ketua Tim Pengusul 

Nama    :………………………………………………………………. 

NIDN    :………………………………………………………………. 

Program Studi   :………………………………………………………………. 

No. HP   :………………………………………………………………. 

Anggota Tim 

Dosen/Bidang Keahlian :……………. orang 

Mahasiswa   :……………. orang  

Lokasi Kegiatan/Mitra 

Desa/kecamatan  :………………………………………………………………. 

Kabupaten/kota  :………………………………………………………………. 

Provinsi   :………………………………………………………………. 

Luaran Yang dihasilkan :………………………………………………………………. 

Jangka Waktu Pelaksanaan :………………………………………………………………. 

 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

       Ketua Peneliti 

       Tanda tangan 

       (nama lengkap) 

       NIDN. 

 

Mengetahui      Menyetujui, 

Ketua STKIP MU ABDYA    Ketua LPPM STKIP MU ABDYA 

Tanda Tangan      Tanda tangan 

(nama lengkap)     (nama lengkap) 

NIDN.       NIDN. 
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SURAT TUGAS 

No.    /LPPM-STKIP/20 

 

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STKIP Muhammadiyah 

Aceh Barat Daya dengan ini menugaskan: 

No. Nama, NIDN/NIM Pangkat/Gol. Jabatan 

1.    

2.    

 

Untuk melakukan Program pengabdian dengan judul: 

“…………………………………………………………………………………………

……………………………” 

 

Kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk dari kegiatan Tri Dharma Perguruan 

Tinggi.  

Demikianlah Surat Penugasan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya, terimakasih. 

 

       Susoh, ……………………….. 

       Ketua LPPM STKIP MU ABDYA 

 

       Nama lengkap 

       NIDN. 
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ISI PROPOSAL PENGABDIAN 

BAB I PENDAHULUAN  

1.1 Analisis situasi  

Uraikan analisis situasi, permasalahan yang ada dan perlu penanganan segera. 

Uraikan tujuan umum dan khusus kegiatan yang diusulkan. 

1.2 Urgensi Permasalahan Prioritas  

Uraikan tentang pentingnya kegiatan dilakukan. Perlu ditekankan bahwa introduksi 

baik di bidang pendidikan, budaya, pangan dan ekonomi adalah benar-benar merupakan 

kebutuhan yang sangat mendesak dan sejalan dengan program yang diusulkan. Penting 

juga dikemukakan root of problem yang harus diatasi. 

BAB II SOLUSI DAN TARGET LUARAN  

Uraikan skema solusi secara umum untuk mengatasi permasalahan dalam bentuk 

skema atau deskripsi yang mudah dibaca/dipahami. Kaitkan solusi yang ditawarkan dengan 

peta jalan riset tim pengusul secara sistematis. Uraikan target luaran kegiatan dengan jelas, 

teukur, dan kuantitatif. Indikator luaran harus merepresentasikan lembaga dengan 

menunjukkan kemajuan pelaksanaan kegiatan tim pengusul. 

BAB III METODE PELAKSANAAN  

Gambarkan secara skematis dilengkapi uraian pola penyelesaian masalah. Uraikan juga 

introduksi sains, iptek, rekayasa social atau lainnya yang akan diterapkan. Metode 

pelaksanaan ini merupakan hasil kesepakatan antara pengusul dengan lembaga. 

KELAYAKAN MITRA 

Jelaskan keunikan mitra kegiatan tersebut. Kelayakan wilayah, potensi wilayah, dan 

sarana prsarana yang dimiliki. Jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang 

jelas untuk 1 tahun. 

DAFTAR PUSTAKA 

Daftar Pustaka disusun berdasarkan format American Psychological Association 

(APA). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Penyelesaian buku panduan ini melalui proses yang cukup panjang dengan tahapan 

penyempurnaan yang berulang-ulang. Dinamika perkembangan fokus penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat di berbagai bidang juga telah diakomodasi di panduan ini 

dengan memformulasikan beberapa skema baru. Berkat upaya kerja keras tim penyusun 

dan penyelaras, akhirnya buku panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

tahun 2016 ini dapat diselesaikan.  

Rasa syukur patut kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izin-Nya buku 

panduan ini terselesaikan dengan baik. Buku panduan ini merupakan acuan yang jelas 

dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kpada masyarakat, khususnya bagi 

dosen sebagai pelaku utama dalam kegiatan ini. Buku pedoman ini juga sebagai acuan yang 

jelas bagi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi yang 

mengawal mulai dari proses seleksi sampai ke tahap pelaporan. Dengan mengacu pada 

buku pedoman ini, para pemangku kepentingan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dapat menjalankan fungsinya dengan baik. 

Walaupun buku pedoman ini telah disusun dengan secermat-cermatnya, namun 

tidak menutup kemungkinan adanya kekurangsempurnaan. Untuk itu, kritik dan saran 

sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku pedoman ini di periode yang akan datang. 

Semoga buku pedoman ini dapat mengawal kegiatan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat di perguruan tinggi sehingga mampu menghasikan luaran yang dapat memberi 

sumbangan yang berarti untuk mengangkat daya saing di Indonesia dan Dunia. 
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LAMPIRAN FORMAT PELAPORAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN 

KEPADA MSYARAKAT 

 

1. PENEITIAN 

Sistematika laporam hasil penelitian meliputi: 

a. Cover 

b. Halaman pengesahan 

c. Daftar isi 

d. Ringkasan 

e. Surat Tugas 

BAB I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Masalah 

b. Tujuan 

c. Manfaat 

BAB II KAJIAN TEORITIS 

BAB III METODE PENELITIAN 

BAB IV PEMBAHASAN 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN (LUARAN/PRODUK) 

 

2. PENGABDIAN 

Sistematika laporan hasil pengabdian meliputi: 

a. Cover 

b. Halaman Pengesahan 

c. Ringkasan 

d. Daftar Isi 

e. Surat Tugas 

BAB I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang Masalah 

b. Tujuan 

c. Permasalahan yang dihadapi 
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d. Analisis Situasi 

e. Persoalan yang Ingin Diselesaikan 

BAB II TARGET DAN LUARAN 

a. Tujuan dan Manfaat 

b. Luaran 

BAB III METODE PELAKSANAAN 

a. Solusi yang ditawarkan 

b. Metode Pendekatan 

c. Prosedur Kerja 

d. Rencana Kegiatan 

e. Partisipasi Mitra dalam Kegiatan 

BAB IV KELAYAKAN MITRA 

BAB V HASIL YANG DICAPAI 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN (LUARAN/PRODUK) 


