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RASIONAL
 Penelitian merupakan satu unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sangat penting
dalam menunjang mutu pendidikan.
 Kegiatan penelitian dinilai masih kurang mendapatkan perhatian proporsional dari civitas
akademika IAIN Jember, dibandingkan dengan dharma pendidikan dan pengajaran.
 Dipandang cukup strategis adanya usaha serius dari lembaga untuk memicu dan memacu
motivasi para civitas, terutama mahasiswa, dalam meningkatkan kompetensinya di
bidang penelitian.
 Upaya untuk dapat memotivasi para mahasiswa tidak cukup dilakukan dengan cara
memberikan dorongan yang bersifat normatif semata.
 Pemberian ruang, kesempatan, akses, dan fasilitas berupa pendanaan memadahi
merupakan langkah strategis dalam memotivasi dan sekaligus meningkatkan kompetensi
mahasiswa dalam bidang penelitian.
 Salah satu alasan kenapa minat para mahasiswa rendah dalam melakukan penelitian
dikarenakan salah satu faktor determinannya adalah ketiadaan peluang, kesempatan,
akses, dan pendanaan yang memadai.
 LP2M sebagai lembaga yang secara langsung bersentuhan dengan masalah penelitian ini
memandang penting untuk menciptakan peluang dan pemberian kesempatan serta
pendanaan bagi mahasiswa untuk melakukan penelitian. Itu pun dengan catatan
dilakukan secara selekttif dan kompetitif.
TUJUAN
 Memotivasi mahasiswa dalam melaksanakan dharma penelitiannya sesuai dengan
kompetensi keilmuan yang dimilikinya.
 Meningkatkan mutu hasil penelitian mahasiswa.
 Menghasilkan produk penelitian yang berkualitas dan manfaatnya secara praksis dapat
digunakan oleh masyarakat.
MANFAAT
 Produk penelitian yang dihasilkan diharapkan memiliki relevansi dalam penyelesaian
problema keilmuan (Islam) dan kemasyarakatan secara empirik.
 Melalui ajang penelitian kolektif kompetitif ini, mahasiswa dapat memiliki competitive
advantage sehingga dapat berkiprah secara kompetitif dalam merespon tawarantawaran penelitian tingkat regional, nasional, dan bahkan internasional.
TARGET
 Mahasiswa IAIN Jember semakin akrab dan memiliki awarnes dalam meningkatkan
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kompetensinya di bidang penelitian.
Mahasiswa IAIN Jember dapat mempublikasikan hasil-hasil penelitiannya sehingga dapat
dibaca publik.

PELAKSANA
Kegiatan Riset Kolektif bagi mahasiswa (RKM) II dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Jember.
BENTUK DAN TEKNIS PELAKSANAAN
1. RKM II tahun 2018 ini bersifat penelitian sosial keagamaan bukan penelitian literer atau
kajian pustaka.
2. Penelitian ini dilaksanakan secara kolektif yang terdiri dari 2 mahasiswa dalam setiap
kelompok .
3. Riset Kolektif Mahasiswa ini akan dilaksanakan selama 7 hari di lapangan (lokasi
penelitian ditentukan kemudian) dengan didampingi oleh dosen mitra peneliti.
SYARAT - SYARAT PENGUSUL
a. Syarat Administratif
1) Mahasiswa aktif IAIN Jember dari semua fakultas dan telah menempuh mata kuliah
metode penelitian, dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS).
2) Tiap kelompok terdiri dari 2 (dua) orang.
b. Ketentuan Teknis
1) Penelitian yang diangkat adalah harus asli, bukan saduran, atau penelitian yang
sudah ada. Seleksi proposal yang didanai ditentukan oleh hasil seminar proposal.
2) Bersedia menandatangani kontrak kerja atau perjanjian yang akan ditetapkan
kemudian.
3) Proposal penelitian dalam bentuk soft copy dikirim melalui email:
iainjember.press14@gmail.com dan proposal dalam bentuk hard copy diserahkan
langsung ke kantor LP2M IAIN Jember (pada jam kerja) sebanyak 2 (Dua) eksemplar
sebelum batas akhir penyerahan (lihat jadwal). Masing-masing eksemplar; 1 (satu)
eksemplar harus memuat lembar identitas pengesahan proposal penelitian yang
disahkan oleh Dekan/ Wakil Dekan I Fakultas masing-masing (jika tim peneliti lintas
fakultas, maka pengesahan berdasarkan fakultas ketua tim peneliti), proposal harus
terjilid dengan sampul warna biru, dan 1 eksemplar lainnya harus terjilid tanpa
lembar identitas pengesahan dengan sampul warna yang sama.
4) Lembar identitas pengesahan ditempatkan setelah halaman judul depan (cover).
5) Tim seleksi LP2M hanya akan menerima proposal yang memenuhi syarat-syarat
pengusul dan berhak mendiskualifikasi jika tidak sesuai dengan Pedoman RKM II ini.
c. Syarat Penulisan
1) Proposal/laporan akhir hasil penelitian diketik dengan huruf (font) Times New
Roman, ukuran 12, spasi 1 '/5 (satu setengah).
2) Proposal/laporan akhir hasil penelitian diketik pada kertas ukuran A4 (297 x 210 mm),
dengan margin kiri 4 cm, kanan 3 cm, atas 4, dan bawah 3 cm.
3) Proposal penelitian minimal 12 halaman.
4) Laporan akhir hasil penelitian minimal 40 halaman.
5) Menyerahkan laporan akhir hasil penelitian se banyak 3 (Tiga) eksemplar dijilid
sampul warna biru. Serta menyerahkan laporan penelitian dalam bentuk artikel
jurnal.
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d. Sistematika Penulisan Proposal
Proposal sekurang-kurangnya dibuat dengan sistematika usulan penelitian dengan
muatan isi proposal sebagai berikut:
1) Judul Penelitian
Judul penelitian hendaklah singkat dan spesifik, tetapi cukup jelas memberi
gambaran mengenai penelitian yang diusulkan.
2) Abstrak
Uraikan secara singkat dan jelas maksimal 1 halaman abstrak usulan penelitian
anda.
3) Latar Belakang Masalah/Signifikansi
Penelitian dilakukan untuk menjawab keingjnta-huan peneliti untuk mengungkapkan suatu gejala/ konsep/ dugaan atau menerapkannya untuk suatu tujuan.
Kemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan
penelitian. Uraikan proses mengenai identifikasi masalah penelitian.
4) Perumusan Masalah/Fokus Penelitian
Rumuskan dengan jelas permasalahan yang ingin diteliti. Uraikan pendekatan dan
konsep untuk menjawab masalah yang diteliti, hipotesis yang akan diuji atau
dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat dijelaskan definisi,
asumsi, ruang lingkup yang menjadi batasan penelitian. Uraian perumusan masalah
tidak harus dalam bentuk pertanyaan.
5) Tujuan Penelitian
Berikan pernyataan singkat mengenai tujuan penelitian. Penelitian dapat bertujuan
untuk menjajagi, menguraikan, menerangkan, membuktikan atau menerapkan
suatu gejala, konsep atau dugaan, atau membuat suatu prototipe.
6) Manfaat/Kontribusi Penelitian
Uraikan kontribusi penelitian pada pengembangan ilmu keislaman,
kemasyarakatan, dan humaniora, serta pemecahan masalah atau pengembangan
kelembagaan sesuai dengan tema yang ditentukan di atas.
7) Telaah Pustaka
Yang dimaksud dengan telaah pustaka di sini adalah studi terhadap pustaka
terdahulu yang mengkaji tema serupa, sehingga dapat diketahui posisi penelitian
yang akan dilakukan peneliti. Telaah terhadap kepustakaan atau hasil-hasil
penelitian terdahulu menjadi kriteria penilaian tersendiri.
8) Kerangka Teoritik
Kerangka teoritik menguraikan teori, konsep, dan persepktif yang akan dijadikan
landasan konseptual untuk melakukan penelitian yang diusulkan.
9) Metode Penelitian
Uraikan metode yang digunakan dalam penelitian secara rinci. Uraian dapat
meliputi variabel dalam penelitian. model yang digunakan, rancangan penelitian,
teknik pengumpulan data dan analisis data, cara penafsiran dan penyimpulan hasil
penelitian. Untuk penelitian yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis
informasi, proses penafsiran, dan penyimpulan hasil penelitian.
10) Daftar Pustaka/Rujukan
Tulis secara lengkap rujukan ataupun literatur yang anda gunakan dalam penulisan
usulan penelitian anda dengan footnote.
11) Jadwal Pelaksanaan
Buatlah jadwal kegiatan penelitian yang meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan
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dan penyusunan laporan penelitian. Jadwal pelaksanaan mengacu pada metode
penelitian.
e. Sistematika Penulisan Laporan Akhir
1) Halaman Judul
2) Halaman Identitas dan Pengesahan
3) Halaman Daftar Isi
4) BAB I Pendahuluan
5) BAB II Kajian Pustaka/ Kerangka Teori
6) BAB III Metode Penelitian
7) BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis (Menyesuaikan Kebutuhan)
8) BAB V Kesimpulan dan Saran
9) Daftar Pustaka
10) Lampiran (terdiri dari jadwal penelitian, panduan penelitian/daftar pertanyaan
penelitian, surat keterangan penelitian dari LP2M, surat rekomendasi/telah meneliti
dari lokasi penelitian)
JADWAL KEGIATAN
1.

Riset Kolektif Mahasiswa II
1. Sosialisasi dan Pendaftaran
2. Seleksi administrasi dan telaah proposal oleh
reviewer
3. Pengumuman hasil proposal layak mengikuti
seminar
4. Seminar proposal RKM II
5. Pengumuman hasil seleksi
6. Pelaksanaan RKM II (Lapangan)
7. Batas akhir penyerahan laporan hasil RKM.

8 Nopember – 16 Nopember 2018
16 Nopember 2018
17 Nopember 2018
19 Nopember 2018
20 Nopember 2018
23 -28 Nopember 2018
5 Desember 2018

PENUTUP
Demikian panduan Riset Kolektif Mahasiswa (RKM) dibuat untuk dijadikan sebagai
acuan dalam pengajuan usulan. Adapun hal-hal terkait yang belum dicantumkan dalam
panduan akan dibahas kemudian.

Jember, 8 Nopember 2018
An. Ketua LP2M,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
ttd
Minan Jauhari
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