
 

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) 

STKIP PAMANE TALINO 
Jl. Afandi Rani, Jalur 2, Desa Raja, Ngabang,  

Kabupaten Landak, Kalimantan Barat 79357 
www.stkippamanetalino.ac.id 

 

  

 

RINGKASAN 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… dst. 

 

 

LATAR BELAKANG 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… dst. 
 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… dst. 

 

 

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang penelitian, tujuan dan 

tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.  

Kata kunci maksimal 5 kata 

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan 

yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian 

tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema. 

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan state of the art dalam bidang 

yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian 

ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian 

pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun 

terakhir. 

Halaman Judul penelitian tidak lebih dari 20 kata 



METODE 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… dst. 

 
 

JADWAL 

 

No Nama Kegiatan 
Bulan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                          

                          

                          

 

 

 

 

 

 

ANGGARAN 

 

No Jenis Pengeluaran Biaya 

1. Persiapan penelitian  

2. Pelaksanaan penelitian  

3. Pelaporan  

4. Diseminasi penelitian  

5. Publikasi  

 Total  

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. 

Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah 

dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan.  Format diagram alir dapat 

berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, 

mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di 

bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian 

yang diusulkan. 

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan 

penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan. 

Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya Penelitian dengan langsung mengisi table berikut 

dengan dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyakknya kegiatan. 

 



 

 

DAFTAR PUSTAKA 

1. ………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………… dst. 
 

 

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. 

Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.  


