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KATA PENGANTAR 

 

Alhamdulillah, puji syukur atas kelimpahan rahmat Allah yang Maha Pengasih 

dan Penyayang karena berkat rahmat-Nya Rencana Induk Penelitian Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (RIP FKIP) Universitas Seraambi Mekkah dapat diwujudkan.  

Rencana Induk Penelitian FKIP 2020-2025 mengangkat tema “Reinventing 

Pendidikan dan Refleksi Kebudaayan Untuk Pendidikan Yang Bebas Beradab, 

Berkelanjutan dan Berdaya Saing”. Tema ini berangkat dari pemahaman bahwa 

manusia (peserta didik) bukan saja dituntut  untuk memiliki kecakapan di bidang ilmu 

pengetahuan sajatapi juga dapat menjadikannya manusia yang beradab, bermoral, dan 

berperilaku yang humanis dalam kehidupan bermasyarakat, serta mampu bersaing 

hingga di kancah Internasional. 

Berlandaskan pada UU No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, dimana 

perguruan tinggi wajib menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi 

kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. 

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, FKIP Universitas Serambi Mekkah menyusun 

Rencana Induk Penelitian (RIP), yang merupakan rencana strategis penelitian sebagai 

arah kebijakan dalam pengelolaan penelitian di lingkungan FKIP USM dari tahun 2020 

sampai dengan tahun 2025. 

Melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, RIP FKIP 2020-2025 ini diharapkan 

mampu memberi arah kepada civitas akademik FKIP baik dosen maupun mahasiswa 

dengan berbagai pengalaman-pengalaman riset dan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat guna menyiapkan sumberdaya manusia yang beradab, bermoral dan 

humanis. 

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu  dalam penyelesaian RIP 

ini, baik bantuan moril maupun spiritual, semua itu kami serahkan kepada Allah SWT.  

Semoga menjadi amal bhaktinya di hari kelak. Namun kami yakin RIP ini masih banyak 

kekurangannya, oleh sebab itu perlu masukan-masukan dari berbagai pihak untuk 

dilakukan berbagai perbaikan seperlunya.  

 

 

Banda Aceh, Januari 2020 

Dekan 

 

 

 

Jalaluddin, S.Pd., M.Pd. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Penyusunan Rencana Induk (RIP) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP) Universitas Serambi Mekkah dimaksudkan untuk menjamin terwujudnya 

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan keberlanjutan kinerja kegitan penelitian 

serta pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademikan FKIP USM. RIP FKIP 

dapat digunakan sebagai kerangka acuan dalam memetakan potensi bidang kajian 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta diharapkan dapat meningkatkan 

tidak hanya kuantitaf tapi juga kualitas dari penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat yang dilakukan oleh civitas akademika FKIP USM. 

 

A. Tujuan Penyusunan Rencana Induk Penelitian  (RIP) FKIP 

Penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) FKIP Universitas Serambi Mekkah 

tahun 2020-2025,  adalah untuk memudahkan penentuan arah penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat serta mempersiapkan potensi sumberdaya yang ada di lingkungan 

FKIP untuk neningkatkan produktivitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) FKIP ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menentukan arah kajian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai 

dengan isu strategis nasional; 

2. Mendorong terwujudnya penelitian-penelitian unggulan; 

3. Mendorong terbentuknya pemberdayaan sumberdaya manusia melalui kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat; 

4. Mendukung terbentuknya penelitian multidisiplin ilmu; 
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5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat; 

6. Meningkatkan relevansi output dan outcome penelitian serta pengabdian yang 

bermanfaat dan berdampak bagi kehidupan bermasyarakat; 

7. Mewujudkan keberlanjutan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

B. Potret dan Potensi SDM FKIP 

 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan merupakan salah satu fakultas yang 

bernaung di Universitas Serambi Mekkah. FKIP USM awalnya mencakup jenjang S1 

dan D3 di dirikan berdasarkan izin operasional dari Kopertis Wilayah I Sumatera Utara-

Aceh Nomor: 180/SK.PPS/KOP.I/1985 tanggal 18 Juli 1985, dan memperoleh status 

terdaftar pada Departemen Pendidikan Nasional Nomor 0430/0/1987 tanggal 23 Juli 

1987. Kini semua program studi di Lingkungan FKIP USM terlah terakreditasi pada 

jenjang S1. 

 FKIP USM memiliki banyak kegiatan baik dilakukan secara mandiri maupun 

kolaborasi dengan berbagai institusi yang dapat digunakan untuk merealisasikan RIP 

ini. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah: 

1. Penelitian Individual/Kelompok dengan Dana Mandiri atau Hibah 

2. Penelitian Pusat Studi Penelitian dan Pengabdian (PSPP)   

3. Penugasan Dosen ke Sekolah Binaan 

4. Penugasan Dosen ke Gampong Binaan 

5. Program Magang dan PPL 

6. Penelitian dalam rangka skripsi mahasiswa 

7. Penelitian dalam rangka penulisan tesis dan disertasi dosen FKIP 
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Adapun potensi sumberdaya manusia (dosen) yang bertugas pada FKIP 

Universitas Serambi Mekkah ditampilkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Potensi SDM FKIP 

Program Studi 

Jumlah Dosen Berdasarkan 

Kualifikasi 

Pendidikan 
Jabatan Fungsional 

S3 S2 S1 Profesor 
Lektor 

Kepala 
Lektor 

Asisten 

Ahli 
Staff 

Pend. Biologi 2 14   2 8 4 2 

Pend. Ekonomi 1 9 2  1 1 7 3 

PGSD 1 11   1 2 7 2 

Pend. Jasmani, 

Kesehatan dan Rekreasi 
 19     9 10 

Pend. Kimia 1 7    1 6 1 

Pend. Bahasa Inggris 3 7   1 3 5 1 

Pend. Fisika  12    1 5 6 

Pend. Matematika 2 9  1 2 2 6  

Pend. Sejarah 1 7    1 2 5 

Pend. Bahasa Indonesia  10   1 2 5 2 

Total 11 105 2 1 8 21 56 32 

Total Keseluruhan 118 118 

 

C. Fasilitas Pendukung dan Kerja Sama 

FKIP Universitas Serambi Mekkah memiliki gudung induk yang berlokasi di 

Gampong Bathoh Kota Banda Aceh, yang telah dilengkapi dengan  sarana dan prasana 

yang cukup memadai. Adapun fasilitas yang dapat digunakan untuk mendukung 

pelaksanaan RIP ini ditampilkan pada Tabel 2.  

Tabel 2. Fasilitas Pendukung Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi di FKIP USM 

No Nama Fasilitas No Nama Fasilitas 

1 Laboratorium IPA 8 Laboratorium Pendi. Fisika 

2 Laboratorium Komputer 9 Laboratorium Penjaskesrek 

3 Laboratorium Bahasa 10 Fitness Center 

4 Laboratorium Microteaching 11 Lapangan Olahraga 

5 Laboratorium Pendidikan Dasar 12 Perpustakaan 

6 Laboratorium Pendi. Biologi 13 Akses Internet  

7 Laboratorium Pendi. Kimia   

 

Meskipun demikian, masih dirasakan adanya ketersediaan fasilitas masih 

kurang, oleh sebab sering kali dilakukan berbagai kerja sama dengan beberapa pihak 
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baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas Serambi Mekkah untuk memenuhi 

kekurangan tersebut. Adapun bentuk-bentuk kerja sama yang telah dilakukan 

diantaranya yaitu: penggunaaan dan pemanfaatan laboratoium, serta pemanfaatan 

tenaga ahli dalam berbagai kegiatan pelatihan, pengembangan tenaga pendidik, 

kolaborasi tenaga pengajar, dan kolaborasi program-program internal. Beberapa kerja 

sama ini kemudian berlanjut ke jenjang yang lebih berkelanjutan sehingga FKIP USM 

memiliki mitra dan binaan yang ditampilkan pada Tabel 3. 

Tabel 3. Sekolah dan Gampong Binaan/Mitra FKIP USM 

No Sekolah Binaan/Mitra No. Gampong Binaan 

1 SD Negeri 14 Kota Banda Aceh 1 Gampong Cot Mesjid, 

Kota Banda Aceh 

2 SD IT Al Azhar Kota Banda Aceh 2 Gampong Bung Bak Jok,  

Kabupaten Aceh Besar 

3 SD Negeri 12 Kota Banda Aceh   

4 SD Negeri 3 Kota Banda Aceh   

5 SD Negeri 33 Kota Banda Aceh   

6 SMP Negeri 4 Kota Banda Aceh   

7 SMP negeri 9 Kota Banda Aceh   

8 MTs Darussa'adah Kota Banda 

Aceh 

  

9 MAN Model Kota Banda Aceh   

10 SMA Negeri 4 Kota Banda Aceh   

11 SMK Darul Ihsan Kab. Aceh Besar   
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BAB II 

RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) 

 

Rencana Induk Penelitian (RIP) FKIP tahun 2020-2025 mengangkat tema 

“Reinventing Pendidikan dan Refleksi Kebudaayan untuk Pendidikan yang Bebas 

Beradab, Berkelanjutan dan Berdaya Saing”. Pemilihan tema ini didasari akan pesatnya 

laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang beriringan pula dengan 

pertumbuhan moral dan humanisasi manusia yang sejalan dengan budaya yang 

dimilikinya serta dapat bersaing di kancah Nasional dan Internasional. Dewasa ini, 

pintar dan mahir saja tidak cukup menhantarkan anak didik kita menuju kesuksesan, 

namun juga dituntut adanya perilaku yang beradap, bermoral serta humanis. Hal ini 

sejalan pula dengan kerangka pembangunan pendidikan yaitu “menghasilkan generasi 

bangsa yang cerdas, berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing”. 

 

A. Perkembangan dan Capaian Penelitian dan Pengabdian 

Dinamika perubahan capaian penelitian dan pengabdian dosen di lingkungan 

FKIP Universitas Serambi Mekkah sangat dirasakan. Jumlah dosen yang melakukan 

penelitian terus menurun sejak tahun 2018 sejak dirasakan adanya kerumitan dalam 

pelaporan keuangan dengan adanya surat pemeriksaan BPK. Setiap tahun dosen-dosen 

FKIP mengusulkan hibah-hibah yang ditawarkan oleh pemerintah, selain itu mahasiswa 

FKIP dengan bimbingan para dosen juga mengusulkan hibah PKM dari pemerintah. 

Adapun jumlah usulan hibah penelitian dan pengabdian dosen (Tabel 4) dan jumlah 

usulan PKM mahasiswa (Tabel 5) ditampilkan sebagai berikut. 
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Tabel 4.  Jumlah Usulan Penelitian dan Pengabdian Dosen FKIP 

No 
Sumber 

Pembiayaan 

Penelitian Pengabdian 

2017 2018 2019 Jlh 2017 2018 2019 Jlh 

1 a. Perguruan 

Tinggi 
        

b. Mandiri 3 3 3 9 30 35 39 104 

2 Lembaga Dalam 

Negeri (di Luar 

PT) 

63 56 20 139  15 6  21 

3 Lembaga Luar 

Negeri 
  1 1   1 1 

Junlah 66 59 24 149 30 50 46 126 

 

Tabel 5. Jumlah Usulan PKM Mahasiswa FKIP 

No Sumber Pembiayaan 
Jumlah Judul 

Jumlah 
2017 2018 2019 

1 PKM 5 Bidang 16 19 39 74 

2 PKM GFK     

3 PKM KT    4 4 

Junlah 16 19 43 78 

 

Peningkatan usulan proposal hibah penelitian dan pegabdian yang dilakukan 

oleh civitas akademika FKIP terus  diupayakan untuk adanya peningkatan, tidak hanya 

dari segi kuantitas, namun juga dari segi kualitas, sehingga hal ini juga akan 

mempegaruhi jumlah capaian publikasi, produk dan luaran yang dihasilkan. Capaian 

publikasi, produk dan luaran yang dihasilkan dosen ditampilkan sebagai berikut. 

 

Tabel 6. Publikasi, Produk dan Luaran yang Dihasilkan Dosen FKIP 

No Jenis 
Tahun Terbit 

Jumlah 
2017 2018 2019 

1 Jurnal Internasional 6 2 4 12 

2 Jurnal Nasional Terakreditas 1  5 6 

3 Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi 12 2 12 26 

4 Buku Ber-ISBN 1 3 1 5 

5 Prosiding Internasional 3 1  4 

6 Prosidin Nasional 30 1 2 33 

7 Paten/HAKI   2 2 

8 Luaran Lain (Model/Prototype/Desain)  2  2 

Total Jumlah 53 11 26 90 
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B. Analisis SWOT 

Faktor internal yang dimiliki oleh FKIP USM direpresentasikan oleh kekuatan 

dan kelemahan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan RIP ini, yang dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Kekuatan  

a) Memiliki fasilitas penunjang berupa laboratorium-laboratorium dasar dan 

kejuruan sesuai bidang studi; 

b) Memiliki akses jaringan internet (WIFI); 

c) Potensi sumberdaya manusia dengan kualifikasi pendidikan yang  memadai, 

baik dari dosen DPK (PNS) maupun dari dosen tetap yayasan; 

d) Tingginya motivasi dan minat para peneliti dan pengabdi baik yang 

dilakukan oleh civitas akademika FKIP USM; 

e) Terjalinnya hubungan kemitraan atau kerjasama yang kuat antar instansi 

pemerintah maupun swasta; 

f) Alumni yang telah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

2. Kelemahan  

a) Belum idealnya pencapaian kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian 

yang dilakukan oleh civitas akademika FKIP USM; 

b) Belum idealnya pencapaian publikasi dan luaran yang diperoleh dari 

penelitian dan pengabdian yang dilakukan oleh civitas akademika FKIP 

USM; 

c) Belum idelnya komposisi tim peneliti dan pengabdi berdasarkan kualikasi 

jabatan fungsional dosen yang berpangkat Lektor Kepala, Lektor, dan 

Asisten Ahli; 
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d) Belum idelnya komposisi tim peneliti dan pengabdi berdasarkan kualikasi 

bidang keilmuan dengan lintas bidang keilmuan; 

e) Ketepatan dan pembagian waktu untuk mewujudkan pelaksanaan tridharma 

perguruan tinggi, yang dirasakan masih didominasi oleh kegiatan 

administrasi akademik. 

Faktor eksternal yang akan mempengaruhi FKIP USM dalam pelaksanaan RIP 

ini yang direpresentasikan oleh peluang dan ancaman, yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Peluang 

a) Sangat tingginya motivasi dan minat dari civitas akademika FKIP USM 

untuk melakukan penelitian dan pengabdian karena adanya sumber 

pembiayaan untuk kegiatan penelitian dan pengabdian baik dari pemerintah 

maupun lembaga pendanaan lainnya; 

b) Meningkatnya hubungan kerja sama, baik industri, universitas maupun 

pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri dengan menyediakan dana 

penelitian dan pengabdian; 

c) Tersedianya banyak media publikasi ilmiah, baik di dalam maupun luar 

negeri, baik yang berbayar maupun yang tidak berbayar, sehingga membuka 

pelung dan kesempatan besar bagi dosen atau peneliti untuk 

mempublikasikan hasil penelitiannya; 

d) Kebutuhan akan peningkatan status program studi melalui akreditasi, 

kenaikan kepangkatan atau jabatan fungsional serta sertifikasi dosen, yang 

menuntut  dosen-dosen untuk melalukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat tentu; 
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2. Ancaman 

a) Kesiapan kompetensi dalam mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian 

yang semakin sulit, karena adanya tuntutan yang lebih tinggi; 

b) Kesiapan dalam menghadapi kompetisi mendapatkan hibah penelitian dan 

pengabdian yang semakin sulit, karena harus bersaing dengan PTN dan PTS 

lainnya; 

c) Rumitnya prosedur adminstrasi pelaporan hasil dan laporan keuangan hibah 

penelitian dan pengabdian, yang dapat membuat motivasi menjadi menurun; 

d) Adanya perubahan kebijakan yang terjadi secara tiba-tiba dan 

mempengaruhi proses pelaksanaan penelitian dan pengabdian; 

 

C. Arah Penelitian dan Pengabdian FKIP USM 

Dunia pendidikan terus berkembang dan berubah-ubah mengikuti perkembangan 

zaman dan diatur pula oleh peraturan perundang-undangan nasional. Di samping itu, 

kebudayaan (adat istiadat dan kearifan lokal setempat) turut memberi sumbangsih dalam 

penentuan kebijakan terkait pelaknaan pendidikan sehingga diharapkan dapat memberi 

keberlanjutan. Adapun roadmap RIP FKIP Universitas Serambi Mekkah tahun 2020-

2025 ditampilkan pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Roadmap Penelitian dan Pengabdian FKIP USM tahun 2020-2025 

Berdasarkan roadmap penelitian dan pengabdian FKIP USM  tahun 2020-2025, 

Rencana Induk Riset Naasional tahun 2017-2045, dan kebutuhan riil dalam bidang 

pendidikan dan non-pendidikan di Aceh, maka arah kajian penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat di bidang pendidikan dan non-pendidikan dikembangkan menjadi 

tujuh (7) bidang unggulan penelitian dan pengabdian, yaitu: (1) Teknologi pendidikan, 

(2) Ilmu pendidikan, (3) Sains dan teknologi, (4) Sosial humaniora, seni budaya, dan 

ekonomi kreatif, (5) Pendidikan olahraga, kesehatan, rekreasi, dan gizi, (6) Pendidikan 

lingkungan dan penanggulangan bencana, dan (7) Literasi dan Life skill.  

 

Tahun 2020-2021

•Tahan penguatan penelitian & pengabdian

Tahun 2021-2022

•Tahap penguatan produk dan luaran peneitian dan pengabdian

Tahun 2022- 2023

•Tahap penguatan hirilisasi penelitian dan pengabdian

Tahun  2023-2024

•Tahap pengutan diseminasi produk dan luaran peneitian dan 
pengabdian

Tahun 2024-2025

•Tahap penguatan diseminasi, pemasaran dan pengembangan 
lanjutan  
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D. Riset Unggulan FKIP USM 

Berdasarkan roadmap penelitian dan pengabdian FKIP USM, dengan memperhatikan kebutuhan di masyarakat luas, pengembangan 

ilmu, dan peminatan di berbagai bidang studi di lingkungan FKIP maka ditetapkan sub-sub tema dari tujuh (7) bidang unggulan penelitian 

dan pengabdian yang ditampilkan pada tabel berikut. 

Tabel 6. Bidang Unggulan dan Topik Penelitian & Pengabdian 

No 
Bidang 

Unggulan 
Dasar Pemikiran Topik Penelitian Target Capaian/Luaran 

1 Teknologi 

pendidikan  

Era industri 4.0 memberi dampak 

disemua sektor kehidupan termasuk 

dunia pendidikan. Oleh karenanya, 

pengintegrasian teknologi informasi 

dalam dunia pendidikan perlu 

dilakukan untuk sehingga proses dan 

output dari kegiatan pembelajaran 

dapat berkualitas, inovatif, dan 

fleksibel. 

Fleksibilitas pendidikan 

memungkinkan setiap orang 

mengakses pendidikan sesuai dengan 

kondisi yang dimilikinya, sehingga 

menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya pendidikan dengan 

sendirinya. 

 

1. Penelitian dan pengembangan model 

pembelajaran berbasis peserta didik, 

berbasis online dan digital, berbasis 

konteks lokal, dan  berbasis teori 

pembelajaran, 

2. Penelitian dan pengembangan media 

pembelajaran berbasis software dan 

animasi,  berbasis android dan 

smartphone,  berbasis konteks lokal, 

3. Penelitian dan pengembangan 

instrument evaluasi proses dan hasil  

pembelajaran, 

4. Kajian perkembangan kurikulum di 

Indonesia maupun komparasi dengan 

dunia internasional, 

5. Pendidikan dan pembelajaran berbasis 

teknologi informasi dan  komunikasi 

(TIK), 

 

1. Inovasi model 

pembelajaran, media, 

instrument evaluasi 

proses dan hasil 

pembelajaran, kurikulum 

pendidikan 

2. Publikasi luaran 

3. Pendcatatan HAKI/Paten 
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2 Ilmu pendidikan Tantangan dunia pendidikan di masa 

kini adalah mampu menghasilkan 

peserta didik yang memiliki 4K 

(komunikatif, kolaboratif, kreatif, 

dan kritis), sehingga dunia 

pendidikan dituntut untuk dapat 

menjawab tantangan tersebut dengan 

tindakan nyata sehingga 

menghasilkan outcome yang berdaya 

saing dan mampu menghadapi 

perkembangan di masa mendatang. 

Hal ini juga berlaku untuk FKIP yang 

berkomitmen menghasilkan generasi 

muda yang memiliki 4K tersebut.  

Selain itu, salah satu rencana 

pengembangan jangka panjang di 

Provinsi Aceh adalah peningkatan 

kompetensi guru, dan hal ini juga 

menjadi penguat bagi FKIP untuk 

memberikan tindakan nyata melalui 

perbaikan mutu pendidikan melalui 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

 

1. Kompetensi dan Profesionalisme 

Guru 

2. Desain dan pembelajaran Higher 

Order Thinking Skills (HOTS) 

3. Pendidikan Karakter  

4. Efektivitas proses belajar 

menggunakan learning platform, 

5. Kajian kurikulum berbasis konteks 

lokal, 

6. Kajian kurikulum di jenjang 

pendidikan formal mapun noformal, 

7. Pembelajaran kontekstual sesuai 

dengan kondisi lingkungan, 

8. Pengembangan teori pendidikan, 

pembelajaran, dan, psikologi belajar, 

1. Desain serta assessment 

pendidikan dan 

pembelajaran 

2. Teori pendidikan dan 

pembelajaran  

3. Publikasi luaran 

4. Pendcatatan HAKI/Paten 

 

3 Sains dan 

teknologi 

Era global ditandai dengan semakin 

kuatnya tuntutan kompetensi yang 

lebih komprehensif. Dalam dunia 

pendidikan, penguasaan teknologi, 

penguasaan pedagogik, dan 

penguasaan konten menjadi penting 

1. Media Pembelajaran berbasis 

teknologi digital, 

2. Penelitian dan Pengembangan 

TPACK (Technological Pedagogical  

Content Knowledge), 

3. Penelitian tentang pengetahuan 

1. Desain serta 

assiessment pendidikan 

dan pembelajaran 

2. Produk inovatif  

berbasis bahan alam 

3. Pengembangan alat 
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untuk diperhatikan, dan ketiga aspek 

tersebut saling berkaitan sehingga 

proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan maksimal dan berarti, 

mewujudkan adanya meaningfull dan 

insightful leraning. 

Pemenuhan kebutuhan hidup juga 

menuntut adanya penemuan sumber 

dan teknologi baru sebagai alternatif 

pengganti.  

 

konten, diantaranya energi baru dan 

terbarukan; material maju; teknik dan 

rekayasa; komputasi, digitalisasi, dan 

instrumentasi; biosains, biodiversity, 

dan bioteknologi;  

hasil rekayasa teknologi 

4. Pengembangan sistem 

komputasi, digitalisasi 

dan instrumentasi dalam 

berbagai bidang ilmu 

(termasuk pendidikan) 

5. Publikasi luaran 

6. Pendcatatan 

HAKI/Paten 

4 Sosial 

humaniora, seni 

budaya, dan 

ekonomi kreatif 

Provinsi Aceh adalah salah satu 

wilayah yang memiliki keberagaman 

budaya yang khas yang berlandaskan 

pada syariat Islam. Internalisasi dari 

kedua potensi ini dalam dunia 

pendidikan diharapkan dapat 

mendukung terwujudnya 

pembentukan karakter bagi peserta 

didik. 

Selain itu, melalui pengembangan 

seni dan ekonomi kreatif diharapkan 

dapat mendukung terwujudnya 

rencana strategis Provinsi Aceh 

dalam pengentasan kemiskinan, dan 

salah satu lini yang dapat mendorong 

terwujudnya hal tersebut adalh melali 

dunia pendidikan. 

1. Peningkatan kualitas pendidikan 

dayah, 

2. Pendidikan agama dan nilai moral 

untuk membangun karakter bangsa, 

3. Pendidikan dan pembelajaran sosial, 

seni, bahasa dan budaya, 

4. Pendidikan dan pembelajaran 

lingkungan hidup dan pelestarian 

warisan budaya nusantara, 

5. Pendidikan keluarga (ekonomi, moral, 

dan spiritual) 

6. Pengembangan seni dan ekonomi 

kreatif, 

7. Pemetaan sejarah dan budaya lokal, 

8. Pemetaan, kebijakan, dan evaluasi 

pendidikan dan  pembelajaran 

9. Manajemen, kepemimpinan, serta 

supervisi pendidikan dan 

pembelajaran,  

1. Kebijakan, aturan, serta 

rekomendasi pendidikan 

dan pembelajaran 

2. Desain serta assiessment 

pendidikan dan 

pembelajaran 

3. Produk industri kreatif 

dan seni yang  berdaya 

saing 

4. Penguatan aspek agama, 

sosial, budaya, seni, dan 

perekonomian 

5. Publikasi luaran 

6. Pendcatatan HAKI/Paten 
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10. Eksplorasi sisiolinguistik, bahasa 

verbal dan non verbal, 

11. Penelitian tentang pendidikan 

multikultural,  

 

5 Pendidikan 

olahraga, 

kesehatan, 

rekreasi, dan gizi 

Perlu adanya penelitian dan 

pengembangan proses pembelajaran 

pendidikan jasmani yang lebih 

variatif dan sesuai peruntukkannya 

untuk masing-masing jenjang 

pendidikan, baik SD, SMP, dan 

SMA, serta bagi peserta didik yang 

berkebutuhan khusus.  

1. Model, media dan alat pembelajaran 

pendidikan  jasmani, 

2. Penelitian dalam bidang prestasi 

olahraga, 

3. Penelitian modiikasi sarana dan 

prasarana penunjang proses 

pembelajaran pendidikan olahraga, 

kesehatan, dan rekreasi, 

4. Penanganan cedera, fisioterapi, dan 

gizi olahraga 

5. Analisis kebutuhan gizi bagi peserta 

didik, 

6. Korelasi ketercukupan gizi dengan 

kemampuan akademik peserta didik, 

7. Penelitian tentang gaya hidup, status 

gizi, dan perilaku olahraga, 

 

1. Inovasi model, media, 

dan alat pembelajaran 

2. Inovasi sarana dan 

prasarana pembelajaran 

pendidikan olahraga 

3. Rekomendasi standar 

gizi 

4. Inovasi produk makanan 

sehat 

5. Inovasi produk alat 

kesehatan masyarakat 

6. Publikasi luaran 

7. Pendcatatan HAKI/Paten 

 

6 Pendidikan 

lingkungan dan 

penanggulangan 

bencana 

Menjadi bagian dari lingkungan 

hidup menuntut kita untuk sadar dan 

peduli terhadap berbagai 

permasalahan lingkungan yang 

muncul, sehingga membutuhkan 

tools dan ways dalam menyelesaikan 

problem tersebut, salah satunya 

melalui dunia pendidikan. Selain itu, 

1. Pendidikan kontekstual tentang 

lingkungan, 

2. Pendidikan lingkungan untuk 

keberlanjutan lingkungan, 

3. Penelitian tentang masalah lingkungan 

hidup, isu-isu kritis, dan perfektif 

global, 

4. Pengelolaan sampah dan dampak 

1. Desain model, media, 

serta assiessment 

pendidikan lingkungan 

2. Kebijakan, aturan, serta 

rekomendasi tentang 

lingkungan dan mitigasi 

bencana, 

3. Metode, material dan 
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pemanfaatan lingungan yang tidak 

terkendali juga memerlukan 

teknologi dan rekayasa sistem 

sehingga dapat meminimalisir 

dampak negatif pada lingkungan. 

Selain itu, edukasi terkait mitigasi 

bencana juga menjadi penting agar 

kebijakan dan tata kelola terhadap 

suatu lingkungan baik pra maupun 

pasca bencana tidak keliru 

diterapkan. 

 

lingkungan, 

5. Penelitian mitigasi bencana, 

6. Model pembelajaran mitigasi bencana,  

7. Analisis kebijakan dan tata kelola 

mitigasi bencana, 

teknologi untuk 

mengurangi dampak 

limbah 

4. Publikasi luaran 

5. Pendcatatan HAKI/Paten 

 

7 Literasi dan Life 

skill 

Perguruan tinggi  merupakan mitra 

strategis pemerintah yang berperan 

penting dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta 

penerapannya dalam rangka 

peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

Literasi tidak hanya bertumpu pada 

kemampuan membaca, menulis, dan 

berhitung, namun lebih dari itu 

literasi meliputi proses mambaca,  

menulis, berbicara, mendengar, 

membayangkan, melihat, dan hal 

lainnya, yang  dikembangkan melalui 

proses kognitif, linguistik, dan 

aktivitas sosial. Dengan demikian, 

dunia pendidikan juga menjadi kunci 

dalam mendukung proses tersebut. 

1. Penelitian tentang peran kegiatan 

literasi, 

2. Pengembangan program literasi 

sekolah, 

3. Analisis pengembangan budaya 

literasi, 

4. Penelitian penguatan literasi, 

5. Penelitian tentang pembelajaran dan 

keterkaitannya dengan kecakapan 

hidup, 

6. Pengintegrasian pendidikan 

kecakapan hidup, 

7. Pengembangan model pendidikan 

kecakapan hidup, 

8. Pengembangan model pendidikan 

kehidupan keluarga berbasis life skill, 

1. Inovasi model 

pembelajaran, media, 

instrument evaluasi 

proses dan hasil 

pembelajaran, kurikulum 

pendidikan 

2. Membentuk generasi 

berliterasi, dan memiliki 

kecakapan hidup 

3. Publikasi luaran 

4. Pendcatatan HAKI/Paten 
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Tidak hanya itu, pendidikan juga 

diamanatkan untuk memberikan 

kecakapan personal, kecakapan 

sosial, kecakapan intelektual, dan 

kecakapan vokasional agar peserta 

didik mampu bekerja atau memiliki 

usaha mandiri.  
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Adapun key performance indicator jangka pendek yang digunakan untuk 

mengukur ketercapaian hasil dan kinerja dosen yang diinginkan ditampilkan sebagai 

berikut. 

Tabel 7.  Key Performance Indicator dalam Jangka Pendek 

No Indikator 
Tahun Keterlaksanaan 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Jumlah penelitian hibah dengan 

pembiayaan eksternal per tahun 
25 25 25 25 25 25 

2 Jumlah penelitian dosen per tahun 50 50 50 50 50 50 

3 Jumlah publikasi pada (per tahun):       

 a. Junal Internasional Bereputasi 2 2 2 2 2 2 

 b. Jurnal Internaional Terindeks 50 50 50 50 50 50 

 c. Jurnal Nasional Terakreditasi 10 10 10 10 10 10 

 d. Jurnal Nasional Tidak 

Terakreditasi 
2 2 2 2 2 2 

4 Jumlah publikasi pada (per tahun):       

 a. Seminar Internasional 25 25 25 25 25 25 

 b. Seminar Nasional 50 50 50 50 50 50 

5 Jumlah Buku Ber-ISBN per tahun 2 2 2 2 2 2 

6 Jumlah Paten/HAKI (terdaftar) per 

tahun 
2 2 2 2 2 2 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Rencana Induk Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kebijakan 

dalam bidang  penelitian dan pengabdian bagi civitas akademika di lingkungan FKIP 

USM, yang bertujuan untuk:  

1. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik dalam bidang 

kependidikan maupun non-kependidikan sehingga aspek teknologi 

(technological knowledge), pengetahuan pedagogik (pedagogy knowledge), dan 

pengetahuan konten (content knowledge) dapat terwujud, 

2. Menghasilkan civitas akademika yang profesional pada berbagai jenjang 

pendidikan dan memiliki kemampuan dalam melakukan penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, 

3. Menyiapkan civitas akademika professional dan cakap yang siap bersaing dalam 

kancah nasional dan internasional dalam bidang penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat, 

4. Mengabdikan ilmu, teknologi, dan/atau seni untuk kepentingan pengembangan 

dan pemenuhan kebutuhan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.            

Demikian RIP diri ini dibuat dan disajikan berdasarkan kondisi potensi FKIP 

Universitas Serambi Mekkah dan kondisi masa kini di Provinsi Aceh. Rencana Induk 

Penelitian ini akan dapat diwujudkan dengan baik jika semua pemangku kebijakan 

tertinggi di Universitas Serambi Mekkah, stakeholder terkait, dan civitas akademica 

FKIP USM dapat menjalankannya secara sinerji dan terkoordinasi dengan baik.  

Tentu saja dalam penyusunan RIP FKIP ini masih terdapat banyak kekurangan, 

untuk itu diperlukan berbagai kritik dan saran yang konstruktif, sehingga apabila ada 
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hal-hal yang dapat menjadi penghambat terrealisasinya, atau ada kekurangan dalam 

beberapa bidang, dapat segera ditemukan solusi dan pemecahan masalahnya agar 

menjadi lebih baik. Dengan demikian pelaksanaan peelitian dan pengabdian kepada 

masayarakat bagi civitas akademica FKIP USM dapat berlansung dan terjadi secara 

berkelanjutan.  
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LAMPIRAN 

 

1. SK Tim Penyusun RIP FKIP 

2. SK RIP FKIP 
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