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A. Pendahuluan
Setiap perguruan tinggi memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran masing-masing. Rumusan visi,
misi, tujuan, dan sasaran yang dimiliki perguruan tinggi menunjukkan keunggulan dan kekhasannya
dalam semua program, baik akademik maupun non akademik yang hendak direalisir pada saat ini
dan di masa mendatang. Keunggulan dan kekhasan program yang dimiliki perguruan tinggi, yang
membedakan satu perguruan tinggi dengan lainnya. Demikian pula di tingkat fakultas, FIS UNY
memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang harus ditempuh untuk mendukung visi UNY.
Oleh karena itu pengembangan kelembagaan FIS adalah mutlak untuk diusahakan oleh komponen
fakultas baik oleh pimpinan fakultas, dosen, maupun tenaga kependidikan.
Pengembangan FIS UNY didasarkan pada landasan ilmiah yang sifatnya multidimensi, baik
landasan psikologis, sosiologis, ekonomis, politis, dan kultural. Agar dapat dilakukan secara efektif
dan efisien, maka segala upaya yang ditempuh untuk pengembagan FIS haruslah berlandaskan pada
fakta, bukan opini sesaat yang membawa FIS semakin terpuruk. Ini berarti bahwa penelitian dan
pengembangan memiliki peran penting dalam pengembangan FIS ke depan. Penelitian dan
pengembangan yang dilakukan seharusnya mencakup dua jenis analisis, baik analisis yang bersifat
positif (apa yang sebenarnya terjadi tanpa memihak) maupun analisis yang bersifat normatif
(memihak terhadap perbaikan praktik-praktik yang ada), misalnya perbaikan pendidikan masyarakat,
perbaikan karakter bangsa, dan perbaikan kebijakan pendidikan nasional. Ini semua dapat terwujud
jika FIS memiliki struktur (sistem), figure (SDM), dan kultur ilmiah yang kuat, dihargai, dan
didukung oleh manajemen yang bermutu.
Untuk menghadapi tuntutan masa depan yang tersurat dalam: (1) rencana pembangunan
jangka panjang nasional (RPJPN), (2) cetak biru pembangunan pendidikan nasional, (3) rencana
induk percepatan
dan
perluasan
pembangunan
ekonomi
Indonesia
(MP3EI), (4)
keanekaragaman kebutuhan masyarakat khususnya dunia kerja (Renstra UNY 2014-1019), FIS
sebagai bagian dari UNY juga harus mengembangkan program-program yang mampu memenuhi
tuntutan-tuntutan tersebut. Pengembangan program-program yang dimaksud harus berangkat dari
kondisi dan kepentingan nasional dalam rangka untuk mempertebal nasionalisme berdasarkan
Pancasila dan pilar-pilar persatuan dan kesatuan Indonesia yaitu UUD 45, NKRI, dan Bhinneka
Tunggal Ika. Pengembangan FIS UNY diarahkan untuk menghasilkan insan Indonesia cerdas,
berjati diri Indonesia, dan berkeunggulan komparatif dan kompetitif secara regional dan
internasional melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas dan relevansi, kesetaraan
dan kepastian memperoleh layanan di FIS UNY. Upaya peningkatan mutu, relevansi, efektivitas,
dan efisiensi harus dilakukan FIS secara optimal dan terus menerus, baik terhadap input, proses,
maupun output. Salah satu usaha inilah diwujudkan dalam bentuk pemberiah hibah penelitian kepada
dosen di lingkungan FIS UNY.
Pada prinsipnya program penelitian di lingkungan FIS UNY ini adalah program yang mampu
mendeteksi, menguji, dan menghasilkan karya-karya berkualitas yang mempunyai kelayakan nilai jual
dalam rangka sosialisasi produktivitas FIS UNY, bahkan jika memungkinkan dapat menambah income
1

generating FIS UNY. Di samping itu, beberapa karya yang dihasilkan program hibah FIS ini
diharapkan dapat merupakan indikator dinamika dan komitmen sivitas akademika terhadap
pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang sekaligus merupakan daya dukung terhadap munculnya
karya-karya unggulan lainnya yang lebih berkualitas.Tema-tema penelitian FIS UNY meliputi: bidang
pendidikan (pendidikan karakter, pengembangan teaching based research, pengembangan
metodologi pembelajaran, media pembelajaran, pengembangan profesionalisme tenaga pendidik dan
kependidikan, dan pengembangan kelembagaan); dan bidang non kependidikan (sosial dan
humaniora).
Kegelisahan tersebut cukup dirasakan oleh berbagai kalangan yang fokus dalam kajian ilmuilmu sosial khususnya di Perguruan Tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu. Senada dengan hal
tersebut Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta sampai yang merupakan lembaga
pendidikan terus berupaya melakukan kajian paradigma keilmuan khususnya di bidang ilmu-ilmu
sosial sebagai sebuah basis keilmuan. Selaras dengan Visi FIS yang mana pada tahun 2025 FIS
menjadi Fakultas yang unggul di Asia Tenggara dalam menghasilkan paradigma alternatif ilmu-ilmu
sosial keindonesiaan, ilmuwan sosial,dan pendidik yang berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan
kecendekiaan. FIS sebagai institusi perguruan tinggi dan tempat tinggal berbagai ilmuwan sosial
tanpa kenal lelah melakukan refleksi, kajian, sampai pada langkah nyata gerakan membangun ilmu
sosial indonesia melalui proses pendidikan, penelitian dan pengabdian. Sampai saat ini FIS UNY giat
melakukan diskusi dan membangun paradigma alternatif bangunan ilmu sosial indonesia yang
menitikberatkan pada basis sumber dan data-data yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.
Pada saatnya nanti FIS UNY ingin membuktikan bahwa bangunan paradigma ilmu sosial indonesia
adalah satu hal yang layak untuk menjadi sumber ilmu dan basis pengembangan keilmuan
selanjutnya.
Untuk itu demi menjawab kegelisahan atas dinamika ilmu sosial dan sumber-sumber ilmu
keindonesiaan FIS perlu mengokohkan sebuah lembaga pengkajian, penelitian dan penerapan yang
dapat menjadi sarana dalam upaya membangun paradigma ilmu sosial indonesia dari hasil pemikiran
berbagai sudut pandang ilmu sosial melalui berbagai macam perspektif ilmu sosial yang dimiliki FIS
saat ini di bidang Hukum dan Politik, Sosiologi,Sejarah, Geografi, Administrasi Negara dan
Komunikasi. Sinergitas tersebut diwujudkan dalam langkah konkret melalui Majelis Pengkajian,
Penelitian dan Penerapan Ilmu-Ilmu Sosial (MASISKA) sehingga harapannya mampu memberikan
pencerahan terhadap peneguhan paradigma ilmu sosial keindonesiaan.
Dalam ranagka mencapai tujuan tersebut maka maka fakultas ilmu sosial UNY penelitian yang
ada dilingkungan FIS akan mengarah pada upaya pencapain visi misi Fakultas, yaitu mencapai Ilmu
sosial Ke Indonesiaan. Sesuai dengan Road MAP yang telah di sepakati maka pada tahun pertama
ini program penelitian dilakukan untuk mengangkat kembali kearifan lokal sebagai basis
pengetahuan-pengetahun sosial lokal masyarakat. Keragaman masyarakat Indonesia adalah hal
mutlak yang tidak dapat dibantahkan. Hal ini membawa konsekuensi beragamnya berbagai kearifan
lokal yang ada di masing-masing daerah. Keberadaan kearifan lokal menjadi kekuatan untuk
membentuk karakter masayarakat Indonesia. Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan yang
cukup pesat harapannya tetap dengan mempertahankan nilai-nilai karakter dan jati diri bangsa. Maka
berbagai pengetahuan lokal yang menjadi bagian dari kearifan lokal perlu untuk dihadirkan kembali
agar masyarakat Indonesia memahami dan dapat terus melestarikan keberadaan pengetahuan lokal
indonesia.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut maka Jajaran 3 melakukan kerjasama dengan Masiska.
Adapaun aktivitas yang akan dilakukan adalah melibatkan seluruh sivitas akademik di FIS UNY baik
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dosen maupun mahasiswa untuk terlibat dala kegiatan penelitian. Oleh karena itu berikut pedoman
penelitian Ilmu sosial keIndonesiaan bagi mahasiswa FIS UNY tahun 2017 terkait dengan kearifan
lokal di dalam masyrakat.
B. Jenis Penelitian yang Ditawarkan
Penelitian Mahasiswa secara Kelompok dengan tema “Kearifan Lokal untuk Membangun
Ilmu Sosial Keindonesiaan”
C. Tujuan
1. Menjadi sarana pengembangan keilmuan khususnya ilmu sosial keindonesiaan bagi mahasiswa
2. Menggali dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat
3. Membangun paradigma ilmu sosial keindonesiaan
D. Luaran
Luaran program penelitian mahasiswa FIS UNY adalah untuk menghasilkan artikel-artikel hasil
penelitian mahasiswa yang bermanfaat bagi peningkatan daya saing bangsa antara lain berupa:
1. Artikel ilmiah yang akan diterbitkan dalam Ensiklopedi Ilmu Sosial Keindonesiaan
(Wajib)
2. Draft artikel ilmiah mahasiswa yang dapat diikutsertakan dalam seminar nasional atau
internasional (Pilihan)
3. Draft artikel ilmiah yang dapat diterbitkan dalam jurnal nasional terakreditasi/tidak
terakreditasi (Pilihan)
E. Pembiayaan Penelitian
Anggaran penelitian ini dialokasikan dari Dana RKPT FIS UNY Tahun 2017 dengan total
dana per judul untuk 14 judul Penelitian Kelompok @Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah).
Pembiayaan dirinci berdasarkan jenis pengeluaran dengan jelas untuk setiap komponen biaya:
1. Biaya operasional, maksimum 90% dari nilai kontrak meliputi: perjalanan, peralatan
penunjang dan bahan habis pakai.
2. Lain-lain, maksimum 10% dari nilai kontrak meliputi: pelaporan, penelusuran pustaka,
publikasi ilmiah, dan yang sejenis.
F. Sistematika Proposal Penelitian
Proposal Penelitian mahasiswa FIS UNY maksimum berjumlah 20 halaman (tidak
termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, ringkasan
dan lampira). Ditulis menggunakan font Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi
kecuali ringkasan satu spasi. Ukuran kertas A-4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut.
 HALAMAN SAMPUL
 HALAMAN PENGESAHAN
Ditandatangani oleh Ketua Pengusul, Pembimbing dan Wakil Dekan III FIS UNY
 DAFTAR ISI
 DAFTAR TABEL (jika ada)
 DAFTAR GAMBAR (jika ada)
 DAFTAR LAMPIRAN
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 RINGKASAN (maksimum satu halaman)
Kemukakan latar belakang singkat, tujuan penelitian dan metode yang akan dipakai dalam
pencapaian tujuan tersebut. Ringkasan harus mampu menguraikan secara cermat dan singkat
tentang rencana kegiatan yang diusulkan.
 BAB 1. PENDAHULUAN
Uraikan latar belakang dan rumusan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan
urgensi (keutamaan) penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan temuan apa yang ditargetkan serta
kontribusinya terhadap pengembangan keilmuan di FIS UNY.
 BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA
Kemukakan state of the art dalam bidang yang diteliti, Jelaskan juga studi pendahuluan yang
telah ada sebelumnya.
 BAB 3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian dilengkapi dengan bagan alur penelitian yang menggambarkan apa yang
sudah dilaksanakan dan dicapai sebelumnya sesuai peta jalan penelitian. Metode harus
menjelaskan secara utuh tahapan penelitian yang jelas, luaran, indikator capaian yang terukur di
setiap tahapan.
 BAB 4. BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN
1. Anggaran Biaya
Anggaran biaya yang diajukan disusun secara rinci seperti pada poin E dan dilampirkan
dalam proposal.
2. Jadwal Penelitian
Jadwal penelitian disusun dalam bentuk bar chart untuk rencana penelitian yang diajukan.
 DAFTAR PUSTAKA
Penulisan daftar pustaka disusun dengan urutan nama pengarang, tahun, judul tulisan/buku,
kota tempat penerbit dan nama penerbit. Hanya pustaka yang dikutip dalam usulan penelitian
yang dicantumkan di dalam daftar pustaka.
 LAMPIRAN
1. Anggaran Penelitian
2. Curriculum Vitae Pembimbing dan Pengusul
G. Ketentuan Peneliti
1. Merupakan mahasiswa FIS UNY angkatan 2014 - 2016
2. Jumlah anggota tim peneliti 2-3 orang
3. Melibatkan 1 pembimbing yang merupakan Dosen FIS UNY
4. Dalam 1 tim dapat beranggotakan mahasiswa yang berbeda jurusan/prodi di FIS UNY
H. Mekanisme Pengajuan dan Seleksi Proposal
1. Menyusun proposal sesuai dengan sistematika yang telah ditentukan
2. Menyerahkan proposal penelitian yang ditandatangani sampai pada Pembimbing sebanyak 3
eksemplar di Subag Kemahasiswaan FIS UNY (untuk pengesahan WD III secara kolektif)
3. Proposal penelitian menggunakan mika berwarna merah dan dijilid
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I. Mekanisme seleksi proposal
Pada prinsipnya pemberian hibah penelitian mahasiswa FIS UNY ini didasarkan atas kompetisi
antar mahasiswa pengusul di lingkungan FIS UNY. Penilaian dilakukan oleh Badan Pertimbangan
Penelitian dan reviewer penelitian yang ditunjuk oleh Dekan.
J. Informasi Tambahan
1. Seluruh artikel hasil penelitian akan dipublikasikan di Ensiklopedi Ilmu Sosial Keindonesiaan
FIS UNY
2. Dari seluruh penelitian yang diterima akan dipilih untuk mendapatakan penghargaan The Best
Research, The Best Presenter dan The Best Article
Tahapan dan jadwal penelitian meliputi:
No
Nama Kegiatan
1
Sosialisasi Panduan dan
Penawaran Penelitian ke
jurusan/program studi dan
Ormawa
2
Penyerahan Proposal

Waktu
13 Juni sd 19 Juni
2017

Tempat
Keterangan
Jurusan/Program WD III
Studi

20 Juni sd 20 Juli
2017

Subag.
Kemahasiswaan

3

Seleksi Proposal

4

Pengumuman hasil seleksi
proposal
Seminar awal
Penandatanganan Kontrak
Penelitian
Pelaksanaan Penelitian

21 Juli sd 26 Juli
2017
27 Juli 2017

Subag
Kemahasiswaan
FIS UNY
FIS - UNY
FIS - UNY

WD III

31 Juli 2017
5 Agustus 2017

FIS – UNY
FIS – UNY

5 Agustus – 5
Oktober 2017
5-10 September
2017
6-10 Oktober 2017

Lapangan

Panitia
Subag.
Kemahasiswaan
Tim Pelaksana

15 Oktober 2017
20 Oktober 2017

FIS – UNY
FIS – UNY

5
6
7
8
9
10
11

Monitoring I
Penyerahan laporan kemajuan
Monitoring II
Penyerahan draft hasil penelitian
Seminar hasil
Pengumpulan laporan akhir
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FIS – UNY
FIS – UNY

Reviewer

Subag.
Kemahasiswaan
Tim Monev
Panitia
Subag.
Kemahasiswaan

Lampiran 1. Format sampul (Dilengkapi Mika warna Merah)

MAHASISWA
PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA
TAHUN ANGGARAN 2017

JUDUL PENELITIAN:
........................................................

Oleh :
Nama Ketua Peneliti dan Anggota
Lengkap dengan NIM

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2017
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Lampiran 2. Format Halaman Pengesahan
HALAMAN PENGESAHAN
PROPOSAL PENELITIAN MAHASISWA
1.
2.

3.
4.

5

6
7
8

Judul Penelitian
Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIM
c. Jurusan
d. Telepon/HP
e. Alamat rumah/domisili
e. e-mail
Skim penelitian
Tim Peneliti
No
Nama
1.
2.
Pembimbing
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. NIP
c. Jurusan/Prodi
d. Jabatan
e. Email
Lokasi Penelitian
Waktu Penelitian
Dana yang diusulkan

:
:
:
:
:
:
:
:
:

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................
Mahasiswa
NIM

:
:
:

Jurusan/Prodi

2 bulan

Mengetahui:
Pembimbing,

................ ,........................................
Ketua Tim Peneliti,

(...................................)
NIP .................................

(...................................)
NIM .................................

Mengetahui,
Wakil Dekan III FIS UNY,

M. Nur Rokhman, M.Pd.
NIP. 19660822 199203 1 002
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Lampiran 3. Format Asesmen Proposal
LEMBAR EVALUASI
PENELITIAN MAHASISWA FIS UNY
Nama Peneliti
Jurusan/Prodi/Fakultas
Judul Penelitian

No
1

2

3

4

5
6

:
:
:

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Kriteria
Kesesuaian tema “Kearifan Lokal di
untuk Membangun Ilmu Sosial
Keindonesiaan”
Perumusan masalah: ketajaman, latar
belakang dan rumusan masalah,
kejelasan tujuan
Luaran:
Kemanfaatan untuk penunjang
pembangunan ilmu sosial
keindonesiaan
Kualitas penelitian yang akan
dilakukan: tinjauan pustaka,
kekomprehensifan dan kedalaman
teori
Ketepatan metode penelitian
Kelayakan:
Personalia, biaya, waktu, sarana
Jumlah

Bobot

Skor

15

1, 2, 4, 5

20

1, 2, 4, 5

20

1, 2, 4, 5

15

1, 2, 4, 5

20

1, 2, 4, 5

10

1, 2, 4, 5

Nilai = Bobot x Skor

100

Divalidasi dan disahkan oleh
Wakil Dekan III,

Yogyakarta, ..............................2017
Penilai,

M. Nur Rokhman, M.Pd.
NIP. 19660822 199203 1 002

(...................................................)

Saran/Saran:
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Lampiran 4. Format Judul laporan (Dilengkapi mika warna bening)

MAHASISWA
LAPORAN PENELITIAN MAHASIWA
TAHUN ANGGARAN 2017

JUDUL PENELITIAN:
........................................................

Oleh :
Nama Ketua Peneliti dan Anggota
Lengkap dengan NIM

DIBIAYAI OLEH DANA PENELITIAN FAKULTAS BAGI MAHASISWA
No. ...........................................................

FAKULTAS ILMU SOAIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
TAHUN 2017
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Lampiran 5. Format Halaman Pengesahan
HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENELITIAN MAHASISWA
1.

Judul Penelitian

:

2.

Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap
b. NIM
c. Jurusan
d. Telepon/HP
e. Alamat rumah/domisili
e. e-mail

:
:
:
:
:
:
:

3.

Tim Peneliti
No
1.
2.

5

6

………………………….............................
………………………….............................
………………………….............................
………………………….............................
………………………….............................
………………………….............................
………………………….............................
………………………….............................
………………………….............................

Nama

Pembimbing
a. Nama Lengkap dan Gelar
b. NIP
c. Jurusan/Prodi
d. Jabatan
e. Email
Biaya Penelitian

NIM

:
:
:
:
:
:

Mengetahui:
Pembimbing,

Jurusan/Prodi

………………………….............................
………………………….............................
………………………….............................
………………………….............................
………………………….............................
………………………….............................

................ ,........................................
Ketua Tim Peneliti,

(...................................)
NIP .................................

(...................................)
NIM .................................

Mengetahui,
Wakil Dekan III FIS UNY,

M. Nur Rokhman, M.Pd.
NIP. 19660822 199203 1 002
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Lampiran 6. Sistematika Laporan
Sistematika Laporan hasil Penelitian Mahasiswa FIS UNY mengikuti alur seperti berikut:

HALAMAN JUDUL ...................................................................................

i

HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................

ii

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN
ABSTRAK DAN SUMMARY .............................................................

iii

PRAKATA .............................................................................................

iv

DAFTAR ISI ...........................................................................................

v

DAFTAR TABEL * ................................................................................

vi

DAFTAR GAMBAR* ............................................................................

vii

DAFTAR LAMPIRAN .........................................................................

viii

BAB I.

PENDAHULUAN ................................................................

1

BAB II

KAJIAN PUSTAKA ....................................................

BAB III METODE PENELITIAN .....................................................
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ...........................................
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN ............................................

DAFTAR PUSTAKA ..............................................................................
LAMPIRAN .............................................................................................
(Termasuk instrumen penelitian, personalia tenaga peneliti beserta
kualifikasinya, dll)
B. DRAFT ARTIKEL ILMIAH

Keterangan: *).

Jika ada.
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