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HALAMAN SAMPUL  
DAFTAR ISI 
ABSTRAK 
(maksimum satu halaman) 
Kemukakan tujuan jangka panjang dan target khusus yang ingin dicapai serta metode yang akan dipakai 
dalam pencapaian tujuan tersebut. Ringkasanharus mampu menguraikan secara cermat dan singkat 
tentang rencana kegiatan yang diusulkan yang sejalan dengan rencana strategis dan/atau roadmap 
penelitian dosen dan jika mungkin, UNPAR. 
 
BAB 1. PENDAHULUAN 
Uraikan latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi (keutamaan) 
penelitian. 
Dalam bab ini, secara singkat uraikan bagaimana riset yang diusulkan mendukung capaian renstra dan 
peta jalan penelitian dosen dan perguruan tinggi (UNPAR). Pada bab ini juga dijelaskan temuan dan 
luaran inovasi apa yang ditargetkan serta kontribusinya pada pengembangan keilmuan.  
 

BAB 2. PETA JALAN PENELITIAN DOSEN, PUSAT STUDI/PROGRAM STUDI/PERGURUAN TINGGI 
Dalam bab ini, uraikan dan ulas renstra penelitian yang terkait, dan jika dimungkinkan, dikaitkan dengan 
bidang unggulan UNPAR, luaran penelitian yang terkait dengan penelitian yang diusulkan, dan inovasi 
yang ditargetkan. Jelaskan pula pentingnya riset yang diusulkan dalam mendukung capaian peta jalan 
penelitian ybs. 
 
 
BAB 3. TINJAUAN PUSTAKA 
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, referensi yang menjadi acuan primer serta hasil 
penelitian yang mutakhir dan relevan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah. 
Jelaskan juga studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai oleh pengusul. 
 
BAB 4. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alir penelitian yang menggambarkan apa yang akan 
dilaksanakan sesuai dengan  
peta jalan penelitian perguruan tinggi. Metode harus memuat secara utuh tahapan penelitian dengan 

jelas, luaran, dan indikator capaian yang terukur di setiap tahapan.  

 

BAB 5. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN  
5.1 Anggaran Biaya 
Anggaran penelitian adalah anggaran yang dibutuhkan untuk memperoleh literature, pembelian buku 
atau biaya yang diperlukan terkait penelitian literature. Anggaran tidak untuk pengumpulan atau 
pengolahan data mengingat penelitian ini adalah penelitian literatur. 
 



5.2 Jadwal Penelitian 
Jadwal penelitian disusun dalam bentuk diagram batang (bar chart) untuk rencana penelitian yang 
diajukan. 
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