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1. Visi dan Misi  VISI: 

Menjadi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris menghasilkan 

tenaga pendidik Bahasa Inggris yang islami dan cerdas emosional 

pada tahun 2022. 

 

MISI: 

a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara islami sehingga 

menghasilkan lulusan yang cerdas emosional di bidang 

pendidikan bahasa Inggris. 

b. Melaksanakan penelitian yang relevan dengan kebutuhan 

pendidikan dan masyarakat secara islami sehingga 

menghasilkan Peneliti yang cerdas emosional. 

c. Melaksanakan pengabdian masyarakat yang relevan dengan 

kebutuhan pendidikan dan masyarakat secara islami sehingga 

menghasilkan individu yang cerdas emosional. 

d. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga formal dan non 

formal secara islami dalam menggali dan mengimplementasikan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang pendidikan bahasa 

Inggris sehingga pihak terkait mendapat keuntungan 

peningkatan kecerdasan emosional. 

2. Rasionalitas 

Standar 

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian 

terhadap proses dan hasil penelitian.  Penilaian proses dan hasil 

penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi 

unsur: edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti 

agar terus meningkatkan  mutu  penelitiannya,  Objektif yang 

merupakan penilaian  berdasarkan kriteria  yang  bebas  dari  pengaruh  

subjektivitas,  Akuntabel  yang   merupakan  penilaian penelitian  yang 

dilaksanakan  dengan kriteria  dan  prosedur  yang jelas  dan  dipahami  

oleh peneliti dan Transparan,  yang merupakan penilaian  yang 

prosedur dan hasil penilaiannya dapat  diakses  oleh  semua  pemangku  

kepentingan.  Penilaian  proses  dan  hasil  penelitian memperhatikan 

kesesuaian  dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses 

penelitian. Penilaian  penelitian  dapat  dilakukan  dengan  

menggunakan  metode  dan  instrumen  yang relevan, akuntabel, dan 

dapat mewakili ukuran ketercapaian  kinerja proses serta pencapaian 

kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh 

mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, 

tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di 

perguruan tinggi 
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3. Pihak yang 

bertanggung jawab 

untuk mencapai 

Standar Penilaian 

Penelitian 

1. Kepala Program Studi 

2. Dosen 

3. Mahasiswa 

4. Definisi Istilah 1. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas 

utama mentransformasikan, mengembangkan, dan  

menyebarluaskan ilmu  pengetahuan, teknologi, dan seni melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 

2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan  

metode ilmiah secara sistematis untuk  memperoleh informasi, 

data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau 

pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi 

3. Penilaian Edukatif adalah penilaian yang dilakukan untuk 

memotivasi pelaksana penelitian agar terus meningkatkan mutu 

kegiatan PkM 

4. Penilaian objektif adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan 

kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas 

5. Penilaian Akuntabel adalah penilaian yang dilakukan dengan 

kiteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana  

kegiatan penelitian 

6. Penilaian Transparan adalah penilaian sesuai dengan prosedur dan 

hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku 

kepentingan dan pelaksana penelitian 

5. Pernyataan Isi   

Standar Penilaian 

Penelitian 

1. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi 

dengan memenuhi unsur: 

a. edukatif 

b. objektif 

c. akuntabel 

d. transparan 

2. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip 

penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, 

standar isi, dan standar proses penelitian. 

3. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode 

dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran 

ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil 

penelitian. 

4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam 

rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi 

diatur berdasarkan ketentuan peraturan di UNIVA Labuhanbatu. 

5. Penilaian proposal dilakukan dalam 2 tahap, yaitu penilaian 

dokumen dan seminar proposal. 
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6. Penilaian dokumen proposal penelitian dilakukan oleh 2 orang 

reviewer secara terpisah 
7. Seminar proposal dibahas dan dinilai oleh 2 orang reviewer secara 

bersamaan 
8. Penilaian pelaksanaan penelitian yang dilakukan dosen dilakukan 

2 tahap, yaitu penilaian kemajuan dan penilaian akhir 
9. Penilaian dilakukan oleh 2 orang reviewer 

10. Reviewer berasal dari lingkungan internal UNIVA Labuhanbatu 

yang memenuhi syarat dan/atau reviewer nasional 

11. Butir-butir dan bobot penilaian diberitahukan kepada peneliti 

melalui buku panduan pelaksanaan penelitian 

6. Strategi 

Pelaksanaan 

Standar Penilaian 

Penelitian 

1. Penilaian terhadap suatu penelitian adalah  untuk kebaikan  peneliti 

supaya penelitian berjalan dengan baik, kartiteria penilaian 

dinyatakan dengan jelas. 

2. Penilaian harus dilakukan dengan baik dan benar. 

3. Mendorong peneliti untuk membuat laporan penelitian sebaik 

mungkin hingga dapat diterbitkan di jurnal yang berputasi 

7. Indikator 

Ketercapaian 

Standar Penilaian 

Penelitian 

1. Kesesuaian rencana penelitian dengan RIP Prodi/Fakulatas/LPPM 

2. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal 

3. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal 

4. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 

5. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal 

6. Adanya kesesuaian waktu  pelaksanaan penelitian dengan proposal 

7. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan 

proposal 

8. Ada dokumen kendali dan penilaian ketidakkesesuaian 

9. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian penelitian 

10. Adanya laporan penelitian 

8. Dokumen terkait 

Pelaksanaan Standar 

Penilaian Penelitian 

1. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 

2. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat 

3. Dokumen Perangkat Penjaminan Mutu 

4. Dokumen Capaian pembelajaran 

5. Repository 

9. Referensi 1. UU No. 20 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 

2. Permendikbud No. 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan 

Mutu Pendidikan Tinggi 

3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi 

4. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang SN DIKTI 

 


