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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-

undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 20. Sejalan dengan 

kewajiban tersebut, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 

45 menegaskan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing 

bangsa. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi merupakan suatu 

kegiatan yang terprogram dalam membentuk dosen yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

harapannya. Sebagai upaya tersebut dibutuhkan standar mutu dalam memenuhi dan 

meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya 

melahirkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang 

Ilmunya/keahliannya. 

Universitas Mathla’ul Anwar merupakan perguruan tinggi yang dikembangkan berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung nilai-nilai islami, menghasilkan 

tenaga kependidikan dan tenaga non-kependidikan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, memiliki kemampuan akademis-profesional yang tinggi, mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan seni berlandaskan nilai-nilai islami. Berdasarkan hal-hal tersebut 

diatas, perlu melakukan monitoring dan evaluasi penelitian untuk semua program studi guna 

menjamin mutu pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

1.2 Tujuan Monitoring dan Evaluasi  

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang ada maka tujuan dari monev ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menghasilkan penelitian dan pengabdian sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 

2. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang sistem  penjaminan mutu pendidikan 

tinggi 

3. Meningkatkan kapasitas penelitian dan mengembangkan model pemberdayaan 

masyarakat; 

 

 



Laporan Monev Penelitian 4 

 

 

1.3 Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 

Monitoring dan evaluasi penelitian dilaksanakan di lingkungan internal Universitas Mathla’ul 

Anwar Banten yang melibatkan dosen penerima hibah penelitian dan pengabdian kepada  

masyarakat dari setiap Program Studi.kegiatan dilaksanakan setiap akhir tahun ajaran, dengan 

instrument penilaian monitoring dan evaluasi penelitian yang diberikan dari pihak LP2M 

UNMA. 

1.4 Komponen Aspek Pengukuran 

Monev ini ditujukan untuk memastikan bahwa kinerja dosen dalam penelitian dilaksanakan 

dengan baik sesuai dengan tugas tujuan dari penelitian dan pengabdian. Monev ini juga 

ditujukan untuk mengidentifikasi serta menemukan keaktifan dosen dalam menulis artikel 

untuk dipublis di jurnal internasional maupun jurnal nasional. Komponen tersebut dijadikan 

dasar penyusunan lembar monev peneltian dan pengabdian. Lembar monev untuk mengukur 

peneltian. 
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INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM PENELITIAN DOSEN 

UNIVERSITAS MATHLA’UL ANWAR BANTEN 

 
 

A. Nama Peneliti (Utama) :  

Prodi / Fakultas                  :  

Kategori Penelitian  :  

B. Judul Penelitian  :  

 

Matriks Monitoring dan Evaluasi Program Penelitian Dosen 

Aspek Yang Di-

Monev 

Kondisi Aspek Yang 

Direncanakan 

Kondisi Aspek Yang 

Terealisasi 
Tindakan Perbaikan 

Waktu 

 
   

Lokasi 

 

   

Capaian 

(lebih / tepat /  

kurang) 

 

 

  

Metode 

 

 

 

  

Keterlibatan 

Pihak Lain 

 

 

  

Biaya / Dana 

(lebih / cukup / 

kurang) 

 

 

  

Luaran 

Penelitian 

 

 

  

 

Catatan dan Rekomendasi : 

 

 

 

 
 

 

Pemonev, 

 

 

 

……………….……………………… 

NIDN 

 Pandeglang  

 Peneliti (Utama), 

 

 

                             

………….………………………………. 

NIDN 
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HASIL  MONITORING DAN EVALUASI PENELITIAN 

1. STANDAR ISI PENELITIAN  

a. Telah terselenggaranya buku pedoman penelitian, yang memuat kedalaman dan luasan 

penelitian, pengukuran luaran hasil penelitian, prinsip-prinsip penelitian serta aturan 

tentang plagiasi.  

b. Selama 1 tahun akademik 2020/2021, dosen yang melakukan penelitian tidak 

ditemukan plagiasi pada hasil penelitian yang dilakukan.  

c. Isi penelitian berkorelasi positif dengan  road map, visi dan perkembangan teknologi 

dan pengetahuan. 

d. Bertambahnya kelompok dosen yang mendapatkan hibah kompetitif nasional pada 

skema PDP tercatat ada 15 kelompok dosen. 

 

2. STANDAR HASIL PENELITIAN  

a. Budaya penelitian yang dilakukan dosen sudah bagus, terbukti Selama 1 tahun 

akademik 2020/2021 setiap dosen memiliki satu penelitian bahkan lebih. 

b. Semakin banyak  dosen yang telah menghasilkan karyanya dalam bentuk buku teks dan 

buku ter ISBN, dan Selama semester 1 tahun akademik 2020/2021. 

c. Bertambahnya dosen yang telah memiliki Hak cipta luaran penelitian. 

d. Selama 1 tahun akademik 2020/2021  penelitian dosen sudah di desiminasikan ke 

beberapa jurnal baik nasional maupun internasional.  

e. Selain didesiminasikan melalui jurnal, juga diikutkan dalam seminar penelitian dan call 

paper baik tingkat nasional maupun tingkat internasional dan dimasukkan dalam 

proceeding serta media massa tingkat nasional dan tercatat ada 465 hasil penelitian 

yang telah publikasikan pada tahun ajaran 2020/2021 .  

 

 3. STANDAR PROSES PENELITIAN  

a. Penelitian yang dihasilkan selama 1 tahun akademik 2020/2021, sudah sesuai dengan 

bidang keilmuan dosen yang meneliti.  

b. Termuatnya hasil penelitian dalam artikel ilmiah penelitian, baik ditingkat nasional 

maupun internasional.  

c. Terlibatnya mahasiswa dalam kegiatan penelitian.  
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 4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN  

a. Penelitian yang dilakukan dapat diterapkan didalam bidang keilmuannya dan sebagai 

acuan bahan ajar.  

b. Dengan hasil penelitian yang dapat digunakan sebagai acuan bahan ajar, maka akan 

memperkaya sumber bahan ajar dan pembelajaran.  

c. Adanya rekomendasi dari hasil penelitian utuk dimanfaatkan oleh pemangku 

kepentingan, baik masalah pendidikan, sosial maupun kepentingan industri.  

 

 5. STANDAR PENELITI  

a. Semua peneliti adalah dosen Universitas Mathla’ul Anwar baik mandiri maupun 

berkelompok, yang sesuai dengan kriteria bahwa peneliti sesuai dengan bidang 

keilmuan dan keahliannya.  

b. Peneliti selain dosen juga dibantu adanya keterlibatan mahasiswa dalam peroses 

penelitian.  

c. Penelitian yang dihasilkan merupakan penelitian pada bidang keilmuan secara 

berkelanjutan, dan dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.  

d.  

 6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN  

a. Semua pelaksanaan penelitian yang dilakukan selama 1 tahun akademik, terdukung 

dengan adanya saran dan prasarana yang memadai, sehingga pelaksanaan penelitian 

tidak terkendala. Sarana tersebut meliputi, komputer lengkap dengan jaringan internet 

cukup, buku-buku literatur dan buku/kajian pustaka yang diperlukan, bantuan 

kunsultasi yang dilakukan oleh LP2M, serta bantuan olah data yang dikelola LP2M.  

b. Fasilitas ruang dosen yang representatif  memenuhi standar untuk mendukung 

pelaksanaan olah data dan penulisan laporan penelitian.  

c. Surat-surat yang dibutuhkan penelitian, seperti surat ijin dan sebagainya, difasilitasi 

oleh pihak akademi dan LP2M.  

 

 7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN  

a. Telah disahkannya RIP dan program kerja penelitian.  

b. Terfasilitasinya semua kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, juga melalui 

bimbingan teknis LP2M  
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c. Terpantaunya kegiatan penelitian dosen oleh LP2M, dengan adanya laporan setiap 

semester, mengenai pelaksanaan penelitian.  

d. Adanya laporan kinerja lembaga LP2M dan telah dideseminasikan laporan penelitian, 

sebagai wujud tanggung jawab pengelolaan penelitian.  

 

 8. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN  

a. UNMA telah mengeluarkan surat keputusan (SK) tentang pendanaan penelitian yang 

dilakukan oleh dosen, hal ini dapat memotivasi para peneliti untuk melakukan 

penelitian.  

b. Difasilitasinya para peneliti untuk mengikuti hibah penelitian baik yang didanani oleh  

Dikti maupun dinas pemerintahan.  

c. Difasilitasinya dalam bentuk pendanaan peneliti untuk melakukan deseminasi 

penelitian baik pada perencanaan penelitian maupun hasil penelitian, melalui seminar 

internal.  

d. Terfasilitasinya pendanaan untuk deseminasi penelitian melalui call paper yang 

diselenggarakan tingkat nasional maupun internasional.  
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BAB III 

RENCANA TINDAK LANJUT 

 

Rencana Perbaikan dan Pengembangan Penelitian 

Beberapa rencana perbaikan dan pengembangan penelitian yang dibuat untuk perbaikan 

kedepan antara lain: 

1. Meningkatkan jumlah penelitian dosen dengan pendanaan melalui hibah Dikti, Hibah 

Perusahaan, Hibah Universitas, Hibah Pemda. 

2. Meningkatkan program kerja sama penelitian antar lembaga baik dalam negeri maupun 

luar negeri 

3. Meningkatkan jumlah penelitian dari dana pihak eksternal 

4. Meningkatkan kualitas kegiatan pelatihan/Workshop pembuatan proposal penelitian 

5. Meningkatkan jumlah keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen 

6. Meningkatkan jumlah publikasi melalui seminar/konferensi nasional dan internasional 

serta jurnal nasional/internasional/terakreditasi. 

7. Membangun aplikasi sistem informasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

untukmembantu LP2M dalam mengoordinasi dan mengelelola kagiatan peneltian 

internal di Univeristas Mathla’ul Anwar. 

 


