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Kata Pengantar Rektor  

Syukur Alhamdulillah kepada Allah Swt. atas lindungan dan rahmat-

Nya karena UIN Sunan Ampel Surabaya kembali mampu 

menambah koleksi produk pengetahuan yang lebih aplikatif, yakni 

panduan merancang dan melaksanakan penelitian bersama 

komunitas. Panduan yang dihasilkan dari serangkaian kajian tentang 

community based research (CBR), ini diharapkan bisa memperkaya 

khazanah pendekatan dan metode penelitian dalam penguatan visi 

kemitraan UIN Sunan Ampel dengan masyarakat. Panduan ini, 

selanjutnya juga melengkapi panduan-panduan penelitian yang telah 

dikembangkan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya. Semoga 

pencapaian ini bisa menjadi langkah baik untuk menuju kampus UIN 

Sunan Ampel yang semakin dekat dan berbaur dengan masyarakat 

sebagai ‗community-engaged university‘.  

Kehadiran buku ini juga merupakan perwujudan dari 

penterjemahan rencana strategis kemitraan UIN Sunan Ampel 

Surabaya dengan masyarakat. Dokumen yang lebih akrab dikenal 

sebagai ―Renstra UCE (University-community engagement)‖ ini 

merupakan cikal bakal dan induk bagi pengembangan kemitraan 

UIN Sunan Ampel Surabaya dengan masyarakat.  

CBR yang dijabarkan dalam buku panduan ini diharapkan akan 

memperkuat dan memperkaya ragam pendekatan penelitian dalam 

mengantarkan masyarakat sebagai subyek yang aktif dan kreatif. 

Dengan demikian kehadiran buku panduan ini seyogyanya 

diapresiasi agar dapat mendorong insan-insan kampus untuk terus 
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mengembangkan pendekatan dalam melakukan community 

engagement. 

Secara teknis buku panduan penelitian ini diharapkan dapat 

memudahkan kerja dosen, mahasiswa, dan masyarakat Indonesia 

dalam merancang dan melaksanakan penelitian yang dilakukan 

bersama masyarakat. Ini semua untuk mengantarkan masyarakat 

menjadi benar-benar berdaya dan dapat menggali potensi diri 

mereka secara maksimal.  

Ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada Supporting Islamic 

Leadership in Indonesia (SILE) atau Lokal Leadership for 

Development (LLD) yang telah memberi dukungan penuh atas 

lahirnya buku panduan ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan 

kepada semua pihak yang sudah berkenan mengorbankan waktu, 

perhatian, dan sumberdaya untuk kemajuan Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya secara umum, dan pengembangan 

ragam metodologi penelitian di kampus ini secara khusus.  

 

Surabaya,   Mei 2015 

Rektor,  

 

 

 

Prof. Dr. H. Abd. A‘la, M.Ag. 
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Kata Pengantar LP2M  

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa,  atas 

terbitnya buku ―Community based Research; Panduan Merancang 

dan Melaksanakan Penelitian bersama Masyarakat‖. Penelitian yang 

merupakan salah satu dari Tri dharma Perguruan Tinggi adalah 

bagian yang sangat penting dan seharusnya lebih mendapat 

perhatian. Peningkatan bantuan pendanaan pada  dua tahun terakhir 

ini, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas hasil 

penelitian, dan salah satu dari ikhtiyar tersebut, Tim LP2M UIN 

Sunan Ampel Surabaya yang didukung oleh SILE/LLD Project 

menyusun buku panduan penelitian dengan pendekatan yang lebih 

berpihak kepada masyarakat. 

Community Based Research (CBR) sebagai pendekatan yang 

dikembangkan di ranah akademik, menempatkan komunitas pada 

posisi yang seimbang (balance) dan setara (equitable). Komunitas 

tidak lagi dijadikan sebagai obyek penelitian, namun juga sebagai 

subyek atau mitra penelitian. Keterlibatan komunitas dalam 

penelitian sangat intens. CBR menawarkan keterlibatan masyarakat 

pada berbagai level partisipasi dan peran, mulai dari tahap 

perumusan masalah hingga penyusunan  dan deseminasi hasil 

penelitian. Fokus penelitian dengan metodologi ini adalah terjadinya 

perubahan serta memberikan manfaat bagi komunitas. Hal ini 

sejalan dengan pendekatan yang dikembangkan dalam pengabdian 

masyarakat, yaitu ABCD atau Asset Based Community 

Development –yang lebih mengedepankan aset yang dimiliki oleh 

komunitas. Dua pendekatan yang dikembangkan ini, mendukung 
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tercapainya fragmentasi visi LP2M; dekat dan saling memberi 

manfaat kepada masyarakat. 

Atas hadirnya buku ini, kami berharap dapat memperkaya ragam 

penelitian yang mengintegrasikan pengabdian kepada masyarakat 

sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses dan pergumulan 

pengembangan masyarakat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan misi tri 

dharma perguruan tinggi dan LP2M secara khusus.  

Buku panduan Penelitian CBR, sebagai terbitan perdana,  tentu 

masih terdapat beberapa kekurangan. Oleh karenanya diperlukan 

revisi dan penyempurnaan secara berkelanjutan.  Kritik dan saran 

kontruktif dari semua pembaca  dan pengguna  sangat diharapkan. 

 

 

Surabaya,   Mei 2015  

Ketua, 

 

 

 

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag. 
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Kata Pengantar Pusat Penelitian  

Meneliti adalah kegiatan mulia. Meneliti juga berarti usaha 

menemukan fakta-fakta baru yang berguna bagi perbaikan 

kehidupan. Kegiatan yang mulia ini adalah pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh para dosen sebagai bagian dari tri dharma perguruan 

tinggi. Mereka meneliti dengan berbagai cara dan pendekatan. 

Gunanya, selain untuk meningkatkan kapasitas profesionalnya, para 

dosen yang meneliti ini juga berniat untuk memberikan gambaran-

gambaran baru sebagai temuan penelitian yang berguna bagi 

kehidupan; bagi pengembangan ilmu dan bagi pengembangan 

masyarakat pada umumnya. 

Kehadiran buku panduan CBR, sebagai sebuah pendekatan dalam 

merancang dan melaksanakan penelitian bersama masyarakat ini, 

sejatinya turut memperkaya ragam pendekatan dalam penelitian. 

CBR sebagai sebuah pendekatan dengan sendirinya memayungi 

ragam penelitian yang melibatkan dan atau dilaksanakan bersama-

sama dengan masyarakat. CBR berfokus pada terjadinya kolaborasi 

antara peneliti dengan komunitas. Kehadiran buku panduan ini 

merupakan langkah maju bagi UIN Sunan Ampel.  

Kehadiran buku ini tak lepas dari hadirnya SILE/LLD Project di 

kampus UIN Sunan Ampel. Melalui proyek ini, sejumlah dosen 

dikursuskan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri untuk 

belajar secara khusus mengenai pendekatan maupun cara dalam 

mengembangkan masyarakat. Salah satunya adalah CBR.  

Beberapa dosen yang dikursuskan tersebut, kemudian—dan atas 

dukungan proyek—mengembangkan ilmu yang telah didapat; mulai 
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dari diseminasi, mempraktekkan hasil-hasil pengetahuan, sampai 

pada pengarusutamaan. Buku ini menjadi bagian dari 

pengarusutamaan CBR di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya.  

Buku ini ditulis bersama-sama melalui serangkaian kegiatan yang 

didukung dan difasilitasi oleh SILE/LLD Project oleh para dosen dan 

juga CSO mitra. Dimulai dari FGD, penulisan, sampai pada review 

yang melibatkan beberapa akademisi. Atas kerja keras dan 

dedikasinya, saya mengucapkan terimakasih kepada para penulis 

yang secara khusus berkontribusi pada terwujudnya buku ini; A. 

Kemal Riza (Apa dan mengapa CBR penting; sejarah dan asal usul 

CBR, menyusun laporan CBR); Nadhir Salahuddin (Visi kemitraan 

dan kelahiran CBR di UIN Sunan Ampel, CBR di Asia, dan 

Melaksanakan CBR); Muhammad Hanafi (Konsep CBR); Luluk Fikri 

Zuhriyah dan Rakhmawati (Tahapan CBR); Abdul Muhid (Metode 

CBR, Menyusun Proposal CBR); Nabiela Naily (CBR di Amerika 

Utara, Contoh proposal dan pelaporan CBR); Muhtarom (CBR di 

Afrika); Iskandar Ritonga (Kode etik penelitian, evaluasi kinerja 

penelitian); Dahkelan (Diseminasi hasil dan keberlanjutan). 

Sebagai sebuah panduan, jika isi buku ini secara teknis kurang 

memandu, maka akan disempurnakan dikemudian hari. Masukan-

masukan dari para praktisi sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan 

selanjutnya. 

Surabaya,   Mei 2015  

Kepala, 

 

 

 

Prof. Dr. H. Ali Mas‘ud, M.Ag., M.Pd.I 




