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VISI DAN MISI
AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

A. VISI
Visi Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo adalah “Menghasilkan lulusan
DIII Keperawatan yang unggul dalam perawatan luka, kompeten, dan berdaya
saing global
B. MISI
1. Menyelenggarakan pendidikan DIII Keperawatan dengan keunggulan
perawatan luka dan sesuai dengan tuntutan pasar global
2. Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang
keperawatan untuk Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
C. TUJUAN
1. Mewujudkan lulusan DIII Keperawatan yang unggul dalam perawatan luka,
kompeten dan berdaya saing global
2. Menghasilkan karya tulis ilmiah untuk meningkatkan mutu asuhan
keperawatan,
3. Menyelenggarakan

penelitian

keperawatan

untuk

kemajuan

ilmu

keperawatan dan kesehatan masyarakat, serta menyelenggarakan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat

KATA PENGANTAR

Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Alhamdulillahirobbil’alamin, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan
Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, dan petunjuk-Nya sehingga Buku
Pedoman Penelitian Tahun 2016 sebagai pedoman yang memuat tata cara
penyusunan proposal, penyusunan laporan dan prosedur pengajuan penelitian dapat
diterbitkan.
Dengan adanya buku pedoman ini, maka para dosen yang akan mengajukan
proposal penelitian diwajibkan mengikuti format dan standar yang memenuhi
kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Dalam Pelaksanaannya adalah penelitian yang
dilakukan oleh dosen telah mengikuti pedoman ini.
Buku Pedoman penelitian merupakan buku rujukan yang wajib digunakan
oleh peneliti di lingkungan Akper Pemkab Purworejo dalam menyusun atau
membuat laporan penelitian. Dengan adanya buku pedoman tersebut, maka laporan
penelitian yang dihasilkan oleh peneliti menjadi seragam dan mudah dipahami.
Buku Pedoman penelitian ini disusun dan disesuaikan dengan Rencana Induk
Penelitian atau Rencana Strategis Penelitian.
Buku panduan teknis ini juga memberikan kemudahan kepada para peneliti
dalam mengajukan usulan dan proposal penelitian sesuai dengan sistematika yang
telah ditentukan sehingga untuk mencapai luaran sesuai dengan skema yang
diusulkan. Buku Pedoman penelitian merupakan buku rujukan yang wajib
digunakan oleh peneliti di lingkungan Akper Pemkab Purworejo dalam menyusun
atau membuat laporan penelitian. Dengan adanya buku pedoman tersebut, maka
laporan penelitian yang dihasilkan oleh peneliti menjadi seragam dan muah
dipahami. Buku Pedoman penelitian ini disusun dan disesuaikan dengan Rencana
Induk Penelitian atau Rencana Strategis Penelitian.
Atas terbitnya Buku Pedoman penelitian ini, kami menyampaikan ucapan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua anggota tim

penyusun dan pengembang serta pihak-pihak yang berperan atas sumbangsih yang
telah diberikan mulai dari menggagas dan menyusun sampai buku ini.
Kami menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna,
sehingga kami dengan senang hati menerima saran dan masukan untuk perbaikan.
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dari pembaca semua. Semoga
panduan ini dapat memberikan manfaat untuk memajukan bangsa Indonesia dan
dunia pendidikan bidang keperawatan pada khususnya.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETUA LPPM

Jumrotun Ni’Mah , S. Kep.Ns., M. Kep

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Akademi Keperawatan Pemkab Purworejo sebagai institusi pendidikan
tenaga keperawatan memiliki peran penting dalam penyediaan tenaga
kesehatan

khususnya

keperawatan

yang

berkualitas

seiring

dengan

meningkatnya kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi. Dalam meningkatkan kualitasnya, maka Akper Pemkab
Purwoejo melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan dan
Pengajaran, Penelitian serta Pengabdian kepada Masyarakat. Akper Pemkab
Purowrejo dituntut secara berkesinambungan untuk terus mengembangkan
keunggulan di ketiga bidang tersebut di atas, yang berkaitan dengan
pemanfaatan dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi (IPTEK).
Akper Pemkab Purowrejo dalam hal ini khususnya para dosen memiliki
kewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
disamping melaksanakan pendidikan sebagaimana diamanahkan oleh Undangundang 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.

B. Tujuan
1. Mengarahkan dan membina kemampuan meneliti dosen; dan
2. Sarana bagi dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam
jurnal

ilmiah,

baik

lokal

maupun

nasional

terakreditasi,

serta

seminar/konferensi tingkat nasional maupun internasional.
3. Mengembangkan penelitian yang kompetitif.
4. Menghasilkan luaran atau karya hak kekayaan inteletual (HKI) dan paten.

C. Standar Penelitian
Pengelolaan penelitian di Akper Pemkab Purworejo harus memenuhi
standar penelitian sebagai berikut:
1.

Standar hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a) mutu
hasil penelitian; b) diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya
saing bangsa; c) semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang
memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi
keilmuan dan budaya akademik; d) terpenuhinya capaian pembelajaran
lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi; e)
tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan
kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara
diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat
digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

2.

Standar isi penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a)
kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar dan penelitian terapan; b)
berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan
untuk mengantisipasi suatu gejala, berupa inovasi serta pengembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia
usaha, dan/atau industri; d) mencakup materi kajian khusus untuk
kepentingan nasional; dan d) memuat

prinsip-prinsip

kemanfaatan,

kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3.

Standar proses penelitian, yaitu meliputi: a) kegiatan penelitian yang terdiri
atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b) memenuhi kaidah dan
metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan
budaya akademik; c) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja,
kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan
lingkungan; d) penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka
melaksanakan tugas akhir selain harus memenuhi ketentuan dan juga harus
mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta
memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

4.

Standar penilaian penelitian, yaitu merupakan kriteria minimal penilaian
yang meliputi: a) proses dan hasil penelitian yang dilakukan secara
terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif,
akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan
hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b)
harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan
standar proses penelitian; c) penggunaan metode dan instrumen yang
relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses
dan pencapaian kinerja hasil penelitian dengan mengacu ketentuan dan
peraturan di perguruan tinggi.

5.

Standar peneliti, merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a)
kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan
tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang
keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman
penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil
penelitian; c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

6.

Standar sarana dan prasarana penelitian, merupakan kriteria minimal: a)
sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan
proses penelitian, dalam rangka memenuhi hasil penelitian; b) fasilitas
perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling
sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan
juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada
masyarakat; c) memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

7.

Standar pengelolaan penelitian, merupakan kriteria minimal tentang: a)
perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta
pelaporan kegiatan penelitian; b) pengelolaan penelitian sebagaimana
dimaksud dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang
bertugas untuk mengelola penelitian seperti lembaga penelitian, lembaga
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang
sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

8.

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian, yaitu: a) kriteria minimal
sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian yang
berasal dana penelitian internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama
dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari
masyarakat; b) digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian,
pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi
penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; c)
dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai manajemen
penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan
penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti,
dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).

BAB II
KETENTUAN UMUM PROGRAM PENELITIAN
A. Ketentuan Penelitian
Akper Pemkab Purworejo menyediakan dana internal sebagai stimulan
dalam penelitian dengan ketentuan berikut ini:
Stimulan dana diberikan untuk penelitian dasar guna identifikasi,
discovery, explorasi, explanasi, mendeskripsikan suatu fenomena dasar/data
dasar dalam permasalahan kesehatan atau riset terapan, studi kasus, literatur
review dan advance research. Pendanaan maksimal untuk hibah jenis ini
adalah Rp 7.000.000,00. Skema ini berlaku untuk tahun 2016-2020 sesuai
dengan pelaksanaan Rencana Induk Penelitian Akper Pemkab Purworejo tahun
2016-2020. Ketentuan:
1.

Peneliti adalah dosen tetap di Akper Pemkab Purworejo.

2.

Semua dosen wajib melakukan penelitian satu kali dalam setahun baik
secara individu maupun berkelompok sesuai dengan jadwal dan panduan
yang telah di SK kan.

3.

Proposal diusulkan melalui lembaga penelitian dan atau lembaga
pengabdian kepada masyarakat dan Direktur Akademi Keperawatan

4.

Dosen melakukan penelitian boleh secara tim (dalam bulan yang sama)
dengan usulan dan output yang berbeda.

5.

Dana diberikan secara bertahap yaitu 50% setelah usulan penelitian
diterima dan menandatangani kontrak penelitian, dan 50% setelah laporan
penelitian diserahkan ke LPPM dan Keuangan.

6.

Penelitian dapat dilaksanakan lebih awal dari penjadwalan, namun
pendanaan tetap diberikan sesuai dengan jadwal pelaksanaan.

7.

Penelitian tidak diperbolehkan mundur dari jadwal yang sudah ditentukan.

8.

Topik penelitian yang diusulkan harus mengacu pada RIP Penelitian
Akper Pemkab Purworejo.

9.

Penelitian yang dilakukan dapat melibatkan mahasiswa.

10. Penelitian dilakukan maksimal 4 bulan sejak penandatanganan kontrak

penelitian.
11. Output penelitian wajibnya adalah publikasi pada jurnal lokal/nasional
12. Dosen wajib menyerahkan bukti publikasi ilmiah dari hasil penelitian ke
LPPM.
B. Prosedur Pengajuan Proposal Penelitian
1. Dosen mengajukan proposal untuk penelitian kepada LPPM Akper
Purworejo.
2. LPPM memeriksa semua kelengkapan pengajuan pengabdian masyarakat
dosen sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.
3. Proposal pengajuan penelitian dilakukan review atau dilakukan desk
evaluasi proposal oleh Ketua LPPM. Selanjutnya hasil pengecekan
diserahkan kepada dosen pengaju untuk diperbaiki.
4. Proposal yang sudah diperbaiki kemudian dibawa oleh LPPM dan
diajukan Ke Direktur dan diteruskan ke Bag. Keuangan
5. Direktur Akper Pemkab Purworejo membuat surat perintah tugas kepada
Dosen.
6. Dosen menerima insentif penelitian 50% setelah proposal disetujui dan
50% setelah dosen menyerahkan laporan hasil.
7. LPPM membuat rekapitulasi secara berkala.
8. Dosen melaporkan hasil akhir penelitian dan atau pengabdian kepada dan
mendistribusikan ke tempat yang telah ditentukan.

Prosedur Pengajuan Penelitian
LPPM
DOSEN
Pengajuan
Proposal

BAGIAN
KEUANGAN
Pencarian Dana

• Pemeriksaan pengajuan,

kelengkapan data, dan plagiarism
• Membuat surat tugas
• Pengajuan dana rekapitulasi

DIREKTUR
AKPER
PEMKAB
PURWOREJO

BAB III
SISTEMATIKA PENGUSULAN

A. Sistematika Usulan Penelitian
Usulan Penelitian Dosen Akper Pemkab Purworejo minimum
berjumlah 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman
pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan font Times New Roman
ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran
kertas A4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut:
1. HALAMAN SAMPUL USULAN/ PROPOSAL PENELITIAN/
LAPORAN AKHIR
2. HALAMAN PENGESAHAN (Ditandatangani Ketua LPPM setelah
dinyatakan diterima);
3. DAFTAR ISI
4. BAB I. PENDAHULUAN
Jelaskan tentang latar belakang pemilihan topik penelitian yang
dilandasi oleh keingintahuan peneliti dalam mengungkapkan suatu
gejala/konsep/dugaan untuk mencapai suatu tujuan. Perlu dikemukakan halhal 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. Pada bagian ini juga perlu
dijelaskan tujuan penelitian secara ringkas dan target luaran yang ingin
dicapai serta kontribusinya atau manfaat terhadap ilmu pengetahuan.
1.1 Latar Belakang
1.2 Tujuan Penelitian
1.3 Manfaat Penelitian

5. 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. Pustaka yang digunakan sebaiknya
mutakhir (maksimum 10 tahun terakhir untuk buku dan 5 tahun terakhir
untuk jurnal) dengan mengutamakan artikel pada jurnal ilmiah yang relevan.
2.1 Teori
2.2 Kerangka Teori Penelitian
2.3 Kerangka Konsep
2.4 Hipotesis
6. BAB III. METODE PENELITIAN
Uraikan secara rinci metode yang akan digunakan meliputi tahapantahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati/diukur, model
yang digunakan rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan
analisis data. Untuk penelitian yang menggunakan metode kualitatif perlu
dijelaskan pendekatan yang digunakan, proses pengumpulan dan analisis
informasi, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan penelitian.
3.3

Metode Penelitian

3.4

Populasi dan Sampel

3.5

Tempat dan Waktu Penelitian disertai Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram palang (bar
chart) untuk rencana penelitian yang diajukan.

3.6

Anggaran Biaya Pada tahun anggaran
Anggaran Biaya Pada tahun anggaran 2016 ini disediakan skim
Penelitian Dosen Pemula (PDP). Jumlah biaya yang diajukan pada
masing-masing proposal disesuaikan dengan ruang lingkup
kegiatan, dengan biaya maksimum Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta
rupiah). Perkiraan komposisi biaya adalah sebagai berikut:

3.7

Variabel Penelitian

3.8

Teknik pengumpulan data

3.9

Instrumen penelitian

3.10

Metode pengolahan data

3.11

Analisis data

3.12

Etika penelitian

7. BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil
4.2. Pembahasan
8. BAB V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
9. REFERENSI
Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun dengan
urutan abjad nama pengarang, tahun penerbitan, judul tulisan, dan sumber
atau penerbit (menggunakan style Harvard). Untuk pustaka yang berasal
dari jurnal ilmiah, perlu juga mencantumkan nama jurnal, volume dan
nomor penerbitan, serta halaman dimana artikel tersebut dimuat. Hanya
pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian yang dicantumkan dalam
Daftar Pustaka
10. LAMPIRAN-LAMPIRAN
a. Informed Consent
b. Surat permohonan menjadi Responden
c. Surat Tugas
d. Rekapitulasi Hasil Penelitian
e. Hasil Olah Data Penelitian
f. Dokumentasi (jika ada)

B. Seleksi dan Evaluasi Proposal
Seleksi dan evaluasi proposal Penelitian Dosen Akper Pemkab Purworejo
dilakukan dalam bentuk evaluasi oleh reviewer yang ditunjuk Akper Pemkab

Purworejo melalui LPPM Akper Pemkab Purworejo..

C. Pelaksanaan dan Pelaporan
Pelaksanaan Penelitian Dosen Akper Pemkab Purworejo dipantau dan
dievaluasi oleh penilai internal. Hasil pemantauan dan evaluasi internal
dilaporkan kepada Direktur Akper Pemkab Purworejo melalui LPPM.
Penilaian pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menggunakan formulir
evaluasi. Pada akhir pelaksanaan penelitian, setiap peneliti melaporkan
kegiatan hasil penelitian dalam bentuk kompilasi luaran penelitian.
Setiap peneliti wajib melaporkan pelaksanaan penelitian dengan
melakukan hal-hal berikut:
1. mengunggah softcopy laporan akhir yang telah disahkan LPPM dalam
format Word dengan ukuran file maksimum 5 MB, berikut softcopy luaran
penelitian (publikasi ilmiah, prosiding, bahan ajar) atau dokumen bukti
luaran; dan
2. laporan

akhir

terdiri

dari

laporan

penelitian

dan

laporan

pertanggungjawaban penggunaan anggaran
3. mengumpulkan dalam bentuk hard copy semua laporan akhir penelitian
beserta bukti luaran (presentasi oral, poster, publikasi di jurnal) 1 (satu)
eksemplar di LPPM, 1 (satu) eksemplar untuk perpustakaan.

D. Mekanisme Pendanaan
Pendanaan akan diberikan melalui dua tahap. Tahap pertama diberikan 50%
setelah penandatanganan kontrak penelitian, dan tahap ke dua diberikan 50%
setelah

peneliti

menyelesaikan

pertanggungjawaban keuangan.

semua

kewajiban

pelaporan

dan

Lampiran 1. Halaman Sampul Usulan Penelitian
PROPOSAL
PENELITIAN DOSEN PEMULA
AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL (Nama Ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, NIDN)
KATEGORI*

AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO
TAHUN

*) Pilih salah satu kategori, sampul cover warna BIRU

LAMPIRAN 2:
HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN DOSEN PEMULA
AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO
1. Judul
2. Bidang
3. Ketua Tim
a. Nama Lengkap
b. Jenis Kelamin
c. Gelar Akademik
d. NIDN/NIDK
e. Pangkat/Golongan
f. Jabatan
g. Alamat Kantor

:
: Kesehatan

4. Jumlah Anggota
a. Nama Lengkap
b. Gelar Akademik
c. Mahasiswa yang
Terlibat
5. Lokasi Kegiatan

:
:
::

6. Biaya yang diusulkan
7. Tahun Program

:
:

:
:
:
:
::
:

:

Purworejo, …………………

Ketua LPPM

Peneliti

(

)

(

)

Mengetahui,
Direktur

(

)

LAMPIRAN 4: Halaman Sampul Laporan Akhir
LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA
AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO

JUDUL PENELITIAN

TIM PENGUSUL (Nama Ketua dan anggota tim, lengkap dengan gelar, NIDN)
KATEGORI*

AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB PURWOREJO
TAHUN

*) Pilih salah satu kategori, sampul cover warna BIRU

No

1

2

3

4

5

Kriteria Penilaian
Perumusan masalah:
a. Ketajaman perumusan masalah
b. Tujuan Penelitian
Kesesuaian dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) Stikes:
a. Lima bidang unggulan: Kesehatan Ibu dan anak;
Keperawatan holistik dan berkelanjutan; Promosi
kesehatan, terapimodalitas, dan komplementer; dan Rekam
medis dan informasi kesehatan
b. Kesesuaian dengan pelaksanaan RIP setiap Prodi
Metode penelitian:
Ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan
Tinjauan pustaka:
a. Relevansi
b. Kemutakhiran
c. Penyusunan Daftar Pustaka
Kelayakan penelitian:
a. Kesesuaian waktu
b. Kesesuaian biaya
c. Kesesuaian personalia
Jumlah

Keterangan : Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 =
Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik); Nilai = Bobot x Skor. Total akhir=
total nilai x 100 : 7

Bobot (%)

25

25

25

15

10

100

Skor

Nilai

Komentar Penilai:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
......................................................
Purworejo,..................
Reviewer

(

*Coret yang tidak perlu

)

