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BAB I PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG 

Perkembangan sosial, politik, ekonomi, budaya dan inovasi sains dan teknologi 

dalam kehidupan nasional maupun global yang semakin kompleks dan dinamis 

meniscayakan Persyarikatan Muhammadiyah melakukan konsolidasi dan 

reaktualisasi peran gerakannya. Demikian halnya dengan perkembangan orientasi 

hidup masyarakat yang semakin terbuka, bebas, dan menunjukkan banyak 

kecenderungan perilaku sosial heterogen mendorong Muhammadiyah untuk 

merumuskan pandangan dan langkah antisipatif, responsif, dan solutif. Lebih jauh 

dengan semakin dinamisnya perkembangan kehidupan di ranah lokal, nasional, dan 

global dalam berbagai aspeknya yang bersifat kontemporer dan sangat kompleks 

menuntut Persyarikatan Muhammadiyah untuk menyusun program-program yang 

mampu mengantisipasi dan memberikan jawaban aktual sejalan misi utama dakwah 

dan tajdid dalam gerakannya.   

Memasuki abad kedua,  Muhammadiyah senantiasa bergerak dalam lingkungan 

umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan universal yang sarat dinamika, masalah, dan 

tantangan aktual yang multi-dimensi dengan keniscayaan melakukan ikhtiar 

mencermati, mengantisipasi, dan memberikan solusi strategis dalam bingkai Islam 

berkemajuan menuju pencerahan peradaban. 

Muktamar tahun 2005 dan Muktamar 2010 menjadi awal bagi Muhammmadiyah 

memasuki abad kedua yang penuh dengan problematika keummatan di berbagai lini 

kehidupan. Berbagai tantangan Muhammadiyah dapat disebutkan diantaranya yakni 

disahkannya ASEAN Charter oleh sepuluh negara; pergeseran yang cepat titik 

gravitasi geo-politik, geo-ekonomi, dan geo-sosial-budaya dari Eropa dan Amerika 

Utara ke Asia dengan pusat utamanya China, dan di tingkat ASEAN disepakatinya 

Masyarakat Ekonomi ASEAN. Demikian halnya pada dinamika yang dihadapi umat 

Islam di tingkat nasional maupun global juga menuntut perhatian bersama oleh 

setiap elemen persyarikatan.  

Visi berkemajuan, oleh karenanya perlu digalakkan terutama di setiap Amal Usaha 

Muhammadiyah. Peguruan tinggi dengan jumlah yang besar telah menjadi modal 

sosial sekaligus modal ekonomi bagi Muhammadiyah sehingga dapat berfungsi 
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sebagai pusat kajian strategis yang akan menopang pilar-pilar peradaban melalui 

aktivitas akademis seperti penelitian dan produksi karya ilmiah lainnya. 

Melalui perguruan tinggi itu pula, Muhammadiyah sudah selayaknya mampu 

menyumbang banyak gagasan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara 

yang dilahirkan di setiap tingkatan. Seiring dengan semangat itu, hal yang tidak 

kalah penting tentunya adalah mengkaji Muhammadiyah itu sendiri baik sebagai 

organisasi keislaman terbesar di Indonesia, maupun peran dan posisinya dalam 

merespons berbagai isu lokal maupun global.   

Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar awal Agustus tahun lalu telah 

menghasilkan tanfidz yang memuat visi pengembangan terutama untuk bidang 

penelitian dan pengembangan. Visi pengembangan itu menjurus pada meningkatnya 

budaya serta kinerja penelitian dan pengembangan di lingkungan Muhammadiyah 

sebagai basis pengambilan kebijakan dan pengembangan Amal Usaha 

Muhammadiyah. Melalui visi pengembangan ini pula sistem gerakan menjurus 

kepada upaya mengembangkan model dan standar mutu penelitian dan 

pengembangan di lingkungan Persyarikatan yang memadukan standar research and 

development dengan kebutuhan dan kapasitas Sumber Daya Manusia peneliti di 

lingkungan Persyarikatan. 

Tanfidz Muktamar ke-47 tersebut juga bermakna strategis bagi setiap Perguruan 

Tinggi Muhammadiyah guna membangun pusat-pusat penelitian dan 

pengembangan yang bertujuan untuk penyediaan pengetahuan dan analisis terkait 

isu-isu kontemporer yang diperlukan untuk melangsungkan gerak-langkah 

Persyarikatan; mendorong kontribusi kepada bangsa-negara dan umat manusia; dan 

menyesuaikan dengan berbagai tuntutan kehidupan masyarakat pasca-modern yang 

terus bergerak. 

Perhatian terhadap bidang penelitian dan pengembangan sebagaimana yang 

tertuang dalam tanfidz tersebut juga mengarah pada upaya membangun jaringan 

dengan pusat-pusat penelitian dan pengembangan di dalam dan luar negeri, 

terutama dari kawasan dunia Islam dengan pendekatan dakwah dan semangat 

Islam berkemajuan. 
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Sebagai mandat dari tanfidz Muktamar dalam bidang penelitian dan pengembangan, 

Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat 

Muhammadiyah mendorong intensifikasi dan diversifikasi penelitian tentang 

dinamika dan inovasi dalam persyarikatan ini dengan berkomitmen 

menyelenggarakan Hibah Penelitian Muhammadiyah untuk dosen-dosen di 

perguruan tinggi Muhammadiyah di negeri ini.  

TUJUAN 

Program Hibah Penelitian Muhammadiyah ini bertujuan untuk: 

• Mendorong dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah untuk meneliti topik-

topik strategis bagi Persyarikatan 

• Menjamin penelitian yang dilakukan dosen Perguruan Tinggi Muhammadiyah 

berkualitas 

• Menawarkan mekanisme sharing dana penelitian 

 

BAB II HIBAH PENELITIAN MUHAMMADIYAH 

Hibah Penelitian Muhammadiyah merupakan kompetisi bagi dosen-dosen di 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah. Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan 

Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan 2 (dua) skema 

hibah untuk tahun 2019 ini. Bab ini penjelasan terkait skema tersebut selain juga 

keterangan mengenai tema penelitian; jenis pendanaan; kriteria umum pengusulan; 

tahapan kegiatan; dan sistematika usulan penelitian. 

 

TEMA HIBAH PENELITIAN MUHAMMADIYAH 

Tema penelitian dalam Hibah Penelitian Muhammadiyah tahun 2019 mengambil 

tujuh  (tujuh) tema khusus yaitu: 

1. Sejarah, Pemikiran, Faham, dan Dakwah Muhammadiyah  

2. Pendidikan dan Perkaderan Muhammadiyah 
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3. Pelayanan Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi, dan 

Kesejahteraan Masyarakat Muhammadiyah 

4. Perspektif Muhammadiyah tentang HAM, Demokrasi, Politik dan Keadilan 

Jender 

5. Inovasi dan Aplikasi Sains-Teknologi dalam Muhammadiyah 

6. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Muhammadiyah dan Mitigasi 

Bencana  

7. Internasionalisasi Muhammadiyah 

dan tema-tema penelitian lain yang relevan dengan dinamika 

Persyarikatan Muhammadiyah mutakhir. 

 

JENIS PENDANAAN HIBAH PENELITIAN TENTANG MUHAMMADIYAH 

Terdapat 2 (dua) skema dalam Hibah Penelitian Muhammadiyah 2019 ini meliputi: 

1. Skim Penelitian DASAR diperuntukkan bagi penelitian rintisan tentang 

Muhammadiyah (lihat tujuh tema hibah penelitian) bagi dosen-dosen di 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) minimal berpendidikan 

S2 dengan dana penelitian maksimal @Rp. 20.000.000. 

 

2. Skim Penelitian UNGGULAN diperuntukkan bagi penelitian lanjutan tentang 

Muhammadiyah (lihat tujuh tema hibah penelitian) bagi dosen-dosen 

Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) dengan ketua penelitia 

minimal berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional asisten ahli atau 

berpendidikan S2 yang memiliki jabatan fungsional Lektor dengan dana 

penelitian maksimal @Rp. 40.000.000. 

KRITERIA DAN PENGUSULAN 

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Hibah Penelitian Muhammadiyah tahun 

2019 ini adalah: 

1. Dosen Tetap Perguruan Tinggi Muhammadiyah ‘Aisiyah (PTMA) 

2. Tim penelitian terdiri dari 1 hingga 3 orang  
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3. Memiliki kualifikasi pendidikan minimal S2  

4. Memiliki NBM dan/atau NIDN 

5. CV dengan publikasi yang relevan 

6. Rekomendasi/Pengesahan dari Dekan dan Kepala Lembaga Penelitian di 

Perguruan Tinggi Muhammmadiyah ‘Aisiyah setempat 

7. Setiap peneliti hanya dapat mengajukan satu judul penelitian dari 2 (dua) 

skim hibah Muhammadiyah yang ada 

Persyaratan pengajuan proposal dijelaskan pada BAB III dan IV 

 

TAHAPAN KEGIATAN 

Secara umum, tahapan kegiatan Hibah Penelitian Muhammadiyah yang 

disetujui untuk didanai meliputi pengusulan, seleksi, pelaksanaan dan pelaporan 

sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.1. Tahapan Kegiatan Penelitian Muhammadiyah 

Proposal Baru Pengusulan

Evaluasi dokumen
proposal

Pemaparan dan 
pembahasan

Seleksi

Kontrak penugasan 
Pelaksanaan penugasan 

(Pengisian catatan Harian, 
laporan kemajuan dan 
Penggunaan Anggaran)

Monev Internal dan Eksternal

Pelaksanaan

Laporan Akhir
Laporan Penggunaan 

Anggaran 
Laporan Luaran

Pelaporan
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  Sementara jadwal pengusulan, seleksi, pelaksanaan, dan pelaporan 

penelitian Muhammadiyah tahun 2019 disajikan dalam Tabel 2.2.  

Tabel 1.2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Muhammadiyah tahun 2019 

No. Uraian Kegiatan 
Bulan 

JA
N

 

FE
B

 

M
A

R
 

A
P

R
 

M
E

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

T 

S
E

P
 

O
K

T 

N
O

V
 

D
E

S
 

1. Pengumuman 

pengusulan proposal 

            

2. Batas akhir pengajuan 

proposal 

            

3.  Seleksi proposal             

4. Pengumuman proposal 

yang lolos dan didanai 

            

5.  Penandatanganan 

kontrak 

            

6. Pelaksanaan Penelitian             

7.  Laporan Kemajuan             

8. Monitoring dan 

Evaluasi Pelaksanaan 

Penelitian 

            

9. Laporan Penelitian             
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SISTEMATIKA USULAN PENELITIAN 

Sebagai karya ilmiah, usulan penelitian harus orisinil, karya sendiri, dan punya 

dampak yang berarti dalam pengembangan kajian tentang Persyarikatan 

Muhammadiyah, belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang dalam proses 

pengajuan untuk dipublikasikan. 

Usulan Hibah Penelitian Muhammadiyah minimum berjumlah 10 halaman dan 

maksimum 20 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan 

lampiran), yang ditulis menggunakan Times New Roman ukuran 12 dengan jarak 

baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A-4 serta mengikuti 

sistematika dengan urutan sebagai berikut. 

HALAMAN SAMPUL (Lampiran 1.1) 

HALAMAN PENGESAHAN (Lampiran 1.2) 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM (Lampiran 1.3) 

DAFTAR ISI 

RINGKASAN (maksimum satu halaman) 

Ringkasan berisi paparan tentang tujuan dan ruang lingkup penelitian secara singkat 

dan jelas; disertai dengan alasan dan/atau justifikasi relevansinya dalam 

perkembangan kajian tentang Persyarikatan Muhammadiyah; dilengkapi dengan 

usulan metode penelitian yang sesuai untuk mencapainya; dan target publikasi 

luaran penelitian dengan menyebutkan nama jurnal ilmiah yang dituju. 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Bagian Pendahuluan memuat latar belakang, pertanyaan penelitian/rumusan 

masalah, tujuan umum dan khusus, peta jalan dan derajat kepentingan (signifikansi) 

usulan penelitian dalam pengembangan kajian tentang Persyarikatan 

Muhammadiyah. Latar belakang menjelaskan kajian tentang hasil penelitian-

penelitian sebelumnya yang relevan dengan mengidentifikasi kelemahan dan/atau 

kekurangan (dalam hal temuan, pendekatan teoretis, representasi sampel, metode 

penelitian, dan sebagainya) sebagai justifikasi perlunya penelitian yang diusulkan. 
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Sedangkan pertanyaan penelitian, tujuan dan derajat kepentingan usulan penelitian 

disusun selaras dengan paparan latar belakang; dan peta jalan penelitian memuat 

hasil penelitian sebelumnya dan rencana jangka panjang penelitian (dibuat dalam 

fish-bone dan/atau diagram lain). 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan Pustaka menjelaskan state of the art penelitian yang diusulkan; dengan 

memaparkan hasil kajian kritis terhadap berbagai pustaka yang relevan dan 

mutakhir – terkait perspetif teoretis dan temuan-temuan penelitian relevan – dari 

sumber publikasi ilmiah primer (monograf, prosiding seminar, laporan penelitian dan 

artikel jurnal ilmiah); menegaskan poin-poin penting yang diperhatikan dalam usulan 

penelitian; mengidentifikasi beberapa kekurangan, kelemahan dan kekurangtepatan 

pada temuan penelitian/kajian ilmiah sebelumnya untuk dijawab pada penelitian 

yang diusulkan. 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian memuat disain, tahapan dan rencana kegiatan penelitian untuk 

menjawab pertanyaan usulan penelitian; yang digambarkan dalam diagram alir yang 

jelas dan mudah dipahami.  

BAB 4. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB) DAN JADWAL PENELITIAN 

Rencana Anggaran Belanja (RAB) dijustifikasi sesuai dengan skema penelitian yang 

diajukan. Jadwal penelitian disusun sesuai dengan tahapan penelitian yang 

diajukan.  

REFERENSI 

Referensi disusun berdasarkan sistem nama dan tahun (bukan sistem nomor), 

dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber.  

LAMPIRAN-LAMPIRAN                                         
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BAB III PENELITIAN DASAR 

PENDAHULUAN 

 

Skim Penelitian Dasar diperuntukkan untuk usulan penelitian 

Muhammadiyah.  Dasar dimaksudkan untuk memfasilitasi penelitian awal/baru 

tentang dinamika dalam Persyarikatan Muhammadiyah di berbagai tingkatan 

organisasi dan bidang kajian terkait (lihat tujuh topik Hibah Penelitian 

Muhammadiyah). Dinamika internal dan berbagai tantangan eksternal yang dihadapi 

Muhammadiyah dalam 1-2 dekade terakhir menunjukkan berbagai perubahan, 

inovasi dan juga kekurangsiapan dalam melangsungkan visi-misi persyarikatan 

untuk mempromosikan spirit Islam Berkemajuan dan mewujudkan masyarakat Islam 

yang sebenar-benarnya. Perkembangan ini menuntut dokumentasi dan juga 

evaluasi ilmiah untuk memastikan ketepatan dan berbagai implikasi positif dan 

negatifnya bagi masa depan organisasi Islam terbesar di negeri ini. 

TUJUAN PENELITIAN 

Skim Hibah Penelitian Dasar ini betujuan untuk: 

a. Membangun minat dan ketertarikan dosen-dosen di PTMA untuk terlibat dalam 

kajian kritis dan kontributif terhadap dinamika dan gerak langkah Persyarikatan 

Muhammadiyah di berbagai tingkatan organisasi dan berbagai bidang. 

b. Mendorong penelitian dan publikasi ilmiah tentang berbagai bidang pelayanan 

dan inovasi dalam Persyarikatan Muhammadiyah yang sangat vital dan 

berpengaruh perannya dalam perkembangan Bangsa Indonesia dan dunia Islam 

khususnya di Asia Tenggara. 

LUARAN PENELITIAN 

Hasil penelitian pada skema ini memiliki luaran wajib berupa: 

a. Publikasi satu artikel ilmiah dalam jurnal nasional (minimal kategori Sinta 3); dan 

atau 

b. Publikasi satu artikel ilmiah pada  prosiding seminar internasional; 
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PERSYARATAN PENGUSUL 

Pengusul pada skim Penelitian Dasar ini harus memenuhi persyaratan sebagai 

berikut: 

a. Ketua dan anggota peneliti memiliki kualifikasi lulusan S2 

b. Anggota pengusul 1 – 2 orang 

c. Pengusul hanya boleh mendapatkan skema penelitian sebanyak satu kali 

sebagai ketua atau anggota 
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BAB IV PENELITIAN UNGGULAN 

PENDAHULUAN 

Skim Penelitian Unggulan dimaksudkan untuk memfasilitasi penelitian lanjutan 

tentang dinamika dalam Persyarikatan Muhammadiyah baik kebijakan, kegiatan, 

inovasi dan berbagai perubahan di berbagai tingkatan organisasi dan berbagai 

bidang kajian (lihat 10 topik hibah penelitian Muhammadiyah). Secara khusus, skim 

penelitian ini ditujukan untuk mendorong peran PTMA melalui dosen-dosennya 

untuk berkontribusi dalam mengevaluasi kebijakan, program dan/atau kegiatan 

persyarikatan dan sekaligus mendorong terobosan-terobosan baru untuk lebih 

meningkatkan peran Muhammadiyah dalam mempromosikan spirit Islam 

Berkemajuan dan mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya di negeri 

ini. 

TUJUAN PENELITIAN 

Skema Penelitian Unggulan ini bertujuan: 

a. Meningkatkan dan mendorong percepatan penelitian tentang Muhammadiyah di 

PTM/A dan kontribusinya dalam memajukan persyarikatan; 

b. Meningkatkan mutu dan kompetensi penelitian dalam melakukan penelitian di 

PTM/A 

c. Menghasilkan publikasi ilmiah dalam jurnal ilmiah internasional bereputasi 

d. Mendorong kemampuan peneliti di PTM/A untuk bekerjasama dengan institusi 

mitra di Dalam maupun Luar Negeri 

LUARAN PENELITIAN 

Skema Penelitian ini memiliki luaran wajib berupa: 

a. Publikasi artikel di jurnal internasional terindeks; 

b. Publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi (terindeks Sinta 1 dan 2); 

c. Publikasi artikel di prosiding seminar internasional terindeks; 

KRITERIA PENELITIAN 
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Kriteria umum dari penelitian ini adalah 

a. Penelitian ini diarahkan untuk memunculkan prinsip, model, dan konsep gerakan 

persyarikatan Muhammadiyah  

b. Jangka waktu dari skema penelitian ini adalah 6 bulan 

c. Pembiayaan maksimum dari skema penelitian ini maksimal Rp. 40.000.000 

PERSYARATAN PENGUSUL 

Dosen yang mengajukan proposal pada skema ini harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Berpendidikan S3 dengan jabatan fungsional minimal asisten ahli atau 

berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor 

b. Ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi tentang penelitian tentang 

Persyarikatan Muhammadiyah 

c. Anggota pengusul 1-2 orang  
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BAB V PENUTUP 

Demikian Panduan Hibah Penelitian Muhammadiyah ini disajikan agar dapat 

dipedomani oleh setiap pihak terkait dan para peneliti di Perguruan Tinggi 

Muhammadiyah sebagai acuan dalam menyusun dan mengajukan proposal, 

mempersiapkan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Hibah 

Penelitian tentang Muhammadiyah, serta menindaklanjuti hasil pelaksanaan 

kegiatan. Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam Panduan ini, diharapkan 

proses Hibah Penelitian Muhammadiyah ini dapat dilaksanakan dan 

dipertanggungjawabkan dengan baik dan transparan, serta memperoleh hasil yang 

optimal dalam upaya mewujudkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah sebagai 

laboratorium pemikiran Muhammadiyah. 
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BAB VI LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. TEMA PENELITIAN 

 

1. Sejarah, Pemikiran, Faham, dan Dakwah Muhammadiyah 

Fokus tema ini adalah pada kajian tentang sejarah Muhammadiyah lokal, 

tentang sejarah pemikiran Muhammadiyah mengenai suatu isu, tentang 

pemikiran Muhammadiyah mengenai suatu isu, tentang bagaimana faham 

Muhammadiyah tentang isu-isu keagamaan atau keislaman, dan tentang 

bagaimana dakwah Muhammadiyah di tingkal lokal dan dakwah di era 

milenial. 

Target hasil penelitian berupa kajian tentang dokumentasi sejarah lokal 

Muhammadiyah, pemikiran Muhammadiyah mengenai suatu isu, faham 

keagamaan/keislaman Muhammadiyah, dan dokumentasi tentang dakwah 

Muhammadiyah di tingkat lokal dan dakwah di era milenial. 

 

2. Pendidikan dan Perkaderan Muhammadiyah 

Fokus tema ini adalah pada kajian tentang perspektif Muhammadiyah tentang 

pendidikan, model pendidikan Muhammadiyah, dan bagaimana praktik 

pendidikan dalam lembaga pendidikan Muhammadiyah. Sedangkan tema 

perkaderan adalah fokus pada kajian tentang perspektif Muhammadiyah 

tentang perkaderan, bagaimana model perkaderan dalam tubuh persyarikatan 

Muhammadiyah, dan bagaimana praktik perkaderan yang berjalan dalam 

persyarikatan Muhammadiyah. Fokus tema ini juga bukan hanya pada 

Muhammadiyah, tetapi juga pada ortom-ortomnya. 

Target hasil penelitian berupa kajian tentang dokumentasi tentang seperti apa 

perspektif Muhammadiyah mengenai pendidikan dan perkaderan, apa model 

pendidikan dan perkaderan dalam Muhammadiyah, dan bagaimana praktik 

pendidikan dan perkaderan yang berjalan di Muhammadiyah. 
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3. Perspektif Muhammadiyah tentang HAM, Demokrasi, Politik, dan 

Keadilan Gender 

Fokus tema ini adalah pada kajian tentang perspektif atau gagasan 

Muhammadiyah tentang HAM, Demokrasi, Politik, dan Keadilan Gender. 

Tema ini juga fokus pada bagaimana Muhammadiyah menjalankan HAM, 

Demokrasi, Politik, dan Keadilan Gender dalam kehidupan berorganisasinya. 

Misalnya, bagaimana HAM, Demokrasi, Politik, dan Keadilan Gender 

berlangsung dalam permusyawaratan atau penyelesaian masalah atau konflik 

dalam persyarikatan Muhammadiyah.  

Target hasil penelitian berupa kajian tentang dokumentasi tentang seperti apa 

perspektif Muhammadiyah mengenai HAM, Demokrasi, Politik, dan Keadilan 

Gender, dan bagaimana HAM, Demokrasi, Politik, dan Keadilan Gender 

terjadi dan berjalan dalam kehidupan persyarikatan Muhammadiyah. 

4. Pelayanan Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Ekonomi, dan 

Kesejahteraan Masyarakat Muhammadiyah 

Penelitian pada tema ini dapat mengangkat isu-isu tentang kiprah Amal 

Usaha Muhammadiyah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam 

berbagai bidang. Isu pelayanan social dapat mengangkat pemikiran dan 

kiprah AUM dalam perlindungan kelompok rentan (anak yatim, lansia, 

masyarakat miskin, dll). Pada bidang kesehatan meliputi isu-isu tentang 

advokasi dan layanan AUM pada masalah kesehatan mulai dari aspek 

sejarahnya, dinamika dan potensi masa depan dan kompetisi yang makin 

ketat. Lebih lanjut pada pemberdayaan ekonomi dapat menyoroti arah 

kebijakan dan aktifitas AUM dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan 

pendapatan bagi kaum dhuafa, maupun perilaku kedermawanan (filantropi 

sosial).  

5. Inovasi dan Aplikasi Sains-Teknologi dalam Muhammadiyah 

Topik ini dapat mengangkat isu-isu tentang kontribusi Muhammadiyah dalam 

pengembangan sains dan teknologi, terutama pada bidang-bidang strategis, 

meliputi bidang energy, ketahanan pangan, infrastruktur dan teknologi 

informasi. Penelitian dapat juga mengangkat aplikasi inovasi berbagai bidang 
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tersebut pada konteks pendidikan, bisnis, pemerintahan maupun kehidupan 

sehari-hari. 

 

6. Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Muhammadiyah dan Mitigasi 

Bencana 

Topik ini mencakup perspektif Muhammadiyah tentang isu lingkungan, 

advokasi Muhammadiyah di bidang lingkungan maupun pemetaan 

permasalahan lingkungan. Selain itu topic ini juga mencakup aktifitas AUM 

dalam upaya pelestarian lingkungan, meliputi isu-isu kelautan, kehutanan 

maupun lingkungan hidup secara umum. Penelitian pada tema ini juga 

mencakup isu-isu kebencanaan, terutama melihat kiprah AUM dalam upaya 

mitigasi dan penanganan bencana, misalnya upaya pendidikan kebencanaan, 

bantuan bidang kesehatan maupun batuan kemanusiaan yang dilakukan oleh 

Muhammadiyah.  

7. Internasionalisasi Muhammadiyah 

Tema ini bertujuan untuk melihat respon muhammadiyah terhadap isu-isu 

global, misalnya isu-isu LGBT, konflik agama, isu kewarganedaraan, 

ketenagakerjaan, human trafficking, dan lain-lain. Penelitian pada tema ini 

juga dapat mengangkat upaya-upaya perluasan jaringan dan nilai-nilai 

kemuhammadiyahan pada skala global, mencakup perluasan struktur 

Muhammadiyah pada level global maupun kerjasama internasional yang 

dapat memperkuat posisi tawar Muhammadiyah. 
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LAMPIRAN 1.1 Halaman Sampul 

 

PROPOSAL 

HIBAH PENELITIAN TENTANG MUHAMMADIYAH BATCH III 

 

(JUDUL PENELITIAN) 

 

 

 

 

 

DISUSUN OLEH: 

Ketua Tim: Nama (Asal Lembaga) 

Anggota: Nama (Asal Lembaga) 
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LAMPIRAN 1.2 Halaman Pengesahan 

HALAMAN PENGESAHAN 

HIBAH PENELITIAN MUHAMMADIYAH ABAD KEDUA  

Judul Penelitian   : 

Ketua Peneliti    
a. Nama Lengkap  :  
b. NIDN    : 
c. Jabatan Fungsional  : 
d. Program Studi  :  
e. Nomor HP   : 
f. Alamat email   : 

Anggota Peneliti  
a. Nama Lengkap  : 
b. NIDN    : 
c. Perguruan Tinggi  : 

Kota, tanggal-bulan-tahun 

Mengetahui, 

Dekan/Ketua  Ketua Peneliti 

 

Tanda tangan  tanda tangan 

(Nama Lengkap) (Nama Lengkap) 

NBM/NIP/NIK NBM/NIP/NIK 

 

 

Menyetujui, 

Ketua LP/LPPM 

 

Tanda tangan 

 

(Nama Lengkap) 

NBM/NIP/NIK 
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Lampiran 1.3 Format Anggaran 

 

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA PENELITIAN 

 

Judul     : 

Skema Hibah    : 

Peneliti/Pelaksana 

Nama Ketua    :  

Perguruan Tinggi   : 

NIDN     : 

Nama Anggota (1)   : 

Tahun Pelaksanaan   : 

Dana Mulai Diterima Tanggal : 

 

Rincian Penggunaan 

1. HONOR OUTPUT KEGIATAN 

Item Honor Volume Satuan Honor/Jam (Rp) Total (Rp) 

1. Honor Ketua 
 Jam   

2. HNR Anggota 1 
    

Sub Total (Rp)…………………… 

 

2. BELANJA BAHAN 

Item Honor Volume Satuan Honor/Jam (Rp) Total (Rp) 

1. Kertas A4 
 RIM   

2. Fotocopy Jurnal 
 Lembar   

3. Toner 
 Buah   

4. CD Blank 
 Box   

Sub Total (Rp)…………………... 
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3. BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA 

Item Honor Volume Satuan Honor/Jam (Rp) Total (Rp) 

1. Pembayaran Hotel 
 Hari   

2. Pembayaran Hotel 
 Hari   

Sub Total (Rp)…………………... 

Total Pengeluaran Dalam Satu Tahun (Rp)…………………... 

 

 Mengetahui,      Yogyakarta, 

Lembaga Penelitian      Ketua 

 

 

 

  (………………………….)      (…..…………………..) 

   NIP/NIK…………………..      NIP/NIK………………….. 
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Lampiran 1.4 Format Curriculum Vitae 

 

CURRICULUM VITAE 

IDENTITAS DIRI 

Nama :  

Nomor Peserta :  

NIP/NIK :  

Tempat dan Tanggal Lahir :  

Jenis Kelamin :  

Status Perkawinan :  

Agama :  

Golongan / Pangkat :  

Jabatan Akademik :  

Perguruan Tinggi :  

Alamat :  

 Telp./Faks. :  

Alamat Rumah :  

 Telp./Faks. :  

Alamat e-mail :  

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI 

Tahun Lulus 
Program Pendidikan (diploma, sarjana, 

magister, spesialis, dan doktor) Perguruan Tinggi 
Jurusan/ 

Bidang Studi 

    

    

PELATIHAN PROFESIONAL 

Tahun Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri) Penyelenggara Jangka Waktu 
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PENGALAMAN MENGAJAR 

Mata Kuliah 
Program 

Pendidikan 
Institusi/Jurusan/Program 

Studi 
Sem/Tahun 
Akademik 

    

    

PRODUK BAHAN AJAR 

Mata Kuliah Program Pendidikan Jenis Bahan Ajar (cetak 
dan non cetak) 

Sem/Tahun Akademik 

    

    

PENGALAMAN PENELITIAN 

Tahun Judul Penelitian 
Ketua/Anggota 

Tim Sumber Dana 

 
   

    

KARYA ILMIAH 

A. Buku/Bab/Jurnal 

Tahun Judul Penerbit/Jurnal 

 
  

   

B. Makalah/Poster 

Tahun Judul Penyelenggara 

 
  

   

C. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi 

Tahun Judul Penerbit/Jurnal 

 
  

   

KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM 

Tahun Judul Kegiatan Penyelenggara Panitia/Peserta/Pembicara 
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KEGIATAN PROFESIONAL/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Tahun Jenis/ Nama Kegiatan Tempat 

   

   

JABATAN DALAM PENGELOLAAN INSTITUSI 

Peran/Jabatan Institusi (Univ., Fak., Jur., Lab., Studio, dll) Jangka waktu 

   

   

PERAN DALAM KEGIATAN KEMAHASISWAAN 

Tahun Jenis/Nama Kegiatan Peran Tempat 

 
   

    

PENGHARGAAN/PIAGAM  

Tahun Bentuk Penghargaan Pemberi 

 
  

   

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH 

Tahun Jenis/Nama Organisasi Jabatan/Jenjang 
Keanggotaan 

 
  

   

 

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Curriculum Vitae ini adalah benar dan apabila terdapat 
kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya. 

  ......................., .................. 2019 

 Mengetahui Yang menyatakan, 

 Dekan/Ketua Jurusan 

 

 

 

 Tanda tangan dan cap 

 (..................................................) (..................................................) 
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LAMPIRAN 2. PENILAIAN SELEKSI, MONITORING, DAN EVALUASI HASIL  

Rubrik Penilaian Proposal Penelitian Muhammadiyah Tahun 2019 

No
. 

Kriteria 
Bobo
t 

Skor 

1 2 atau 3 5 atau 6 7 

1 

Rumusan 
Masalah 
Penelitian 

25 

Rumusan 

masalah/pertanyaa

n penelitian yang 

kurang jelas; 

kurang/tidak 

didasarkan kepada 

kajian-kajian 

sebelumnya yang 

relevan; disertai 

dengan tujuan 

penelitian yang 

kurang jelas dalam 

memberikan 

kontribusi ilmiah 

Rumusan 

masalah/pertanyaa

n penelitian yang 

cukup jelas; namun 

kurang didasarkan 

kepada kajian-

kajian sebelumnya 

yang relevan; 

disertai dengan 

tujuan penelitian 

yang cukup jelas 

pula dalam 

memberikan 

kontribusi ilmiah 

Rumusan 

masalah/pertanyaa

n penelitian yang 

jelas; berdasarkan 

kajian-kajian 

sebelumnya yang 

relevan; disertai 

dengan tujuan 

penelitian yang 

dengan jelas pula 

dalam memberikan 

kontribusi ilmiah 

dalam kajian 

Muhammadiyah 

Rumusan 

masalah/pertanyaa

n penelitian yang 

sangat jelas; 

berdasarkan kajian-

kajian sebelumnya 

yang sangat 

relevan; disertai 

dengan tujuan 

penelitian yang 

sangat jelas pula 

dalam memberikan 

kontribusi ilmiah 

dalam kajian 

a. Ketajaman 

Rumusan 

Masalah 

b. Kejelasan 

Tujuan Penelitian 

c. Kontribusi 

Penelitian dalam 

kajian 

Muhammadiyah 
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dalam kajian 

Muhammadiyah 

dalam kajian 

Muhammadiyah 

Muhammadiyah 

2 

Kajian Pustaka 
Penelitian 

30 

Kajian pustaka 

disusun dengan 

kurang baik dan 

tidak 

mensintesiskan 

pustaka-pustaka 

rujukan yang 

relevan; kurang 

mutakhir (diatas 10 

tahun terakhir); dan 

dikutip dan ditulis 

dalam daftar 

pustaka yang tidak 

sesuai kaidah 

umum yang berlaku 

(baca: Apa Style) 

Kajian pustaka 

disusun dengan 

cukup baik namun 

kurang 

mensintesiskan 

pustaka-pustaka 

rujukan yang 

relevan; cukup 

mutakhir (0-10 

tahun terakhir); dan 

dikutip dan ditulis 

dalam daftar 

pustaka yang 

berusaha 

menyesuaikan 

kaidah umum yang 

berlaku (baca: Apa 

Style) 

Kajian pustaka 

disusun dengan 

baik berupaya 

mensintesiskan 

pustaka-pustaka 

rujukan yang 

relevan; mutakhir 

(0-5 tahun terakhir); 

dan dikutip dan 

ditulis dalam daftar 

pustaka dengan 

benar sesuai kaidah 

umum yang berlaku 

(baca: Apa Style) 

Kajian pustaka 

disusun dengan 

sangat baik 

mensintesiskan 

pustaka-pustaka 

rujukan yang 

relevan; mutakhir 

(0-3 tahun terakhir); 

dan dikutip dan 

ditulis dalam daftar 

pustaka dengan 

benar sesuai 

kaidah umum yang 

berlaku (baca: Apa 

Style) 

a. Relevansi 

Pustaka rujukan 

b. Kemutaakhiran 

Pustaka 

c. Ketepatan 

Kutipan dan 

daftar pustaka 

3 Metode 20 Metode penelitian Metode penelitian Metode penelitian Metode penelitian 
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Penelitian yang dipilih kurang 

tepat untuk 

menjawab rumusan 

masalah/pertanyaa

n dan tujuan 

penelitian; dan 

disertai dengan 

tahapan proses 

penelitian yang 

kurang jelas dan 

kurang tepat (Baca: 

populasi, sampling, 

metode 

pengumpulan data, 

dan metode 

analisis) 

yang dipilih cukup 

tepat untuk 

menjawab rumusan 

masalah/pertanyaa

n dan tujuan 

penelitian; dan 

disertai dengan 

tahapan proses 

penelitian yang 

cukup jelas dan 

cukup tepat (Baca: 

populasi, sampling, 

metode 

pengumpulan data, 

dan metode 

analisis) 

yang dipilih tepat 

untuk menjawab 

rumusan 

masalah/pertanyaa

n dan tujuan 

penelitian; dan 

disertai dengan 

tahapan proses 

penelitian yang 

jelas dan tepat 

(Baca: populasi, 

sampling, metode 

pengumpulan data, 

dan metode 

analisis) 

yang dipilih sangat 

tepat untuk 

menjawab rumusan 

masalah/pertanyaa

n dan tujuan 

penelitian; dan 

disertai dengan 

tahapan proses 

penelitian yang 

sangat jelas dan 

tepat (Baca: 

populasi, sampling, 

metode 

pengumpulan data, 

dan metode 

analisis) 

a. Ketepatan 

Metode Penelitian 

b. Kejelasan 

Tahapan 

Penelitian 

4 

Publikasi dan 
Luaran 
Penelitian 10 

Target Jurnal Ilmiah 

untuk publikasi 

tidak relevan 

dengan topik 

penelitian. 

Target Jurnal Ilmiah 

untuk publikasi 

relevan dengan 

topik penelitian; 

namun peneliti tidak 

Target Jurnal Ilmiah 

untuk publikasi 

relevan dengan 

topik penelitian; 

namun peneliti 

Target Jurnal Ilmiah 

untuk publikasi 

sangat relevan 

dengan topik 

penelitian; dan 
a. Ketepatan 

Jurnal Ilmiah 
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yang dituju mengenal fokus 

kajian dan gaya 

selinkungnya (baca: 

artikel-artikel dalam 

jurnal tersebut tidak 

dirujuk pada daftar 

pustaka) 

kurang/belum 

mengenal fokus 

kajian dan gaya 

selinkungnya (baca: 

artikel-artikel dalam 

jurnal tersebut 

kurang dirujuk pada 

daftar pustaka) 

peneliti sangat 

mengenal fokus 

kajian dan gaya 

selinkungnya 

(baca: artikel-artikel 

dalam jurnal 

tersebut dirujuk 

pada daftar 

pustaka) 

b. Pengenalan 

terhadap gaya 

selinkung jurnal 

yang dituju 

5 

Kelayakan 
Proposal 
Penelitian 

15 

Proposal penelitian 

ditulis kurang/tidak 

mengikuti aturan 

penggunaan 

bahasa baku ; 

didukung dengan 

biografi keilmuan 

peneliti yang tidak 

relevan; dan 

disertai dengan 

rencana 

pelaksanaan dan 

kebutuhan biaya 

Proposal penelitian 

ditulis mengikuti 

aturan penggunaan 

bahasa baku; 

namun terdapat 

beberapa 

kesalahan 

penulisan/pengejaa

n yang berpengaruh 

terhadap paparan 

isi; didukung 

dengan biografi 

keilmuan peneliti 

Proposal penelitian 

ditulis mengikuti 

aturan penggunaan 

bahasa baku; 

namun terdapat 

beberapa 

kesalahan 

penulisan/pengejaa

n yang tidak 

berpengaruh 

terhadap paparan 

isi; didukung 

dengan biografi 

Proposal penelitian 

ditulis mengikuti 

aturan penggunaan 

bahasa baku; tanpa 

ada kesalahan 

penulisan; 

didukung dengan 

biografi keilmuan 

peneliti yang 

relevan; dan 

disertai dengan 

rencana 

pelaksanaan dan 

a. Kebakuan 

penggunaan 

bahasan 

b. Kesesuaian 

bidang ilmu 

peneliti 

c. Kesesuaian 

Waktu dan Biaya 
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yang kurang 

rasional 

yang kurang 

relevan; dan disertai 

dengan rencana 

pelaksanaan dan 

kebutuhan biaya 

yang cukup rasional 

keilmuan peneliti 

yang cukup relevan; 

dan disertai dengan 

rencana 

pelaksanaan dan 

kebutuhan biaya 

yang rasional 

kebutuhan biaya 

yang rasional 
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Rubrik Penilaian Laporan Hibah Penelitian Muhammadiyah Tahun 2019 

       

No
. Kriteria 

Prosenta
se Skor 4 Skor 3 Skor 2 Skor 1 

1 

Kelayakan 
Format, 
Bahasa dan 
Kelengkapan 
Pendukung 

30 

Laporan disusun 
dengan sistematika 
yang runtut; 
menggunakan 
Bahasa Indonesia  
baku dan 
dilengkapi dengan 
lampiran 
pendukung. 

Laporan disusun 
dengan 
sistematika yang 
runtut; 
menggunakan 
Bahasa Indonesia  
baku; namun 

lampiran 

pendukung kurang 

lengkap 

Laporan disusun 
dengan 
sistematika yang 
runtut; namun 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

tidak baku; dan 

lampiran 

pendukung kurang 

lengkap 

Laporan disusun 

dengan sistematika 

kurang runtut; 

menggunakan 

Bahasa Indonesia 

tidak baku; dan 

lampiran 

pendukung kurang 

lengkap 
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2 
Kelayakan Isi 
Laporan 

40 

Laporan memuat 
temuan utama yang 
menjawab rumusan 
masalah dan tujuan 
penelitian; memuat 
hasil analisis yang 
lengkap 
diperbandingkan 
dengan temuan-
temuan penelitian 
sebelumnya (dalam 
kajian pustaka); 
memuat 
refleksi/review 
metode penelitian 
yang digunakan; 
dan menyatakan 
kontribusi 
akademik, 
kelemahan/kekuran
gan penelitian dan 
rencana penelitian 

Laporan memuat 
temuan utama 
yang menjawab 
rumusan masalah 
dan tujuan 
penelitian; 
memuat hasil 
analisis yang 
lengkap 
diperbandingkan 
dengan temuan-
temuan penelitian 
sebelumnya 
(dalam kajian 
pustaka); namun 

memuat 

refleksi/review 

metode penelitian 

yang digunakan; 

dan tidak 

menyatakan 

kontribusi 

Laporan memuat 
temuan utama 
yang menjawab 
rumusan masalah 
dan tujuan 
penelitian; 
memuat hasil 
analisis yang 
lengkap namun 

tidak/kurang 

diperbandingkan 

dengan temuan-

temuan penelitian 

sebelumnya (dalam 

kajian pustaka); 

tidak memuat 

refleksi/review 

metode penelitian 

yang digunakan; 

dan tidak 

menyatakan 

kontribusi 

Laporan memuat 

temuan utama yang 

belum/tidak 

menjawab rumusan 

masalah dan tujuan 

penelitian; memuat 

hasil analisis yang 

kurang lengkap; 

tidak/kurang 

diperbandingkan 

dengan temuan-

temuan penelitian 

sebelumnya (dalam 

kajian pustaka); 

tidak memuat 

refleksi/review 

metode penelitian 

yang digunakan; 

dan tidak 

menyatakan 

kontribusi 

akademik, 
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lanjutan dalam 
kesimpulan 

akademik, 

kelemahan/kekuran

gan penelitian dan 

rencana penelitian 

lanjutan dalam 

kesimpulan 

akademik, 

kelemahan/kekuran

gan penelitian dan 

rencana penelitian 

lanjutan dalam 

kesimpulan 

kelemahan/kekuran

gan penelitian dan 

rencana penelitian 

lanjutan dalam 

kesimpulan 

3 

Kelayakan 
Draft 
Publikasi 

30 

Draft Publikasi 
tersusun secara 
sistematis (sesuai 
format jurnal yang 
dituju); dilengkapi 
abstrak yang 
ringkas dan 
menggambarkan 
temuan penelitian; 
memuat temuan 
utama, analisisnya 
dan menyebutkan 
kontribusi 

Draft Publikasi 
tersusun secara 
sistematis (sesuai 
format jurnal yang 
dituju); dilengkapi 
abstrak yang 
ringkas dan 
menggambarkan 
temuan penelitian; 
memuat temuan 
utama, 
analisisnya dan 
menyebutkan 

Draft Publikasi 
tersusun secara 
sistematis (sesuai 
format jurnal yang 
dituju); dilengkapi 
abstrak yang 
ringkas dan 
menggambarkan 
temuan penelitian; 
namun kurang 

dalam memuat 

temuan utama, 

analisisnya dan 

Draft Publikasi 

tersusun kurang 

sistematis (sesuai 

format jurnal yang 

dituju); dilengkapi 

abstrak yang 

kurang 

menggambarkan 

temuan penelitian; 

kurang dalam 

memuat temuan 

utama, analisisnya 

dan menyebutkan 
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ilmiahnya 
(diperbandingkan 
dengan hasil 
penelitian 
sebelumnya); dan 
dilengkapi dengan 
referensi terbaru. 

kontribusi 
ilmiahnya 
(diperbandingkan 
dengan hasil 
penelitian 
sebelumnya); 
namun kurang 

dilengkapi dengan 

referensi terbaru. 

menyebutkan 

kontribusi ilmiahnya 

(diperbandingkan 

dengan hasil 

penelitian 

sebelumnya); dan 

kurang dilengkapi 

dengan referensi 

terbaru. 

kontribusi ilmiahnya 

(diperbandingkan 

dengan hasil 

penelitian 

sebelumnya); dan 

kurang dilengkapi 

dengan referensi 

terbaru. 
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Terima kasih 

 

 


