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1. Visi dan Misi STKIP Muhammadiyah Kuningan 

a. Visi 

“Menjadi Perguruan Tinggi yang Unggul dalam bidang Pendidikan, 

Teknologi dan Kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam” 

b. Misi 

1) Meningkatkan proses pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat yang unggul dengan basis ilmu 

pendidikan dan keguruan yang terprogram dan terarah pada program 

studi yang diselenggarakan. 

2) Mentransformasikan perkembangan teknologi kekinian dengan basis 

analisis kebutuhan dalam proses pendidikan dan pengajaran yang 

mengedepankan nilai-nilai inovatif. 

3) Menumbuhkembangkan kreativitas kewirausahaan yang merupakan 

diversifikasi luaran pendidikan dan pengajaran dengan basis keilmuan 

kolaboratif. 

4) Menginternalisasikan nilai-nilai ajaran Islam dan tujuan Persyarikatan 

Muhammadiyah pada setiap pelaksanaan Catur Darma Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah dengan pola keteladanan dan habituasi amal 

soleh yang harus dilakukan oleh segenap sivitas akademika. 

 

2. Rasional Standar Penilaian Penelitian 

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap 

proses danhasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan 

secara terintegrasi palingsedikit memenuhi unsur: Edukatif, yang merupakan 

penilaian untuk memotivasi peneliti agarterus meningkatkan mutu 

penelitiannya, Objektif yang merupakan penilaian berdasarkankriteria yang 

bebas dari pengaruh subjektivitas, Akuntabel yang merupakan 

penilaianpenelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang 

jelas dan dipahami olehpeneliti dan Transparan, yang merupakan penilaian 

yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan 

kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 

Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan 

instrumen yang, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja 

proses serta pencapaiankinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang 
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dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangkapenyusunan laporan tugas 

akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di 

perguruan tinggi. 

 

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian 

Penelitian 

a. Ketua STKIP Muhammadiyah Kuningan 

b. Wakil Keua I STKIP Muhammadiyah Kuningan Bidan Akademik, 

Kemahasiswaan dan AIK  

c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

d. Lembaga Penjaminan Mutu 

e. Ketua Program Studi 

f. Dosen  

4. Definisi Istilah 

a. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan 

perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Penilaian penelitian dilakukan 

pada proses dan hasil penelitian dalam rangka menjamin mutu hasil 

penelitian. 

b. Standar penilaian penelitian adalah kriteria minimal penilaian terhadap 

proses dan hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademik STKIP 

Muhammadiyah Kuningan. 

c. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian penelitian dilakukan 

secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:  

 edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar 

terus meningkatkan mutu penelitiannya; 

 objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas 

dari pengaruh subjektivitas;   

 akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan 

dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti;  

 transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil 

penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.   

d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian 

dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil,standar isi, dan 

standar proses penelitian.  
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e. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan 

instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.   

f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka 

penyusunan laporan tugas skripsi dan diatur berdasarkan ketentuan 

peraturan di perguruan tinggi. 

5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Penelitian 

a. Proses dan hasil penelitian harus direview oleh tim ahli yang memiliki 

kualifikasi dalam bidang penelitian yang sesuai bidang keilmuannya. 

b. LPPM STKIP Muhamamdiyah Kuningan menetapkan tim ahli penilai 

proses dan hasil penelitian berdasar kriteria kompetensi bidang penelitian 

dan keahlian bidang. 

c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus terintegrasi dan memenuhi 

unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. 

d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian 

dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan 

standar proses penelitian. 

e. Kriteria minimal penilaian hasil penelitian meliputi: 

 Proses penelitian sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam 

panduan penelitian. 

 Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal-jurnal nasional terakreditasi 

atau jurnal internasional bereputasi. 

 Bermanfaat bagi pengembangan pembelajaran dan pengabdian 

masyarakat 

 Bermanfaat sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan bidang 

pendidikan dan pengabdian masyarakat. 

f. Penilaian penelitian harus dilakukan dengan menggunakan metode dan 

instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja proses serta kinerja hasil penelitian. 

g. Penilaian penelitian dalam rangka penyusunan laporan skripsi, yang 

dilaksanakan oleh mahasiswa harus sesuai dengan ketentuan peraturan 

yang ditetapkan institut. 
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6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 

Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah: 

a. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan 

mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, 

transparan dan original juga harus memperhatikan kesesuaian dengan 

standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. 

b. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan seminar protokol sesuai 

instrument penilaian yang berlaku. 

c. Memfasilitasi seminar hasil penelitian 

d. Melibatkan tim reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, 

mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian. 

7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Penelitian 

a. Indikator Kinerja Umum 

Indikator Kinerja Utama Target Capaian 

Ketersediaan pedoman penilaian penelitian 100% tersedia 

Penggunaan instrumen penilaian yang telah 

memuat prinsip penilaian edukatif, obyektif, 

akuntabel, dan transparan yang dilakukan 

secara terintegrasi 

100% 

Ketersediaan proses monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan penelitian 

100% tersedia 

Proposal penelitian direview dan diseminarkan 100% 

Hasil penelitian direview dan diseminarkan 100% 

Penelitian memenuhi semua persyaratan 

administratif sesuai pedoman 

100% 

Proposal dan hasil penelitian mendapatkan 

nilai minimal 75. 

100% 

Hasil penelitian dipublikasikan minimal pada 

jurnal nasional terakteditasi atau jurnal 

internasional bereputasi 

100% 

 

b. Indikator Kinerja Tambahan 

Indikator Kinerja Tambahan Target Capaian 

Tersosialisasinya pedoman penilaian 100% 
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penelitian 

Terdapat kesesuaian hasil penilaian penelitian 

dengan formula yang ditetapkan pada 

panduan. 

100% 

 

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian 

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: 

a. Rencana Strategis STKIP Muhammadiyah Kuningan 

b. Statuta STKIP Muhammadiyah Kuningan 

c. Pedoman Rencana Induk Penelitian 

d. Buku pedoman penelitian 

e. SK Tim Pakar/ Reviewer 

f. Proposal penelitian 

g. Protokol penelitian 

h. Laporan perkembangan penelitian/ progrees report 

i. Formulir instrumen penilaian penelitian 
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