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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya sehingga 

Pedoman Pelaksanaan Penelitian ini dapat diselesaikan. Pedoman Pelaksanaan 

Penelitian ini disusun dalam rangka merespon kebijakan merdeka belajar – 

kampus merdeka (MBKM) dan memberikan panduan bagi mahasiswa yang akan 

mengambil kesempatan pembelajaran luar kampus jenis penelitian untuk satu 

semester atau setara dengan dua puluh sks, dan dua semester atau setara 

dengan empat puluh sks. 

Pembelajaran dalam kampus merdeka memberikan tantangan dan 

kesempatan untuk mengembangkan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan 

kebutuhan mahasiswa, serta kemandirian dalam menemukan pengetahuan 

melalui kenyataan dan dinamika lapangan. 

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada tim penulis 

pedoman teknis ini serta kepada semua pihak yang telah memberikan sumbang 

saran dan pikiran yang penuh dengan dedikasi hingga pedoman ini diterbitkan. 

Pedoman ini adalah edisi pertama tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karena 

itu, masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan. 

Semoga pedoman ini bermanfaat bagi mahasiswa dan pihak-pihak terkait lainnya 

dalam rangka pengelolaan dan peningkatan kampus merdeka secara 

berkesinambungan khususnya dalam penelitian. 

 

Bangkalan, Desember 2020 

Program Studi Agroekoteknologi 

Koordinator, 

   

   Ttd 

 

Dr. Ir. Gita Pawana, M.Si 
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BAB I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) 

memberikan hak kepada mahasiswa untuk menempuh pembelajaran kepada 

mahasiswa di luar kampus dalam satu semester (setara 20 SKS) atau dua 

semester (setara 40 SKS). Perguruan tinggi wajib menfasilitasi mahasiswa yang 

akan belajar diluar kampus. 

Bentuk pembelajaran di luar kampus terdapat delapan jenis pembelajan, 

yaitu: magang/praktek kerja, pertukaran pelajar, membangun desa/kuliah kerja 

nyata tematik, studi/proyek independent, kegiatan wirausaha, proyek 

kemanusiaan, penelitian/riset, dan asistensi mengajar di satuan pendidikan. Pada 

panduan ini berisi salah satu jenis pembelajaran yaitu penelitian/riset.  

 Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020), penelitian, perancangan 

atau pengembangan bersifat wajib bagi pendidikan tinggi program sarjana. 

Secara umum pemetaan kurikulum berdasarkan pasal 18 Permendikbud No. 3 

tahun 2020, masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau 

program sarjana terapan dapat ditempuh dengan cara: 1) mengikuti seluruh 

proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa 

dan beban belajar; 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi 

untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses 

pembelajaran diluar program studi. 

 Namun, MBKM tersebut belum memiliki panduan teknis pelaksanaan. 

Sehingga pedoman ini disusun sebagai panduan pelaksanaan MBKM jenis 

penelitian/riset yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi mahasiswa yang 

akan mengambil pembelajaran luar kampus jenis penelitian/riset. 
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B. Tujuan 

Tujuan program penelitian/riset pada MBKM di PS Agroekoteknologi, 

Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura antara lain: 

1. Memfasilitasi mahasiswa yang memiliki passion sebagai peneliti 

2. Meningkatkan pengalaman mahasiswa dalam proyek riset 

3. Meningkatkan kompetensi penelitian bagi mahasiswa 

4. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga 

penelitian/riset dengan memberikan sumber daya peneliti 

5. Menciptakan atmosfer akademik yang kondusif dalam mendorong 

terintegrasinya kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan aktifikats 

penelitian. 

C. Manfaat 

Manfaat program penelitian, antara lain:  

1. Mahasiswa memiliki kompetensi dan pengalaman sebagai peneliti;  

2. Adanya invensi, teori baru, atau prinsip kebijakan baru yang dapat 

memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi 

masyarakat;  

3. Hasil penelitian yang telah dipublikasikan dapat bermanfaat menjadi 

referensi ilmu pengetahuan.  

D. Etika akademik 

Karya ilmiah yang dibuat harus bermutu baik dan memenuhi standar etika 

akademik pada proses serta hasil penulisannya. Standar etika akademik meliputi 

hal-hal berikut: 

1. Kejujuran 

Karya ilmiah yang disusun merupakan karya penulis sendiri bukan 

jiplakan dari karya ilmiah penulis lain, baik sebagian maupun keseluruhan, 

serta bebas dari plagiasi sesuai aturan yang berlaku di Universitas 
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Trunojoyo Madura. Pencantuman referensi secara jelas berdasarkan 

sistem penulisan akademis merupakan keharusan. 

2. Keterbukaan 

Penulis karya ilmiah bersedia menerima kritik demi peningkatan 

mutu tulisannya menjadi lebih baik. 

3. Kerahasiaan 

Penulis dan pembimbing karya ilmiah harus menjaga kerahasiaan 

dan keamanan sumber data serta responden, yaitu tidak mempublikasikan 

nama dan identitas subjek penelitian, kecuali seijin subjek penelitian.  
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BAB II. DESKRIPSI KEGIATAN PENELITIAN PADA KURIKULUM 

MBKM 

A. Penjelasan Singkat 

 Berdasarkan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 pasal 14 tentang bentuk 

pembelajaran, pembelajaran melalui penelitian, perancangan, atau 

pengembangan bersifat wajib bagi mahasiswa program sarjana. Pada 

pembelajaran sebelumnya penelitian dilakukan melalui tugas akhir/skripsi. 

Namun, merespon kebijakan pemerintah tentang MBKM, maka PS 

Agroekoteknologi memperbaiki kurikulum dan menambahkan bobot 

pembelajaran jenis penelitian dalam satu hingga dua semester (setara 20 hingga 

40 sks). 

 Melalui penelitian/riset, mahasiswa dibekali dan dilatih untuk 

meningkatkan kemampuan mengidentifikasi permasalahan, mengeksplorasi 

potensi, berfikir ilmiah dan sistematis, serta mampu merumuskan solusi 

pemecahan permasalahan.   

B. Bentuk pelaksanaan 

 Bentuk pembelajaran jenis penelitian ini dilakukan dengan dua skema, 

yaitu skema 1 semester (setara 20 sks), dan 2 semester (setara 40 sks). Setiap 

skema telah diatur dalam peta kurikulum MBKM PS Agroekoteknologi Tahun 

2020. Kegiatan penelitian ini terkonversi dalam 20 SKS/semester yang 

penilaiannya dilakukan secara berkala melalui kegiatan monitoring dan evaluasi 

serta presentasi laporan penelitian di hadapan para penguji. Penilaian kegiatan 

penelitian dilakukan terhadap hasil penelitian yang dipresentasikan kepada para 

penguji. Penguji selanjutnya akan memberikan penilaian berdasarkan indikator 

penilaian yang telah ditetapkan.  
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BAB III. KETENTUAN DAN SYARAT PELAKSANAAN 

PENELITIAN  

A. Persyaratan Administrasi 

Persyaratan bagi mahasiswa yang ingin mengambil jenis pembelajaran 

penelitian, yaitu: 

1. Mahasiswa aktif yang terdaftar di PD DIKTI; 

2. Mahasiswa berasal dari program studi Agroekoteknologi, Fakultas 

Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura; 

3. Mahasiswa telah menempuh mata kuliah Metode Penelitian/mata kuliah 

sejenis; 

4. Minimal telah menempuh 100 sks (dibuktikan dengan transkip nilai) dan 

telah memastikan kurikulum MBKM yang dipilih (dibuktikan dengan 

persetujuan pembimbing akademik pada formular pendaftaran); 

5. Melengkapi persyaratan administrasi berupa formulir pendaftaran yang 

telah disetujui pembimbing akademik, dan persetujuan lembaga penelitian 

(LPPM UTM). 

B. Proses Kegiatan Penelitian 

 Proses pelaksanaan MBKM jenis penelitian secara ringkas tergambar 

pada Gambar 1. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1. Mahasiwa memenuhi ketentuan dan persyaratan penelitian; 

2. Mahasiswa menentukan pembimbing utama penelitian dari PS 

Agroekoteknologi;  

3. Mahasiswa meminta surat persetujuan kepada peneliti/lembaga 

penelitian/LPPM Universitas Trunojoyo Madura (hingga diperoleh surat 

penerimaan/letter of acceptance (LoA)); 

4. Setelah mahasiswa memperoleh persetujuan, mahasiswa menyusun 

rencana riset dan menentukan durasi penelitian (1 semester atau 2 

semester); 
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5. Mahasiswa mendaftar ke Fakultas Pertanian untuk dibuatkan surat 

ketetapan oleh Dekan; 

6. Mahasiswa melaksanakan penelitian di tempat peneliti/Lembaga 

penelitian; 

7. Mahasiswa didampingi dosen pembimbing atau peneliti dalam melakukan 

penelitian, evaluasi kemajuan dan pelaporan hasil penelitian; 

8. Mahasiswa melakukan presentasi atau menyusun laporan penelitian; 

9. Mahasiswa melaksanakan ujian yang dinilai oleh penguji dan dilakukan 

penilaian sesuai dengan ketentuan; 

10. Mahasiswa memperoleh sertifikat atau surat keterangan penyelesaian 

penelitian; 

11. Mahasiswa wajib mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk laporan, 

artikel ilmiah, atau artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah atau 

prosiding untuk mahasiswa yang mengambil penelitian 2 semester 

sebagai komponen luaran; 

12. Mahasiswa mengumpulkan seluruh berkas untuk dilakukan konversi nilai 

13. Admin mengunggah nilai pada PD Dikti. 
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Gambar 1. Proses dan tahapan pelaksanaan penelitian 

C. Tahapan Penelitian 

 Tahapan kegiatan penelitian meliputi: 

1. Tahap pengusulan 

Pengusulan usulan penelitian dilakukan oleh mahasiswa melalui program 

studi mahasiswa yang bersangkutan dengan cara mengisi formular 

pendaftaran dan mengumpulkan sinopsis rencana penelitian di LPPM.  

2. Tahap Seleksi/Penunjukan 

Seleksi usulan penelitian akan dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu desk 

evaluation dan penilaian oleh reviewer (Peneliti, dosen pembimbing, 

reviewer internal bersertifikat). Desk evaluation sebagai assesment usulan 

penelitian terhadap kesesuaian dengan buku panduan kegiatan 

pembelajaran kampus merdeka. Desk evaluation dilakukan oleh tim LPPM 

untuk menentukan lokasi kegiatan penelitian dan dosen yang menjadi 

pembimbing atau pendamping kegiatan penelitian. Mahasiswa dengan 
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rencana penelitian yang telah sesuai akan diterbitkan surat 

penerimaan/rekomendasi. 

3. Tahap Penetapan 

Penetapan usulan penelitian dalam program pembelajaran kampus 

merdeka akan diumumkan oleh Fakultas Pertanian melalui sistem 

informasi yang ada dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan. 

4. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian meliputi kegiatan sebagai berikut: 

a. Dekan membuat surat penugasan kepada dosen pembimbing atau 

pendamping; 

b. Pelaksanaan penelitian mengacu pada proposal penelitian yang telah 

disetujui. 

5. Tahap monitoring dan evaluasi 

Monitoring dan evaluasi penelitian (monev) melalui 2 (dua) tahap, 

yaitu: monev kemajuan dan seminar hasil. Setiap kegiatan monev akan 

dilakukan oleh dosen pembimbing di lingkup Universitas Trunojoyo 

Madura dan peneliti pada lembaga riset di luar UTM. 

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian tahap 1 yaitu 

monev kemajuan yang dilaksanakan pada 70% periode berjalan, 

mahasiswa diwajibkan untuk menyerahkan beberapa dokumen sebagai 

berikut: 

a. Hardcopy laporan kemajuan; 

b. Logbook/catatan harian; 

c. Output/luaran yang direncanakan dalam proposal penelitian; 

d. Mahasiswa wajib untuk melakukan presentasi hasil kemajuan 

penelitian di hadapan reviewer menggunakan file power point (.ppt) 

dengan maksimal 10 slide dengan ukuran maksimal 5 MB. 
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e. Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi penelitian tahap 2 yaitu 

seminar hasil, peneliti diwajibkan untuk menyerahkan beberapa 

dokumen sebagai berikut : 

f. Hardcopy laporan akhir; 

g. Logbook catatan harian; 

h. Output/luaran yang direncanakan dalam proposal penelitian; 

i. Mahasiswa wajib untuk melakukan presentasi hasi penelitian di 

hadapan reviewer menggunakan file power point (.ppt) dengan 

maksimal 10 slide dengan ukuran maksimal 5 MB; 

j. Poster yang menggambarkan alur penelitian. 

6. Tahap pelaporan 

a. Mahasiswa wajib melaporkan kemajuan penelitian, output, dan catatan 

harian aktivitas riset sesuai tenggat waktu yang ditentukan; 

b. Mahasiswa wajib membuat laporan kemajuan dan laporan akhir 

penelitian. 

7. Tahap penilaian hasil penelitian 

Tahap penilaian hasil penelitian mengikuti ketentuan sebagai berikut : 

a. Mahasiswa wajib menyampaikan laporan hasil penelitian yang 

merupakan laporan akhir pelaksanaan penelitian dan rancangan 

luaran hasil penelitian lainnya yang telah direncanakan dalam proposal 

penelitian; 

b. Penilaian dilakukan oleh reviewer untuk menilai kelayakan atas 

pelaksanaan penelitian berdasarkan laporan hasil penelitian dan 

rancangan luaran hasil penelitian lainnya; 

c. Reviewer penelitian memberikan rekomendasi kelanjutan dari 

pelaksanaan penelitian; 

d. Pelaksanaan kontrak penelitian yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan 

pemenuhan kaidah ilmiah kontrak penelitian dilakukan berdasarkan 

rekomendasi reviewer laporan hasil penelitian. 
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e. Hasil penilaian dan rekomendasi dituangkan dalam berita acara untuk 

di sampaikan kepada Program Studi. 

 

Gambar 2. Tahapan kegiatan penelitian kurikulum MBKM PS Agroekoteknologi  
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BAB IV. PEMBIMBINGAN PENELITIAN 

A. Deskripsi 

Pembimbingan penelitian diartikan sebagai pendampingan belajar yang 

dilakukan oleh dosen pembimbing untuk membantu dan memfasilitasi mahasiswa 

dalam menyelesaikan proses pembelajaran jenis penelitian dalam kurikulum 

MBKM. Proses pembimbingan pada mahasiswa dilakukan oleh minimal satu 

pembimbing. Pembimbingan bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa dan 

memberikan arahan guna terlaksananya penelitian yang memenuhi standar 

ilmiah dan menghasilkan hasil riset yang berkualitas. 

B. Pembimbing Utama 

Ketentuan dosen pembimbing utama, yaitu: 

1. Dosen di PS Agroekoteknologi, Universitas Trunojoyo Madura, 

2. Berstatus aktif atau tidak dalam tugas/ijin belajar, 

3. Memiliki NIDN; 

4. Memiliki riset pada tahun yang sama dengan pelaksanaan penelitian 

mahasiswa, 

5. Kompeten pada bidang yang akan diteliti mahasiswa. 

C. Anggota Pembimbing 

 Ketentuan anggota pembimbing, yaitu: 

1. Dosen/peneliti dari dalam PS Agroekoteknologi/luar prodi/lembaga 

penelitian di luar Universitas Trunojoyo Madura; 

2. Bersedia menjadi anggota pembimbing; 

3. Kompeten pada bidang yang diteliti mahasiswa. 
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BAB V. PEDOMAN PENULISAN 

A. Penulisan Proposal Penelitian 

Usulan proposal kegiatan penelitian maksimum berjumlah 15 (lima belas) 

halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar pustaka, 

dan lampiran), yang ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 12, 

jarak satu spasi, ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika dengan urutan 

sebagai berikut :  

Halaman Sampul  

Halaman Pengesahan  

Daftar Isi  

Ringkasan (maksimal satu halaman)  

Mengemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai 

serta metode yang akan dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan 

harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat tentang rencana kegiatan 

yang diusulkan.  

Bab I Pendahuluan  

Menguraikan latar belakang pemilihan topik penelitian yang dilandasi oleh 

keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu gejala/konsep/dugaan untuk 

mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan hal-hal yang melandasi atau 

argumentasi yang menguatkan bahwa penelitian tersebut penting untuk 

dilaksanakan. Masalah yang akan diteliti harus dirumuskan secara jelas disertai 

dengan pendekatan dan konsep untuk menjawab permasalahan, pengujian 

hipotesis atau dugaan yang akan dibuktikan. Dalam perumusan masalah dapat 

dijelaskan definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan penelitian. Bagian 

ini juga perlu menjelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang 

ingin dicapai. Bab ini juga menjelaskan luaran apa yang ditargetkan serta 

kontribusinya terhadap ilmu pengetahuan.  

Bab II Tinjauan Pustaka  
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Menguraikan 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. Pustaka yang digunakan sebaiknya mutakhir 

(maksimal 10 tahun terakhir) dengan mengutamakan artikel jurnal ilmiah yang 

relevan. Kemukakan pula state of art dalam bidang yang diteliti, peta jalan 

penelitian pengusul yang mengacu pada RIP (Rencana Induk Penelitian) UTM 

sebagai acuan primer serta studi literatur penelitian yang up to date dan relevan 

yang mengutamakan hasil penelitian dari jurnal ilmiah.  

Bab III Metode Penelitian  

Menguraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapan-

tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model yang 

digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. 

Penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu dijelaskan pendekatan yang 

digunakan, proses pengumpulan dan analisis informasi, serta penafsiran dan 

penarikan kesimpulan penelitian. Metode penelitian dilengkapi bagan alir 

penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan dicapai 

sebelumnya sesuai roadmap/peta jalan penelitian yang akan diusulkan dan 

ayang dikerjakan selama periode penelitian. Metode juga harus menjelaskan 

secara utuh tahapan penelitian yang jelas, luaran, indikator capain yang terukur 

dari setiap tahapan.  

Bab IV Rencana dan Jadwal Penelitian 

Rencana dan jadwal pelaksanaan penelitian dibuat dengan tahapan yang 

jelas untuk satu semester dalam bentuk tabel.  

Daftar Pustaka  

Daftar pustaka disusun berdasarkan gaya penulisan APA Styles. Sistem 

nama dan tahun dengan urutan abjad nama pengarang, tahun terbitan, judul 

tulisan, dan sumber atau penerbit. Untuk pustaka yang berasal dari jurnal ilmiah 

perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan nomor penerbitan, dimana 
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artikel tersebut dimuat. Daftar pustaka memuat pustaka yang dikutip dalam 

usulan penelitian. 

B. Penulisan Laporan Penelitian 

 Laporan peneitian disusun sama dengan ketentuan proposal ditambah 

dengan hasil dan pembahasan data yang dipeoleh dari kegiatan penelitian. 

Sistematika penyusunan laporan dijelaskan pada Lampiran 4 dan Lampiran 5. 

Sedangkan kegiatan penelitian yang dilakukan selama 2 semester setara 40 sks 

maka ditambah penyusunan tugas akhir berupa skripsi. Penulisan skripsi 

mengikuti Pedoman Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura 

Tahun 2020. 
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BAB VI. PENILAIAN 

A. Prinsip Penilaian 

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan mengacu kepada lima prinsip 

sesuai standar nasional perguruan tinggi (SNPT), yaitu: edukatif, otentik, objektif, 

akuntabel dan transparan. 

B. Aspek Penilaian 

Aspek-aspek penilaian dalam pelaksanaan penelitian/riset terdiri atas: 

a) Kehadiran dan keaktifan 

b) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

c) Sikap 

d) Kemampuan melaksanakan tugas 

e) Kemampuan menyusun proposal dan laporan penelitian 

C. Prosedur Penilaian 

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan 

kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga 

semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung 

(penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian 

hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan 

sosial) sebagai teknik utama penilaian. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan 

pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh 

mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pembimbing utama dan anggota 

pembimbing, dan evaluator yang terkait dengan tema penelitian yang diambil oleh 

mahasiswa. 

D. Komponen Penilaian 

 Komponen penilaian kegiatan penelitian bagi mahasiswa meliputi: 

1. Proposal penelitian 

2. Sikap dan perilaku 
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3. Evaluasi penelitian 

4. Luaran penelitian 

E. Luaran Penelitian 

Luaran kegiatan penelitian bagi mahasiswa meliputi: 

1. Laporan kemajuan penelitian 

2. Laporan akhir penelitian 

3. Catatan/logbook penelitian 

4. Skripsi (bagi mahasiswa yang mengambil 2 semester setara 40 SKS) 

5. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi, atau; 

6. Publikasi ilmiah pada jurnal internasional, atau; 

7. Artikel yang dipublikasikan pada prosiding dan dipresentasikan dalam 

pertemuan ilmiah/seminar/konferensi, atau; 

8. Buku/book chapter ber ISBN, atau; 

9. HKI yang dapat berupa paten, paten sederhana, hak cipta, merk dagang 

(branding), rahasia dagang, desain produk industri, perlindungan varietas 

tanaman, perlindungan hasil ternak endemik, dan perlindungan topografi, 

atau; 

10. Jenis kekayaan intelektual lainnya dari produk iptek - sosbud (prototype, 

teknologi tepat guna, naskah akademik, policy brief, metode, blueprint, 

sistem, model kebijakan, rekomendasi kebijakan, rekayasa sosial). 

F. Komponen Penilaian 

 Penilaian dibedakan menjadi dua kategori sesuai dengan durasi penelitian 

yang diambil. Komponen penilaian penilaian secara detail dijelaskan pada Tabel 

1. Adapun penelitian dengan dua semester menyesuaikan Pedoman Skripsi 

Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura tahun 2020. 
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Tabel 1. Komponen penilaian penelitian mahasiswa kurikulum MBKM 

No. Komponen penilaian Penyetaraan 
SKS 

Bobot (%) 

a. Penelitian dengan durasi 1 Semester 

1 Proposal penelitian 2 10 

2 Sikap dan perilaku selama 
penelitian 

3 15 

3 Pembimbingan 3 15 

4 Catatan penelitian/logbook 2 10 

5 Laporan kemajuan 2 10 

6 Penilaian monitoring dan 
evaluasi 

3 15 

7 Seminar hasil penelitian 2 10 

8 Laporan akhir penelitian 3 15 

Total 20 100 

b. Penelitian dengan durasi 2 Semester 

1 Penilaian pada poin a 20 50 

2 Sikap dan perilaku bagian ke-2 3 15 

2 Pembimbingan bagian ke-2 3 15 

2 Penilaian monitoring dan 
evaluasi ke-2 

3 15 

3 Seminar ke-2 2 10 

4 Laporan skripsi 6 30 

5 Publikasi ilmiah pada 
jurnal/buku/prosiding/HKI/KI 

3 15 

Total 40 100 
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BAB VI. PENJAMINAN MUTU 

Penjaminan mutu bertujuan untuk menjaga kualitas pelaksanaan program 

dan meningkatkan kualitas kinerja dalam pelaksanakan program penelitian/riset. 

Program Studi Agroekoteknologi melalui Unit Penjaminan Mutu menyusun dan 

mengevaluasi secara periodik. Pelaksanaan penjaminan mutu dilakukan mulai 

tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. 

Fokus evaluasi adalah individu mahasiswa sebagai pengguna layanan. 

Evaluasi dilakukan dengan menggunakan formular evaluasi pelaksanaan. Hasil 

evalasi digunakan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan pelayanan. 

Agar pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program 

“hak belajar tiga semester di luar program studi”dapat berjalan dengan mutu yang 

terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa mutu, antara lain: 

1. Mutu kompetensi peserta. 

2. Mutu pelaksanaan. 

3. Mutu proses pembimbingan internal dan ekternal. 

4. Mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan. 

5. Mutu pelaporan dan presentasi hasil. 

6. Mutu penilaian. 

 Upaya penjaminan mutu dilakukan dengan cara menetapkan standar 

operasional prosedur terhadap pelayanan dan pelaksanaan pembelajaran jenis 

penelitian. SOP-SOP disusun untuk memberikan standar pelayanan. Daftar SOP-

SOP yang mengatur pelaksanaan penelitian tersedia pada Lampiran 3. 

 Selain komponen diatas, Unit Jaminan Mutu PS Agroekoteknologi 

membuat sistem berupa survei daring tentang pengalaman dan penilaian 

mahasiswa terhadap kualitas program penelitian yang dijalani selama satu atau 

dua semester diluar program studi. Hasil survei dapat digunakan untuk 

mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi 

perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya. 
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BAB VII. PENUTUP 

Pedoman pelaksanaan penelitian ini disusun sebagai panduan civitas 

akademik PS Agroekoteknologi, Jurusan Ilmu dan Teknologi Pertanian, Fakultas 

Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura dalam melaksanakan penelitian/riset 

pada mendukung kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka. Semoga buku 

pedoman penelitian bagi mahasiswa ini bermanfaat dalam mencerdaskan 

bangsa. Penyusun menyadi masih banyak kekurangan dalam panduan ini. Kritik 

dan saran penyusun harapkan untuk perbaikan pedoman ini. 
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DAFTAR RUJUKAN 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan 

PendidikanTinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 

5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI. 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasiona Pendidikan Tinggi. 

7. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Tahun 2020, Direktorat 

Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

8. Buku Panduan Penelitian Edisi III Tahun 2020, Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Universitas Trunojoyo Madura. 

9. Buku Panduan Skripsi: Edisi Revisi Tahun 2020 Fakultas Pertanian, 

Universitas Trunojoyo Madura 

10. Kurikulum Merdeka Belajar Program Studi Agroekoteknologi Tahun 2020 
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Lampiran 1. Formulir pendaftaran kegiatan penelitian kurikulum MBKM 

  

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 

FAKULTAS PERTANIAN 
JURUSAN ILMU DAN TEKNOLOGI PERTANIAN 

 
 

FORMULIR PENDAFTARAN PENELITIAN 
KURIKULUM MBKM 

 
 

D. BIODATA MAHASISWA 
 
Nama Mahasiswa : 
NIM                       : 
Semester              : 
Program Studi      : 
Durasi penelitian  : (1) satu / (2) dua semester 
 
 

E. PEMBIMBING AKADEMIK 
 
Nama Dosen        : 
NIDN                    : 
Jabatan                : 
 
 
Formulir ini diisi dengan sebenar-benarnya sebagai salah satu syarat 
mahasiswa mengikuti kegiatan penelitian, dan telah disetujui dosen 
pembimbing akademik. 
 
 

 
 
Pembimbing akademik 
 
Tanda Tangan 
 
(Nama Lengkap) 
NIP. 

Bangkalan, Tanggal-Bulan-Tahun 
 
Mahasiswa, 
 
 
Tanda Tangan 
 
(Nama Lengkap) 
NIM. 
 

Menyetujui, 
Dekan Fakultas Pertanian 
 
Tanda Tangan 
 
 
(Nama Lengkap) 
NIP. 

Mengetahui, 
Koordinator PS Agroekoteknologi 
 
Tanda Tangan 
 
 
Nama Lengkap) 
NIP. 
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Lampiran 2. Format lembar pengesahan 

 

  

 

 

 

 

 

USULAN/LAPORAN KEMAJUAN/LAPORAN AKHIR 

PENELITIAN MAHASISWA PROGRAM MBKM 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDUL PENELITIAN 

 

MAHASISWA PENYUSUN 

NAMA MAHASISWA       NIM 

 

PENELITI PENDAMPING 

NAMA PEMBIMBING    NIDN           

 

 

 

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI 

JURUSAN ILMU DAN TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA 

BULAN, TAHUN 

 

 

 

PENELITIAN MAHASISWA 
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Lampiran 3. Format lembar pengesahan 

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN 
SKEMA PENELITIAN KOLABORASI NASIONAL / INTERNASIONAL 

 
Judul Penelitian  : .................................................................................. 
 
Mahasiswa Penyusun 

a. Nama Lengkap : .................................................................................. 
b. NIM   : .................................................................................. 
c. Program Studi  : .................................................................................. 
d. Jurusan  : .................................................................................. 
e. Fakultas  : .................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembimbing Utama 
 
Tanda Tangan 
 
(Nama Lengkap) 
NIP. 

Bangkalan, Tanggal-Bulan-Tahun 
 
Mahasiswa, 
 
 
Tanda Tangan 
 
(Nama Lengkap) 
NIM. 
 

Menyetujui, 
Dekan Fakultas Pertanian 
 
Tanda Tangan 
 
 
(Nama Lengkap) 
NIP. 

Mengetahui, 
Koordinator PS Agroekoteknologi 
 
Tanda Tangan 
 
 
Nama Lengkap) 
NIP. 
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Lampiran 4. Sistematika laporan kemajuan penelitian 

LAPORAN KEMAJUAN PENELITIAN 

 

Halaman Sampul 

Halaman Pengesahan 

Ringkasan 

Prakata 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

 

Bab I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.Target Luaran 

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab III. METODE PENELITIAN 

Bab V. HASIL PENELITIAN 

5.1.  Hasil Penelitian dan Luaran Yang Di Peroleh 

5.2.  Tahap Yang Masih Harus Diselesaikan 

5.3.  Kendala Yang Dihadapi dan Solusinya 

Bab VI. KESIMPULAN  

 

Daftar Pustaka 

 

Lampiran 
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Lampiran 5. Sistematika laporan akhir penelitian 

LAPORAN AKHIR PENELITIAN 

 

Halaman Sampul 

Halaman Pengesahan 

Ringkasan 

Prakata 

Daftar Isi 

Daftar Tabel 

Daftar Gambar 

Daftar Lampiran 

 

Bab I. Pendahuluan 

1.1.Latar Belakang 

1.2. Rumusan Masalah 

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.Target Luaran 

Bab II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab III. METODE PENELITIAN 

Bab IV. HASIL PENELITIAN 

Bab V. RENCANA KEBERLANJUTAN PENELITIAN DAN/ATAU 

IMPLEMENTASI SELANJUTNYA 

Bab VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN  

1. Fotokopi Logbook Penelitian (dari logbook yang asli, bukan hasil 

ketikan ulang); 

2. Bukti Luaran/Output Penelitian 

3. Semua artikel ilmiah baik yang telah terpublikasi, telah diterima 

(accepted) untuk publikasi, belum diterima, ataupun draft yang baru 

akan dikirim.  

4. Deskripsi paten bila ada. 
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Lampiran 6. Daftar standar operasional prosedur penunjang pelaksanaan MBKM 

Nomor Tentang 

AGR-MBKM-P-001 SOP Pengusulan Penelitian 

AGR-MBKM-P-002 SOP Pelaksanaan Penelitian 

AGR-MBKM-P-003 SOP Pembimbingan Penelitian 

AGR-MBKM-P-004 SOP Monitoring dan Evaluasi 

AGR-MBKM-P-005 SOP Penilaian Penelitian 

AGR-MBKM-P-006 SOP Seminar Penelitian 

AGR-MBKM-P-007 SOP Evaluasi dan Penjaminan Mutu Penelitian 

Mahasiswa 

 

 


