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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan 

kelapangan waktu kepada kita semua sehingga laporan Monitoring Evaluasi (Monev) 

pemahaman dosen IAIN Kerinci terhadap pedoman penelitian dan PkM ini dapat diselesaikan 

tepat waktu. Monev ini merupakan bagian penting dari proses penjaminan mutu internal bidang 

penelitian dan PkM yang dilaksanakan oleh IAIN Kerinci.  

Pelaksanaan monev ini merupakan bentuk nyata dari komitmen terhadap pentingnya 

perbaikan dan peningkatan pemahaman mengenai penelitian dan PkM secara berkelanjutan. 

Melalui monev diharapkan dapat diketahui pemahaman dosen IAIN Kerinci terhadap pedoman 

penelitian dan PkM. Berdasarkan informasi ini akan memudahkan IAIN Kerinci dalam 

merumuskan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan pemahaman dosen IAIN Kerinci 

terhadap penelitian dan PkM dimasa yang akan datang.  

Diakui bahwa pelaksanaan monev ini tidak terlepas dari berbagai kendala. Berkat kerja 

keras dari tim monev serta dukungan dari segenap civitas akademika, monev ini dapat 

dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak 

yang telah mendukung kegiatan monev ini, kami ucapkan terima kasih. 

Sungai Penuh, Desember 2021 

Ketua LPM 

 

 

  

Dr. Ahmad Fikri, M.PdI 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Perguruan Tinggi merupakan suatu 

kegiatan yang terprogram dalam membentuk dosen yang memiliki kompetensi sesuai dengan 

harapannya. Sebagai upaya tersebut dibutuhkan standar mutu dalam memenuhi dan 

meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pada akhirnya 

melahirkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang 

Ilmunya/keahliannya. Perguruan tinggi berkewajiban 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. Dalam pasal tersebut juga ditegaskan bahwa pengabdian 

kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan 

membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Tri darma perguruan tinggi dirasakan penting dilaksanakan oleh setiap dosen yang 

mengabdikan diri pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Betapa tidak, dua dari tiga 

tri darma perguruan tinggi adalah penelitian dan pengabdian yang pada intinya akan 

memberikan kontribusi ilmu pengetahuan bagi khalayak umum. Oleh karena itu, IAIN Kerinci 

dirasakan perlu untuk melakukan monitoring dan evaluasi pemahaman dosen terhadap 

pedoman penelitian dan pengabdian yang akan dilaksanankan oleh dosen dalam lingkup IAIN 

Kerinci. 
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B. TUJUAN  

Adapun tujuan dilakukan monev ini adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pemahaman dosen terhadap pedoman penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

2. Mendorong dan menghasilkan kapasitas peneliti yang mumpuni dalam pengembangan 

model pemberdayaan dari hasil penelitian dan pengabdian yang akan dilakukan. 

3. Adanya kebijakan yang terstruktur dalam rangka meningkatkan pemahaman dosen 

terhadap pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

C. MANFAAT  

Pedoman monev ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pimpinan dalam 

merumuskan kebijakan mengenai peningkatan kapasistas dosen, terutama dalam hal penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat.  

 

D. RUANG LINGKUP MONEV  

Monev ini dilakukan untuk meneliti dan mengevaluasi tentang pemahaman dosen IAIN 

Kerinci terhadap pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
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BAB II 

METODE PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. METODE 

Kegiatan Monev dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada dosen IAIN Kerinci. 

Analisis deskriptif data hasil Survei dilakukan untuk mendapatkan perspektif dari setiap aspek 

yang diukur. Data yang telah terkumpul kemudian diolah menggunakan Microsoft Excel.  

 

B. METODE ANALISIS DATA 

Pemahaman dosen terhadap pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat 

ditentukan berdasarkan rentang skor indeks kepuasan sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kriteria Penilaian 

No Kriteria Skor 

1 Sangat Paham 4 

2 Paham 3 

3 Kurang Paham 2 

4 Tidak Paham 1 

 

Untuk melihat kriteria pencapaian responden berdasarkan sifat tertentu, maka 

diperlukan gambaran terhadap Indeks Tingkat Capaian Responden.  Metode tersebut 

menggunakan rumus sebagai berikut: 

��� =  �(�� 	 
��)


���
 

 Sedangkan untuk melihat indeks TCR, maka memerlukan rumus yaitu: 

������ ��� =  ���
�  	 100% 

 Untuk melihat kriteria pencapaian responden berdasarkan sifat tertentu, maka 

diperlukan gambaran terhadap Indeks Tingkat Capaian Responden. Oleh karena itu dalam 

setiap penelitian selalu membuat “Master Scale” yaitu suatu skala pengukuran yang pada 

umumnya menunjukkan 5 (lima) tingkatan sesuatu sifat tertentu. Adapun tingkatan tersebut 

yaitu: 
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Tabel 2.2 

Kriteria Pencapaian Responden 

No 
Indeks TCR 

(%) 
Kriteria 

1 90 – 100 Amat Baik 

2 80 – 89 Baik 

3 70 – 79 Cukup Baik 

4 55 – 69 Kurang Baik 

5 1 – 54 Sangat Kurang Baik 
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BAB III 

HASIL MONEV 

 

Pengukuran pemahaman dosen terhadap pedoman penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat dilaksanakan dengan cara menyebar angket kepada responden.  

Adapun hasil monev ini yaitu sebagai berikut. 

 

Tabel 3.1 

Tingkat Capaian Responden 

No Pertanyaan 

Jawaban 

Jumlah TCR 

Indeks 

TCR 

(%) 

Kriteria Kurang 

Paham 

(1) 

Cukup 

Paham 

(2) 

Paham 

(3) 

Sangat 

Paham 

(4) 

1 

Sebelum 

melakukan 

penelitan atau 

PkM, saya 

selalu 

membaca 

pedoman yang 

disediakan 

IAIN Kerinci. 

0 2 28 38 68 240 88.24 Baik 

2 

Pedoman 

penelitian dan 

PkM IAIN 

Kerinci sangat 

mudah 

dipahami. 

0 1 27 40 68 243 89.34 Baik 

3 

Pedoman 

penelitian dan 

PkM 

memudahkan 

saya dalam 

melakukan 

penelitian dan 

PkM. 

0 1 28 39 68 242 88.97 Baik 

4 

Penelitian dan 

PkM yang 

saya lakukan 

memenuhi 

standar yang 

ada di 

pedoman 

0 0 29 39 68 243 89.34 Baik 

5 

Dengan 

adanya 

pedoman 

penelitian dan 

PkM, saya 

0 0 28 40 68 244 89.71 Baik 
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memahami 

arah 

penelitian dan 

PkM untuk 

masa 

mendatang. 

6 

Pedoman 

penelitian dan 

PkM memuat 

hal-hal 

penting yang 

berguna untuk 

tindak lanjut 

penelitian dan 

PkM. 

0 0 30 38 68 242 88.97 Baik 

Rata-Rata     89.12 Baik 

 

Berdasarkan tabel 3.1 diatas, maka diketahui bahwasannya indeks rata-rata tingkat pemahaman 

dosen IAIN Kerinci terhadap pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yaitu 

sebesar 89,12%. Hal tesebut mengindikasikan bahwa dosen IAIN Kerinci Sangat Paham 

terhadap pedoman yang telah disusun tersebut. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

1. Tingkat pemahaman dosen IAIN Kerinci terkait sebelum melakukan penelitan atau 

PkM, selalu membaca pedoman yang disediakan IAIN Kerinci berada pada kategori 

“Paham” dengan indeks TCR sebesar 88,24. 

2. Tingkat pemahaman dosen IAIN Kerinci terkait pedoman penelitian dan PkM IAIN 

Kerinci sangat mudah dipahami berada pada kategori “Paham” dengan indeks TCR 

sebesar 89,34. 

3. Tingkat pemahaman dosen IAIN Kerinci terkait Pedoman penelitian dan PkM memberi 

kemudahan dalam melakukan penelitian dan PkM berada pada kategori “Paham” 

dengan indeks TCR sebesar 88,97. 

4. Tingkat pemahaman dosen IAIN Kerinci terkait penelitian dan PkM yang dilakukan 

memenuhi standar yang ada di pedoman berada pada kategori “Paham” dengan indeks 

TCR sebesar 89,34. 

5. Tingkat pemahaman dosen IAIN Kerinci terkait dengan adanya pedoman penelitian dan 

PkM, saya memahami arah penelitian dan PkM untuk masa mendatang berada pada 

kategori “Paham” dengan indeks TCR sebesar 89,71. 

6. Tingkat pemahaman dosen IAIN Kerinci terkait pedoman penelitian dan PkM memuat 

hal-hal penting yang berguna untuk tindak lanjut penelitian dan PkM berada pada 

kategori “Paham” dengan indeks TCR sebesar 88,97. 
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BAB V 

TINDAK LANJUT HASIL MONEV 

 

1. Menyampaikan hasil monev kepada dosen. 

2. Meningkatkan jumlah pelatihan mengenai penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat. 

3. Meningkatkan jumlah penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
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