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PANDUAN PENELITIAN 

I. Pendahuluan 

1.1. Rasional 

Peningkatan kualitas pembelajaran akan dapat didorong lebih cepat jika tersedia 

panduan yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh mahasiswa dalam menyusun rencana dan 

melaksanakan penelitian. Karena itu, Pedoman ini menjadi sangat penting artinya dalam 

rangka peningkatan kualitas pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Unimed. 

 

1.2. Tujuan 

Tujuan disusunnya Pedoman ini adalah untuk menyediakan pegangan umum 

kepada mahasiswa dalam menyusun rencana dan melaksanakan penelitian sehingga 

menjadi lebih efektif dan efisien dengan kualitas yang lebih baik dan dengan produk yang 

lebih inovatif. 

 

1.3. Ruang Lingkup 

Pedoman ini dapat digunakan untuk menyusun rencana dan melaksanakan 

penelitian Mahasiswa Program Sarjana (S1) di Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri 

Medan (Unimed). 

 

1.4. Sasaran 

a. Mahasiswa 

b. Dosen pembimbing penelitian 

 

1.5. Definisi 

Penelitian dalam panduan ini adalah penelitian yang diajukan dan dilakukan oleh 

mahasiswa sebagai bagian dari mata kuliah tertentu dan merupakan salah satu bentuk dari 

tri dharma perguruan tinggi.  
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II. Panduan Penelitian 

2.1. Penyusunan Rencana Penelitian 

Langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyusun rencana penelitian: 

a. Rencana penelitian yang disusun oleh mahasiswa dilakukan untuk memenuhi tugas 

pada mata kuliah tertentu untuk memenuhi tugas perkuliahan . 

b. Mahasiswa yang akan melakukan penelitian diawali dengan membuat draf proposal. 

c. Draf praproposal diajukan kepada dosen sesuai bidang keahlian untuk menjadi 

pembimbing penelitian. 

d. Setelah memperoleh pembimbing, mahasiswa harus aktif berkonsultasi secara teratur. 

 

2.2. Pembimbingan penelitian 

a. Dosen Pembimbing wajib memberikan pengarahan dan bimbingan agar mahasiswa 

mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. 



b. Pembimbing dimungkinkan menyarankan kepada mahasiswa agar berkonsultasi 

kepada dosen lain yang memiliki keahlian khusus menyangkut isi skripsinya. 

c. Jika setelah mendapat pengarahan dan bimbingan, mahasiswa tidak melaksanakan 

tugasnya dengan sungguh-sungguh, pembimbing wajib menegur. 

 

2.3. Pelaporan Penelitian 

a. Hasil penelitian ditulis dalam bentuk buku laporan penelitian  dengan mengacu pada 

buku pedoman penulisan skripsi. 

b. Mahasiswa wajib menyerahkan laporan sebanyak 1 (satu) eksemplar untuk disimpan di 

perpustakaan Jurusan Biologi dan 1 (satu) eksemplar untuk disimpan di perpustakaan 

Fakultas Ilmu Sosial. 

c. Mahasiswa wajib menyerahkan hasil penulisan, data primer, data sekunder, hasil 

pekerjaan termasuk didalamnya; program, hasil perhitungan, dalam bentuk digital 

(CD) kepada Prodi/Jurusan untuk disimpan dan mengunggahnya kedalam sistem yang 

telah disediakan. 

 

III. Lampiran 

1. Format proposal penelitian 

A. DAFTAR ISI  

B. ABSTRAK 

C. PENDAHULUAN 

D. TINJAUAN PUSTAKA  

E. METODE PENELITIAN  

F. JADWAL PELAKSANAAN  

G. DAFTAR PUSTAKA  

H. LAMPIRAN  

 


