
Panduan Evaluasi Instrumen Penelitian 
melalui sipp.unnes.ac.id bagi Peneliti 
dan Evaluator  

LP2M UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG



Kegiatan Evaluasi Instrumen merupakan salah satu tahapan yang harus dilewati khususnya program 
Penelitian. Dahulu evaluasi instrumen dilakukan dengan cara Peneliti mengumpulkan proposal, 
instrumen sebanyak 2 eksemplar ke LP2M, kemudian LP2M melakukan ploting evaluator untuk 
kegiatan evaluasi instrumen, setelah itu proposal dan instrumen didistribusikan ke masing-masing 
evaluator. Hal ini tidak efisien,oleh sebab itu ditahun 2016 LP2M Unnes telah merubah prosedur 
tersebut menjadi lebih efisien dengan menggunakan aplikasi berbasis web sipp.unnes.ac.id 

Berikut kami sampaikan tata cara evaluasi instrumen penelitian bagi Peneliti dan Evaluator melalui 
sipp.unnes.ac.id 

PENELITI 
1. Silahkan login ke sipp.unnes.ac.id menggunakan user dan password Sikadu 

	 "  
2. Pada bagian Main Navigation, silahkan klik Pelaksanaan kemudian klik Litabmas 

	 "  

username Sikadu

password Sikadu



3. Pada bagian kanan akan muncul Daftar Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang aktif pada 
tahun 2016. 

"  

4. Untuk mengunggah berkas draf instrumen, lihat bagian Evaluasi Instrumen kemudian klik Siapkan. 

	 "  
5. Pada bagian Keterangan Dokumen diisi Draf Instrumen ke- … 

	 "  
6. Kemudian pilih berkas yang akan diunggah, lalu klik simpan. 
 

Daftar Penelitian dan Pengabdian Kepada 
Masyarakat ini memuat informasi terkait penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat, antara lain 
Judul penelitian/pengabdian kepada masyarakat, 
skema, peran, total dana, dana terpakai, 
persentase dana terserap, dan persentase 
capaian.

Kolom sebelah kanan pada daftar tersebut 
memuat informasi tentang tahapan 
penelitian/pengabdian yang sudah dan akan 
dilaksanakan.



7. Pada bagian Evaluator yang mengkoreksi, ada identitas Evaluator, termasuk nomor telepon yang bisa 
dihubungi, dengan harapan Peneliti yang telah mengunggah berkas draf instrumen dapat langsung 
menghubungi Evaluator yang bersangkutan.

"  
	  

8. Apabila berkas telah dinilai oleh Evaluator 1 dan 2, maka : 
1. jika berkas tidak disetujui 

1. Peneliti wajib mengunggah kembali berkas draf instrumen, mengikuti poin 5 - 7 
2. jika berkas disetujui 

1. Peneliti dapat mencetak nota persetujuan evaluator yang ada dibawah komentar masing-masing 
Evaluator. 

9. Selanjutnya Peneliti wajib meminta tanda tangan Evaluator sebagai salah satu syarat pengambilan dana 
penelitian 70%. 

	 "  
10. silahkan klik sign out untuk keluar dari sipp.unnes.ac.id 

Berkas Disetujui, komentar berwarna Hijau 
dan muncul menu Cetak Nota Persetujuan

Berkas Belum Disetujui, komentar 
berwarna Merah



EVALUATOR 

1. Silahkan login ke sipp.unnes.ac.id menggunakan user dan password Sikadu 

�  

2. Pada bagian kanan atas, silahkan ganti akses Pengusul menjadi Evaluator 

�  

3. Setelah itu pada bagian Main Navigation klik Dashboard lalu klik Penilaian. 

	 "  

username Sikadu

password Sikadu



4. Pada bagain kanan akan muncul daftar skema yang akan di evaluasi instrumennya,silahkan dibuka satu 
per satu, kemudian pilih tahapan Evaluasi Instrumen. 

	 "  

	 "  

5. Nama nama peneliti yang akan dievaluasi akan muncul pada daftar tersbut, klik aksi untuk melakukan 
penilaian. 

	 "  



	 "  
6. Silahkan isi komentar dan Validasi dari berkas draf instrumen yang telah diunggah Peneliti 
7. Isi komentar Evaluator, kemudian pilih salah satu pilihan persetujuan. 
8. jika Ya, berarti Evaluator telah menyetujui berkas instrumen penelitian yang diunggah oleh Peneliti dan 

tidak ada revisi. 
9. jika Tidak, berarti Evaluator belum menyetujui berkas draf instrumen penelitian yang telah diunggah oleh 

Peneliti. Peneliti harus mengunggah kembali berkas draf instrumen penelitian berdasarkan hasil evaluasi 
instrumen sebelumnya. 

10. Setelah proses penilaian instrumen penelitian di sipp.unnes.ac.id selesai, Peneliti akan meminta tanda 
tangan Evaluator sebagai salah satu syarat pengambilan dana penelitian 70%. 

	 "  
11. Silahkan mengulangi poin 5 - 10 sesuai jumlah instrumen penelitian yang di evaluasi. 
12. klik sign out untuk keluar dari sipp.unnes.ac.id


