
27/09/2010

1

Husni
Raker LabSI

Pacet, Mojokerto, 24 Sept. 2010

PKM

PKM – P (Penelitian)
PKM – T (penerapan Teknologi)

PKM – K (Kewirausahaan)

PKM – M (Pengabdian pada Masyarakat)

PKM – KT 
PKM - GT

PKM - AI
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No. KRITERIA KETENTUAN

1 Inti kegiatan
Menemukan hasil karya melalui penelitian
sesuai bidang profesi / ilmunya (karya
kreatif, inovatif dalam penelitian)

2 Materi Kegiatan
Sesuai bidang ilmu
Lintas bidang dianjurkan

3 Strata Pend. Diploma,  S1

4 Jumlah
Pengusul 3 – 5 orang

5 Pendanaan Maks 10 juta

6 Luaran Artikel, Paten

Penelitian
 Cara berpikir (way of thinking) bagaimana menilai

suatu fenomena masalah menggunakan teori
yang ada, sehingga:
 Teridentifikasi dan terumuskan permasalahan utama

yang dihadapi peneliti
 Diperoleh hipotesis yang relevan untuk menjawab

permasalahan
 Terpilih rancangan penelitian untuk membuktikan

kebenaran hipotesis dan mencari jawaban yang akurat
bagi permasalahan tersebut.

 lebih merupakan “pembudayaan” alur berpikir dalam
menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.   
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Penelitian Ilmiah

Kegiatan yang dilandasi oleh pemikiran
ilmiah (didasari konsep ilmiah, 

teori, ataupun paradigma ilmiah) 
untuk menemukan kebenaran
ilmiah (menemukan konsep maupun
teori baru)

Sumber Masalah
 PKM-P :  Mahasiswa berlatih memecahkan suatu 

masalah melalui Penelitian
 SUMBER IDE : 
 Masyarakat / lapangan
 Pustaka, Seminar

 OBYEK YANG DITELITI :
 Masyarakat / hewan / tumbuhan
 Alat, Bahan, Cara / proses
 Tempat, Waktu
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Proposal PKM-P Judul program

Latar belakang Masalah

Perumusan Masalah

Tujuan program

Luaran yang diharapkan

Kegunaan program

Tinjauan Pustaka

Metode pelaksanaan program 

Daftar Pustaka

JudulPenelitian
Berfungsi sebagai “kunci” pembuka minat 

baca

Harus mampu memikat perhatian pembaca 
pada pandangan pertama

 Judul adalah pernyataan atau pertanyaan, 
singkat dan sangat spesifik, namun cukup 
jelas memberi gambaran kegiatan penelitian 
yang diusulkan
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Proposal PKM-P Judul program

Latar belakang Masalah

Perumusan Masalah

Tujuan program

Luaran yang diharapkan

Kegunaan program

Tinjauan Pustaka

Metode pelaksanaan
program 

Metode pelaksanaan
program 

Daftar Pustaka

Latar Belakang
Berisi argumentasi pentingnya 

penelitian tersebut dilakukan
Contoh:
PEMANFAATAN BUAH LAMTORO UNTUK 

PENGOBATAN PENYAKIT DIABETES MELITUS
Mengapa penyakit diabetes yang akan 

dicoba diobati?
Mengapa menggunakan buah lamtoro?
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DIABETES MELLITUS

Prevalensi tinggi
(1,5-2,3%)

Pengobatan mahal

Seumur hidup

Sering terjadi berbagai 
macam komplikasi

LAMTORO

ALTERNATIF PENGOBATAN

Mudah didapat

Murah

Pengolahan
sederhana

Dikenal
masyarakat

Aman

ALTERNATIF PENGOBATAN

POTENSI BIJI LAMTORO 
SEBAGAI ALTERNATIF PENGOBATAN 

DIABETES MELLITUS

Diduga mengandung
senyawa aktif ... yang dapat

menurunkan kadar gula
darah

Proposal PKM-P Judul program

Latar belakang Masalah

Perumusan Masalah

Tujuan program

Luaran yang diharapkan

Kegunaan program

Tinjauan Pustaka

Metode pelaksanaan
program 

Metode pelaksanaan
program 

Daftar Pustaka
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Perumusan Masalah
 Merupakan

• Ringkasan dari permasalahan yang 
diuraikan dalam Latar Belakang

• Pernyataan masalah yang akan diselesaikan. 

• Dapat berbentuk uraian (deskripsi) atau
berbentuk kalimat tanya

 POTENSI BIJI LAMTORO SEBAGAI ALTERNATIF 
PENGOBATAN DIABETES MELLITUS

 Apakah biji lamtoro memiliki potensi sebagai 
alternatif pengobatan diabetes melitus? 

Proposal PKM-P Judul program

Latar belakang Masalah

Perumusan Masalah

Tujuan program

Luaran yang diharapkan

Kegunaan program

Tinjauan Pustaka

Metode pelaksanaan
program 

Metode pelaksanaan
program 

Daftar Pustaka
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Tujuan
 Memberikan pernyataan singkat mengenai tujuan
kegiatan Penelitian

 Kegiatan PKMP dapat bertujuan untuk :
1. menjajagi
2. menguraikan
3. menerangkan
4. membuktikan
5. mengukur
6. menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, atau

membuat suatu model.

Tujuan
 Harus sesuai dan searah dengan perumusan

masalah, yaitu mencoba menjawab yang 
terkandung dalam masalah yang diteliti.

 Judul: POTENSI BIJI LAMTORO SEBAGAI ALTERNATIF 
PENGOBATAN DIABETES MELLITUS

 Rumusan Masalah: Apakah biji lamtoro memiliki 
potensi sebagai alternatif pengobatan diabetes 
melitus?

 Tujuan: Ingin membuktikan bahwa biji lamtoro 
memiliki potensi sebagai alternatif pengobatan 
diabetes melitus
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Proposal PKM-P Judul program

Latar belakang Masalah

Perumusan Masalah

Tujuan program

Luaran yang diharapkan

Kegunaan program

Tinjauan Pustaka

Metode pelaksanaan
program 

Metode pelaksanaan
program 

Daftar Pustaka

Luaran
Luaran yang diharapkan adalah

harapan terhadap hasil kegiatan, 
dapat berupa:
Pengembangan teori atau teori baru, 

konsep teknologi
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Proposal PKM-P Judul program

Latar belakang Masalah

Perumusan Masalah

Tujuan program

Luaran yang diharapkan

Kegunaan program

Tinjauan Pustaka

Metode pelaksanaan
program 

Metode pelaksanaan
program 

Daftar Pustaka

Kegunaan

 Kegunaan Program :
 Untuk pengembangan ilmu pengetahuan

/ teknologi
 Untuk masyarakat / Universitas
 Untuk mahasiswa
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Proposal PKM-P Judul program

Latar belakang Masalah

Perumusan Masalah

Tujuan program

Luaran yang diharapkan

Kegunaan program

Tinjauan Pustaka

Metode pelaksanaan
program 

Metode pelaksanaan
program 

Daftar Pustaka

Tinjauan Pustaka
 Fungsi tinjauan pustaka dalam penelitian:
 Landasan teori
Posisi penelitian dalam perkembangan ilmu 

dan arah penelitian selanjutnya
Menghindari duplikasi, kesalahan metode,

dll
PEMANFAATAN BUAH LAMTORO UNTUK

PENGOBATAN PENYAKIT DIABETES MELITUS
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Proposal  PKM-P Judul program

Latar belakang Masalah

Perumusan Masalah

Tujuan program

Luaran yang diharapkan

Kegunaan program

Tinjauan Pustaka

Metode pelaksanaan
program 

Metode pelaksanaan
program 

Daftar Pustaka

Metode Penelitian

Berisi penjelasan tentang Bahan (bahan
& alat yang digunakan) dan prosedur
pelaksanaan, serta cara analisis
Fungsi/Tujuan: 

Peneliti lain akan dapat mengulang
kegiatan tersebut secara tepat dan
benar.
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Aturan Umum
Penelitian

Eksperimental

Kriteria: menguraikan dgn. jelas, rinci & ringkas
cara melakukan penelitian ---> peneliti lain dapat
mengulang secara tepat & benar

Penulisan: gunakan kalimat pasif bukan kalimat
perintah & menunjukkan urutan pengerjaan.

Gula dituangkan ke dalam gelas dengan konsentrasi 25 g/l

JenisJenis penelitianpenelitian11

Sebutkan metoda (klasifikasi atau jenis penelitian)

SampelSampel22

Hewan,tanaman diidentifikasi dengan jelas .      
mis.menulis (Genus, Species, Strain ).

KhususKhusus manusiamanusia (( penderita,penderita, sukarelawansukarelawan )) atauatau hewanhewan
harusharus dijelaskandijelaskan caracara menyeleksimenyeleksi && kriterianyakriterianya..
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BahanBahan
33

~ ~ Tulis bahan yang dipakai (kimia,reagensia dll.) 
atau hasil materi (bakteri, gen,darah dll)

~ ~ Nama dagang dihindari tulis nama generik atau 
rumus kimianya (Kecuali informasi produk).

AlatAlat44

~~Sebutkan nama dan merek, khusus alat yang 
dianggap penting atau alat utama dijelaskan rinci.

RancanganRancangan PercobaanPercobaan dandan CaraCara kerjakerja55

~ Uraikan secara sistimatis, singkat dan Jelas.~ Uraikan secara sistimatis, singkat dan Jelas.

PengumpulanPengumpulan datadata66

~ Jelaskan langkah dan teknik yang dipakai.~ Jelaskan langkah dan teknik yang dipakai.

AnalisisAnalisis datadata77

~ Tuliskan nama program komputer.~ Tuliskan nama program komputer.

~ Tuliskan uji yang dipakai , khusus yang jenis uji ~ Tuliskan uji yang dipakai , khusus yang jenis uji 
baru atau tidak umum harus dijelaskan.baru atau tidak umum harus dijelaskan.

Tujuan Rancangan Percobaan :
adalah supaya data yang terkumpul akurat dan tepat (accurate 
and precise), sehingga kesimpulan-kesimpulan yang diambil
mempunyai validitas, dengan biaya, tenaga dan waktu yang 
sekecil mungkin.
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AUTOMATED TELLER MACHINE
(Anjungan Tunai Mandiri)

Tuliskan PIN Anda

Masukkan Kartu Anda

Ambil Kartu Anda

Pilih Transaksi yang Diinginkan

Pilih Jumlah yang Diinginkan

Ambil Uang Anda

Proposal PKM-P Judul program

Latar belakang Masalah

Perumusan Masalah

Tujuan program

Luaran yang diharapkan

Kegunaan program

Tinjauan Pustaka

Metode pelaksanaan
program 

Metode pelaksanaan
program 

Daftar Pustaka
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Selanjutnya...
• Jadwal Kegiatan Program
• Nama dan Biodata Ketua serta Anggota

Kelompok
• Nama dan Biodata Dosen Pendamping
• Biaya
• Daftar Pustaka 
• Lampiran

• Sesuaikan dengan aturan yang berlaku

Biaya
• Rincian biaya harus lengkap, wajar dan jelas peruntukannya

• Honorarium bagi tim pelaksana maupun dosen pendamping 
tidak diperkenankan

• Berikan rincian biaya PKM baik yang didanai Depdiknas 
(maksimum Rp. 10 Juta) maupun pihak lain dengan mengacu 
pada Metode Pelaksanaan Program 

• Rekapitulasi biaya yang terdiri atas:

 1. Bahan habis pakai (buat rinciannya)
 2. Peralatan penunjang PKM (buat rinciannya)
 3. Perjalanan (buat rinciannya)
 4. Lain-lain (buat rinciannya)
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Rambu-rambu PKM-P
 Sesuai dengan bidang Ilmu, lintas bidang

dianjurkan
Ada Tinjauan Pustaka. Utamakan sumbernya

dari jurnal. 
Ada Metode Penelitian, teridentifikasi adanya

variabel yang diteliti
Ada daftar pustaka, pustaka yang diacu dalam

naskah harus sesuai dengan daftar pustaka
 Tidak diperlukan KERJASAMA DENGAN MITRA

N
I
L
A
I
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Tanja Jawab


