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EVALUASI HASIL PENELITIAN MANDIRI DAN DOSEN MUDA YANC
DILAKUKAN DOSEN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NECERI

YOCYAKARTA

Oleh: Suparman, Tawarjono Usman, dan Emy Budiastuti,

ABSTRAK

Penetitian ini bertuJuan untuk (l) Mengevaluasi kcgiatan penclitian dosen

FT skim penelitian dosen muda dan skim penelitian mandiri apakah sudah sesuai

dengan pedoman yang diteotukan. (2) Mengevaluasi manfaat kegiatan peneUtian

dosen FT skim perelitialr dosen muda dan skim penelitian mandiri (3)

Mengetahui sararr perbaikan skim penelitian dosen muda dan skim penelitian

mandiri.
Penelitian ini adali,ir penelitian evaluasi Populasi penelitian adalah doser

FT LNY yang meneliti dalam kategori skim mandiri dan skim dosen muda mulai

tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Sampel diambil sec o p1'ttposive yziLo

dosen yang meneliti skim penelitian mandiri dan skim p€nelitian dosen muda'

Data dikumpulkan dengan menggunakan dokumentasi dan angket. Dokunentasi

digunakan untuk me,nperoieh data kriteria peneliti, bidang kajian, dan luaran

(output). Sedang angket dlgunakan udtuk memperoleh data manfaat penelitian dan

saran perbaikan skim penelitian mandiri dan penelitian dosen in'Jda lnstrumen

penelitian menggunakan model skala Likert dengan empat Pilihan jawaban

Instrumen divalidasi secara experl iudgemenl Data di6nalisis dcngan

membandingkan antara pedoman Penelitian dan kenyataan yang tedadi'

Hasil Penelitian menunjukan bahwa: (l) Kriteria penelitian dosen FT

IJNY skim penelitiafi mandiri sudah sesuai dengan pedoman yang ditentukan,

sementara criteria skim penelitian dosen muda masih belum sesuai dengan

pedoman (yang sesuai 53,3%). Sedang bidang kajian dan luarun (output)

penelitian dosen FT Ul'lY skim penelitian mandiri belum semuanya sesuai

dengan pedoman yang ditentukan, tetapi pada skim penelitian dosen muda baik

bidang kaj ian maupun lvafir, (outPut) sudah sesuai denga,r pedoman (2) Menurut

para peneliti, skim penelitian mandiri dan dosen muda sangat bermanfaat bagi

peneliti dan jurusan (3) Saran dari responden menyatakan bohwa syarat pengusul

penelitian skim rnandiri sebaiknya minimum lektor dengan pendidikan 52. syarat

peneliti dosen muda lidak harus dua orang, agar diperbolehkan seomng dosen

muda dengan bimbingan dosen seniomla

Kata Ku ci: Evaluasi kelidlan penelilian dosen skim mandi dandosen nuda

llI
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BAB I
PENDAEULUAN

A. Latar Belakang

Sudah cukup lama, Fakultas Teknik (FT) meDgelola kegiatan penelilian

bagi dosen-dosen F-f UNY baik dengan dana DIPA UNY maupun dana lain

seperti dana APBI.iP. Akan tetaPi samPai saat ini (tahun 2013) belum pemah

dilakukan penelitian tentang hasilDya Banyak skim penelitian yang ditawarkan

FT antara lain (1) penelitian dosen mud4 (2) pe'lelitian mandiri' (3) penelitian

kelompok, 14) penelitian kolaborasi' (5) penelitian institusional' (6) perelitian

evaluasi diri, dan (7) p enelitian lracer shld! (Pedoman Penelitian Ff hhun 2012)'

Penelitian dosen muda diperuntukan bagi dosen yang masih muda dengan

kepangkatan asisten ahli atau golongan IIIa dan Illb llaksud skim penelinan ini

untuk memberi latihan awal dosen muda agar dikemudian hari menjadi penelitian

yang berkualitas. Se-dang skim penelitiar mmdiri diperuntukan dosen yang telah

bergelar doktol atau master dengan pangkat lektor dan mampu secam mandiri

melakukan p€nelitian yang berkualitas'

Sondang P. Siagian setelah membagi fungsi-fungsi manajemen ke

dalam[ungsi oryanik dar fultgsi tambahan, dan membandingkan berbagai

pendapat para ahli akhimya menyimpulkan bahwa fungsi manajemen adalah

terdiri dari Perencanaart (Planning), Pengorganissian (Organizing)' Pembetian

motivasi (r?otivdrirg), Pengawasan (Controlling)' Penilaian (Eralrarirg) Dalam

pelaksanaan program kegiatan penelitian di FT telah menganut teori managemen'

semua langkah telah dilakukan, kecuali evaluasi hasil penelitian (/er'lr)'

1
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Perencanoan kegiatan penelitian telah dilakukan oleh FT dengan

menyusun buku panduan dan dievaluasi buku panduan tersebut disesuaikan

derigan perkembarigan. SeCang organisasi pengelola program kegiatan penolitian,

Fakultas teknik telah menyusun personilnya mulai dari penang8ung jawab

penelitian (Wakil Dekan I), Badan Pertimbangan penelitian (Bpp) tingkat

Fakultas, BPP setiap jurusan, dan kesekretariatan yang mengurusi adminisfasi.

Personil tersebut dipilih yang benar-benar memahami permasalahan penelitian.

Sebagian besar BPP adalah dosen dengan pendtdikan S3 dah hanya seorang yang

berpendidikan 52. Personil inilah yang..r.renjadi ujung tombak dalarn

rnelaksanak€n firngsi conrrolling (petgawasan) pelaksanaan penelitian, disamping

dari pengurus fakultas dan j'rrusan. Jadi secam managemen! program kegiat?o

penelitian di FT telah d:lakukan sesuai dengan fungsi-fungsi managemen.

Meskipun pengelolaan kegiatan penelilian telah dilaksanakan dengan

melaksanakan teori managemen, namun apakih hasil penetitian yang telah

dilakukan dosen FI dalam skim penelitian mandiri dan skim penelitian dosen

muda telah sesuai dengan har3pan?. Untuk menjawab permasalahan tersebut

diperlukan suatu penelitian.

B. Indenlifikasi Masalah

Evaluasi progmm kegiatan penelitian adalah sangat luas. Evaluasi dapat

dilakukan pada setiap komponen/ langkahJangkah manajemen. Disamping iru,

evaluasi pada tahap selesai program yang mencakup hasil dan pemanfaatannya.

Berdasarkan hal tersebut dapat diidentifikasi beberapa permasalahan te$ebut.

(1) Apakah perencanaan program kegiatan penelitian sudah sesuai dengan visi dan

misi FT UNY?.

2
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(2) Apakah organisasi kegiatan penelltian sudah sesuai dengan harapan dosen FT

LNY?

(3) Apakah peiaksanaan kegiatan penelitian sudah sesuai dengan harapan dosen

FT UNY?

(4) Apakah pengawasan kegiatan penelitian sudaiL sesuai dengan harapan dosen

FT UNY?.

(5) Apakah hasjl kegiatan penelitian dosen FT skim penelitian dosen muda dan

skim penelitian mandiri sudah sesuai den8an pedoman yang dilenukan?.

(6) Apakah hasil kegiatan penelitian dosen F-T skim perelrtian dosen muda dan_.,

skim penelitian mandiri telah dimanfaatkan?.

(7) Apakah saran perbaikan skim penelitian dosen muda dan skim penelitiafl

mandiri?.

C. Batasan MasalaL

Mengingat luasnya masalah penelitian, rnaka dal6m penelitian ini d;batasi

pada permasalahan evaluasi setelah kegiatan penelitiar selesai yang mencakup

evaluasi hasil dan pemanfatannya. Evaluasi s€telah selesai kegiatan penelitian ini

salgat penting karena masalah hasildan pemanfaatan adalah masalah yang

menjadi tolok ukur keberhasilan kegiatan penelitian.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi dan pembatasan masalah dapat dirumuskan

permasalahan penelitian ini sebagai berikuL.

(l) Apakah hasil kegiatan penelitian dosen FT skim penelitian dosen muda dan

skim penelitian mandiri sudah sesuai dengan pedoman yang ditentukan?.

ir
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(2) Apakah hasil kegiatan penelilian doson fT skim penelitian dosen muda dan

skim penelilian mandiri telah dimanfaatkan?.

(3) Apakah saran perbaikan skim penelitian doscn n)uda dan skim penelitian

mandiri?.

E. Tujuin Penelitian

Penelitian ini berlujuan untuk:

(l) Mengevaluasi kegia(an penclilian dosen FI skim penelitian dosen muda dan

skim penelitian mandiri apakah sudah scsuai dengan p€doman yang

direntukan.

(2) Mengevaluasi manfaat kegiatan penelitian dosen FT skim penelitian dosen

muda dan skim penelirian mandiri.

(3) Mengekhui saran perbaikan skim penelitian dosen muda dan skim penelitian

mandiri.

F. Manfaal Penelitian

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi lcmbaga, terutama pejabat

yang terksit dalam ran8ka mempertimbangkan kebijakan yang akan diambil,

dimulai dari kebijakan perencanaan sampai pada €valuasiny4 dan juga

pendanaannya. Disamping itu, bagi pcneliti (badan pertimbangan penelitian),

hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan refl€ksi tentang hasil

ponelitian yang lelah dilakukan yang poda gilirannya dapar meningkatkan kualitas

hasil penelitanhya.
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BAB II
KAJIAN PUSTAKADAN PERTANYAAN PENELITIAN

A. Kajian Pustaka tentang Evaluasi

Menurul kamus besar bahasa Indonesia, kata evaluasi berarti penilaian

hasil. Sedang menurut kamus Oxford Advanced Learner's Diclionary of Current

,rglrrl, (AS Homby,l 86), evaluasi adalah rol.d out, decide lh' dmorkt or ral e'

Artinya adalah suatu upaya untuk mencari, menenfukan besarrrya atau nilai lni

bemrti kegiatan evaluaii harus dilakukan secam hati-hati, bert^nggung jawab,

menggunakan strategi yang dapat dipertanggungjawabkan Bryant dan White

dalam Kuncoro (1997), menyatakan bahwa €valuasi adalah upaya untuk

mendokumentasikai dan melakukan penilaian tentang apa yang terjadi Sedang

Wortherr dan Sanders (1973) daiam AndeBon (19?1) menyatakan bahTva evaluasi

adaiah keBiatan mencari sesuatu yang berharg4 termasuk mencari informasi yang

bemanfaat dalam menilai keberadaan suatu progmm, produksi, prosedur, serta

altematif stmtegi yang diajukan untuk mencapai tujuan yahg sudah d;tentukan'

Penalapat senada dikemukakan oleh Slufflebeam (dalam Arikunto, 2004), yang

menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan

pemberian informasi yang bermanfaat bagi pengambil keputusan dalain

menentukan altematif keputusan. Tidak berb€da dcnBan pendapat diatas,

Trespeces (1993), Suchman (1961) dalam Aoderson (1975) menyatakan bahwa

evaluas! sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa

kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan Dari beberapa

pendapat di atas dapar disimpulkan bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk

mengumpulkan ifomasi atau pun gambaran tentang proses dan hasil suatu

5
t
I
t



program (dalam hal ini kegiatan penelitian mandiri dan Cosen muda). Informasi

dan gambaran tersebut selanjutnya digunakan untuk pertimbangan dalam

mengambil keputusan.

llen8enai pendekatan dalam evaluasi, Isaac dan Michael (1987) patton

dan Sawicki (1991) mehBklasifikasikan metoda pendekatan menjadi 6 (enam)

tailut (ll Belore and alter comparisohs. metode jni mengkaji suaru objek

penelitian derrgan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi

sesudahnya suatu kebijakan arau progr;lm djimplemenrasikan. (2) Wh ond

wilhoul comparisons, metode iri mengkaji suafu objek penelitian dengan

menggunakan pembandingan kondisi antam yang tidak mendapat dan yang

merJapat keblakan alau progmm, yang telah di modillkasi dengan memasukan

perbandingan kriteria-kiteria yang relevan di tempat kejadian peristiwa (TKp)

dengan program ferhadap suatu TKP tanpa progmm. (3) Actuol ws s ptdned

petformance comparisons, metode ini mengkaji suatu objek penelitian dengan

membandingkan kondisi yang 
^da 

(actuaD dengan ketetapan-ketetapan

perencanaan yang ada, (4\ Experinetltal (contolled) models, metode ini men9kaii

suatu objek penelitian dengan melakukan percobaan yang lerkontrol/dikendalikan

untuk mengetahui kondisi yang diteliti. (5) 2 asi erperimenlal hodels, metode ini

mengkaji suatu objek penelitian den-gan melakukan percobaan tanpa melakukan

pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti. dan (6) Cosl oriented

models, metode ini mengkaji suatu objek penelitian yang hanya didasarkan pada

penelitian biaya terhadap suatu rencana.

Menurut Philips (1987), Reichardt & Cook (1979), Webb, Beals, & Whire

(1985) dalam Cresrvell, John.W. (1994), ada 2 paradiSma yang sering digunakan

6



daiam penelitian evaluasi yaitu kuantitatif dan kualitatif. paradigma kualihrif

digunakan pada penelitian bersifat inkuiri untuk memahomi masalah yang rimbul

bertjasarkan pada analisis mendalam terhadap gambamn-gambaran yang

menyeluruh, informasi yang rinci dari berbagai informan, dan penelitlan

dilakukan dalam setting alami6hnla. Sedangkan paradigma kuantitatif digunakan

pada penelitian yang berbasis prngujian teori yang dibangun oleh sejumlah

variable, melibatkan pengukuran yang dinyatakan dengan angka, dianalisis

dengan uji statistika terlentu untuk mencari kesimpulan apakah hasil penelitiar

tersebut dapat digeneralisasikan untuk membukrikan bahwa teori yani digunakan

memang dapat dinyatakan mengandung kebenamn. pendekatan model evaluasi

paradigma kuantitatifterdiri atas (l) pendekatan tJjnan (mcdel goal oriehted), (2)

pendekatan proses seperti model CIPP (conler, input, process, product).

Dilihat dari tujuannya, evaluasi program dapat merupakan salah satu

b€ntuk \ penelitian, yaitu penelitian evaluatif. OIeh karena itu, dalam pembicaman

evaluasi program, pelaksana berpikir dan menentukan langkah sebagaimana

melaksanakan pgnelitian. Perbedaan yaDg mencolok antara pen€litian dengan

evaluasi progmm adalah sebagai berikut. pertama: dalam kegiatan penelitian,

penelili inBin mengetahui gambaran tentang sesuatu kemudian hasilnya

dideskripsiLan- sedangkan dalam evaluasi progmm, pelaksana ingin mengetahui

seberapa tinggi mutu atau kondisi sesualu sebagai hasil pelaksanaan program,

setelah data yang terkumpul dibandingkan dengan kriteria atau standar re(entu

Kedua; dalatn kegiatan penelitian, peneliti ditunlun oleh rumusan masalah karena

ingin rnengetah u i j alva ban dari penelitiannya, sedangkan rJalam evaluasi program

pelaksana ingin mengetahui tingkat ketercapaian tujuan program, dan apabila

7



tujuan belum tercapai sebagaimana ditentukan, pelaksana ingi, mengetahui

dimana letak kekurarrgan itu dan apa sebabn/a.

Dari uarian diatas, evaluasi program merupakan penelitian evaluatif. Pada

umumnye pehelitian evaluatif dimaksudkan untuk mengctahui akhir dari sebuah

program kebijakan., yaitu mengetahui hasil akhir dari adanl,a keLijakan, dalam

rangka meneniukan rekomendasi atas kebijakan yang lalu, yang pada tujuan

akhimya adalah untuk menetukan kebijakan selanjutnya. Meirgingat betapa

peitingnya sebuah rekomendasi kebijakan, maka untuk penelitian evaluatif

dituntut adanya persyamtan kllusus yang harus diikuti oleh penelitidya.

Satu pengcrtian pckok yang terkandung dalam evaluasi adalah adanya

standar, tolak ukur atau kriteria. Mengevaluasi adalah melaksanakan upay6 untuk

rnengumpulkan data mengenai kondisi nyata su6tu hapat diketahui, kemudian

dibandingkan dengsn l(Iiteria, agar dapat diketahui seberapa jauh atau sebempa

linggi kesenjangan yang ada antara kondisi nyata tersebut dengan kriteria sebagai

kondisi yang diharapkan. Penelitian evaluatif bukan sekedar melakukan evaluasi

sebagaimana kegiatan evaluasi yang biasa atau yang pada umurnnya dilakukan

untuk objek apa saja. Penelitian evaluatif merupakan kegiatan evaluasi, tetapi

mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku bagi sebuah penelitian, yaitu persyaratan

keilmiahan, mengikuti sistematika dan metodologis secara benar dan dapat

dipertanggungjawabkan Oleh karena itu, teori tentang evaluatif tidak

medyimpang dari teori penelitian pada umumnya.

B. P€domar Penclilian Skim Mandiri dan Penelition Skim Dosen Muda

Pedoman penelitian FT UNY bertujuan untuk: (l) Memberi acuan kepada

dosen, Badan Pertimbangan Penelitian (BPP), dan staf layanan akademik dalam
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melaksanakan program penelitian yang mendapat dana dari FT maupun djdanai

sendiri. Dengan mengacu pada pedoman ini, akan mernbcri kemudahan bagi

dosen untuk melaksanakan penelitian serla memberi jaminan mulu kegiatan

penelitian yang dilakukan oleh individu doseD maupun kelompok doscn. (2)

lvengatur hak dan kewajiban bagi peneliti yang lelah menandatangani konlrak

pcnelitian yang didanai oleh DIPA-BLU UNY. Hak-hak peireliri melipuli hak

untuk memFEroleh biaya, layanan administrasi dan hak mcmperotch penghargaan

alau sertifikat penelitiaD. Kewajiban peneliti adalah melaksanakan penelirian

dengan jujur dan obyektif sena selesai tepat pada waktunya. (3) Meningkatkan

produktivitas dan kualitas hasil penelitian dosen FT IINY. (4) Meningkarkan

kualitas layanan, kelancaran dan ketertiban administrasi penelitian oleh Fakultxs

Teknik.

Sedang Marltaat pedoman penelitian FI UNY adaleh (l) Fakultas Teknik

mempunyai pedoman yang jelas dalam penyelenggaraan penelitian yang didanai

oleh DIPA-BLU UNY, maupun kegiatan penelitian yang didanai sendiri, sehin8ga

membantu pimpinan dan stafnya dalam mengatur pelaksanaan penelitian dosen.

(2) Dosen di FT dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan p€nelitian secara

Iebih terarah. Pada pedoman ini, program penelitian diatur menjadi kegiatan rutin

FT sehingga ada batas waktu yang jelas untuk penyerahan usulan dan laporan

hasil penelitian. Dosen yang tidak mengindahkan peraturan ini dapat kchilangan

kesempatan untuk melaksanakan penelitian dengan dana F_l pada periode

beriku(nya. (3) Badan Pertimbangan Penelitian lebih mudah dalan melaksanakan

tugasnya mengevaluasi usulan maupun laporan hasil penelitian.
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Mehurut pedoman penelitian FI IlNy tahun 2012, disebutkan bahwa ada

8 skim penelitian yaitu (i) Penelitian Dosen Muda, (2) penelitian Institusionat, (3)

Penelitian Fembelajaran, (4) Penelitian Kelompok (pembelajaran atau pun

Teknologi), (5) Penelitian Mandiri, (6) Penelitian Kolaborasi Dosen-Mahasisrva,

(7) Penelitian Evaluasi Diri, dan (8) Penelitisn Tracer Study Jurusan. pedoman

penelitian FT tahun 2012 direvisi pada tahun 20i3. perubahan 
),ang terkait dengan

skim penelitian adalah djsederhanakan dan dilihat urgensinya untuk tahun 2013.

Skim penelitian tahun 2013 adalah (1) Penelitian Dosen Muda, (2) peirelitian

Kelompok (3) 
_ 

Penelitian Mandiri, dan (4) Penelitian Kolaborasi Dosen-

Mahasiswa. Namun FT menyediakan dana khusus bagi dosen yang tidak

memperoleh dana penelitian yang dikompetisikan.

1. Skim Petrelitian llandiri

Rasional Skim penelitian mandiri adalah Salah satu usaha untuk

mewujudkan FT menjadi lembaga yang terdepan dalam mutu maka diperlukan

penyediaan dukungan Can fasilitas yang dapat membantu dosen menghasilkan

karya-karya penelirian yang bermutu dalam bidang pengembangan IpTEK yang

sesuai dengan visi dan misi Fakultas Teknik dalam bidang desain Can produk

teknologi, inovasi teknologi, model, _,bahan ajar, dan karya-karya teknologi

lainnya-

Program penelitian ini dimaksudkan sebagai kegiatan yang memberjkan

kesempatan kepada dosen untuk melakukan penelitian berbasis rekayasa teknologi

yang sesuai dengan visi dan misi Fakultas Teknik dan kajian bidang studi yang

dapat memperkaya dan memperbarui materi kuliah sesuai dengan perkembangan

IPTEK. Bidang kajian skim penelitian mandiri adalah (l) pengembangan
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rekayasa teknologi unggulan Fakultas Teknilq (2) pengembangan kajian bidang

studi yang dapat memperkaya materi perkuhahan, (3) pengembangan tpTEK

berbasls karakteristik bidang keahlian atau kompetensi dosen. Sedang kriteiia

Pengusul adalah peneliti utarna sekurang-kurangnya mempunyai jabatan Iektor

atau bergelar doktor. Luaran (output) penelitinn mandiri ini dapat berupa (l)

Desain arau produk teknologi, (2) Bahan ajar bidang studi, dan (3) Naskai artikel

jumal terakreditasi arau junnal yang belum terakreditasi (misalnya: jumal JPTK

FT UNY ataujurnal Saintek LPPMP [INY).

2. Skim Penelilifln Dosen Muda

Penjelasan tentang skim penelitian dosen muda adalah sebagai berikut.

Penelitian dosen muda merupakan penelitian yang disediakan bagi para dosen

yang befungsi untuk melatih pam dosen dalam melakukan peneljtian sehingga

dapat meningkatkan profesionelitas sebagai pengajar. Sedang Bidang kajian

dalam penelitian dosen muda dapat berupa masalah-masalah yang berkaitan

dengan pendidika:r teknologi dan kejuruan maupun masalah-maMlah rckayasa

teknologi yang mendukung pendidikan teknologi dan kejuruan tersebul.

Percyaratan Pengusul adalah (l) Dosen FT yang mempunyai jabatan akademik di

bawah Lektor. (2) Tim pengusul terdiri dari I (satu) orang ketua, dan minimal" I

(satu) orang anggota peneliri. Seflentara itu, Luaran hasil penelitian adalai (l)

Laporan penelitian, dan (2) Naskah artikel jumal terakreditasi atau Jumal yang

belum terakeditasi (misalnya:jumal JPTK FT UNY atau jumal Saintek LppMp

UNY).
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C. Perlanyaan Penelilian

(1) Apakah kriteria pe0elitian dosen FT [.tNY skim penelitran dosen muda sudah

sesuai dengan pedoman yang ditentukan?.

(2) Apakah kriteria penelitian dosen FT UNY skim penelirian mandiri sudah

sesuai dengan pedoman yang ditentukan?.

(3) Apakah bidang kajian penelitian ciosen FT UNY skim penelitian dosen muda

sudah sesuai dengan pedoman yang ditentukan?.

(4) Apakah bidang kajian penelitian dosen F"T UNY skim penelitian mandiri

sudah sesuai dengan pedoman yang ditentukan?.

(5) Apakah l.uaran (oulput) penelitian dosen FT tNY skim penelitian dosen

muda sudah sesuai dengan pedoman yang ditenfukan?.

(6) .A.pakah luaran (output) penclilian dosen FT UNY skim p€nelitian rnandiri

sudah sesuai dengan pedoman yang ditentukan?.

(7) Apakah hasil penelitian dosen Ff UNY skim p€nelitian dosen muda telah

d im anfaatkan ?.

(8) Apakah hasil penelitian dosen FT UI'ry skim penelitian ma-ndiri telah

dimanfaatkah?.

(9) Apakah saran perbaikan skim penelitian dosen muda?.

(10) Apakah saran perbaikan skim penelitian mandiri?.

12



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Ditinjau dari segi metode, penelitian ini merupakan penelitian evaluasi,

sedang dilihat dari tingkar eksplanasinya penelitian ini merupakan penelirian

deskriptif Sementara dilihat dari data dan analisisnya penelit]an ini merupakan

penelitian kuantitatif. P€ndekatan dalam pcnelitidn evaluasi ini ad^lah A.tuol

wrsus planed per/ormance cahporisons, metode ini mengkaji sualu objck

penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (actua!) dengan ketetapan,

ketetapan perencanaan yang ada (dalam hal ini pedoman penelitian).

B. Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah hasil penelitian skim rnandiri dan

dosen muda sejak tahun 2010 sampai dengan tahu.2oi2. Sampel penelitian

diembil secara proporsional pada masing-masing jurusan. Jumlah sampel

ditentukan dengan tabel Isacc dan Michael.

C. Subyek dan Obyek Peneli(ian

Subyek penelitian ini adalai dosen yang melakukan penelirian skim

rnandiri dan skim dosen muda yang Cidanai oleh FT UNy. Sementara sebagai

obyck penelitian adalah laporan hasil penelitian.

D. Instrumen Pcnelifian

Instrumen penelirian disusun berdasarkan pedoman penelitian FT yang

mcncakup kreteria peneliti, bidang kajian, luaran (oalp,/0, manfaat, dan saron.

Inslrumen kreleria peneliti. bidang kajian, luaran (oulpul\ ada 2 (dua) akernatil
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jawaban yang disediakan yaitu "ya'' dan "tidak". Sedang instrumen manfaat

dcngan 4 (€mpat) altemalif jawaban yailu sangal bermanfaar diberi skor 4,

bermanfaat diberi skoi 3, kurang bermanfaat diberi skor 2, dan tidak b€rmanfaat

diberi skor l. Sedang instru en yang berupa saran dalam benauk pertanyaan

tertutup dan terbuka. Kisi-kisi instrumen dapat dilihat berikut ini.

Tabel l. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

No Skim Penelilian Banyak Butir
Soal

Kriieria Poneliti 2

Bidang Kajian 5

I Mandiri Luarun (olttput) 4

Manfa.ot 8

Saran Perbaikan 3

2 Dosen Muda

Kriteria Pencliti

Bidang Kajian

2

2

Luaran (output) 2

Manfaat 9

Indikalor

Saran Perbaikan 4

E. Teknik Petrgumpulan Dala

Data dikumpulkan melalui angket tertutup dan terbuka. Angket tertutup

untuk memp€roleh informasi data tentang manfaat penelitian. Sedang angket

terbuka untuk mencari informasi tentang saran perbaikan. Angket diberikan

kepada subyek penelitian )ang lelah terpilih secara random dan proporsional.
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Sementara itu, data tentang kreteria peneliti, bidang kajian, !|]aftn (o p )

dijaring mclalui dokumentasi dari Iapomn hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Data dari hasil angkel tenulup dimalisis secara deskrip(if dengan teknik

statistik rerata persentase (unluk indikalo. keteria peneliti, bidang kajian, luaran).

Sedang reratd skor skala 4 (untuk hdikator manfaat). Semcntara itu, dala dari

hasil arrgkel terbuka yang merupakan saran perbaikan dianalisis secara kualitatif

deng6n teknik kategorisasi. Kriteria penganbilan keputusan diambil bcrdasarkan

4 katcgori skor pada instrumen dengan mengambil titik lengahnya. Berikut ini

tabel kriteria penganbilon keputusan.

'I'abel 2. Kategori Keputusan untuk lndikator Manfaat

No Skor Rerata Kategori

I Kurang dari 1,5 Tidak Berrnanfaal

Lcbih besar 1,5 sampai dengan 2,5 KuranB Bermanfaal

l Lebih besar 2,5 sampai dengan 3,5 Bermanfaal

4 Lebih dari3,5 Sangat Bermanfaal
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DAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan hasil penelitiaD bcrturultlrrut (l) evahrasi

peDelitian skirn mandin dan (2) evaluasi penelilian skim dosen muda. Masing_

masing a'r.an diuraikan (a) cvaluasi kriterio, (b) cvaluasi bidaog kajian, (c) evaluasi

luaran (ouqrro, (d) cvaluzLsi manfaar, dan (e) saran perbarkan.

A. Evaluasi Skiln P€nelitian IUandiri
I. Eysluasi Krileria P€[elition Skim Mandiri

Menurl'r pedoman penelitian, kriteria dosen yang diperbolehkan

mengajukan penelirian skim Mandiri adalah (l) dosen Ff yang mempunyai

jabatan akademik minimum lekror dan atau dokror, (2) rim pengusul terdiri dari I

(satu) orang peneliti.

Hasil pcnelitian dar: tahun 2Ol0 sampai dengan tahun 20lZ menunjukan

bahwa ada 6 dari 50 dosen (l2yo) yanl jabatannya Llelum lektor dan atau b€lum

dohor mengajukan penelitian skim Mandiri dan diterima. Rinciannya adalai

dosen jurusan Pendidikan Teklik M.sin 3 dosen (yang diterima t7), jurusan

Pendidikah Teknik sipil & Perencanaan 2 dosen (yang diterima 7), jurusan

Pendidikan Teknik Boga dan Dusana I doscn (yang diterima 5), dan jurusan

Pendidikan Teknik Otomotif (yang direrima 7), pendidikan Teknik Elektro (yang

diterima 5), dan Pendidikan Teknik Elektronika (yang diterima 6) semua

memenuhi krireria. Dalaln bentuk tabelberikul ini hasil selengkapnya.
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Tabel3. Pemenuhan Kriteria Skim Penelitian Mandiri dilihat Setiap Jurusan

No

Jumlah Judul Penelitian

Tidak
Memcnuhi

Kriteria

Memenuhi
Kriteria

I
Pendidikan Teknik
Mesin

Pendidikan Teknik
Otomotif

17 3 l4

2 7 0 7

3
Pendidikan Teknik
Elektro

5 0 5

Pendidikan Teknik
Elektronika

6 0 6

5
Pendidikan Teknik Sipll
dan Perencanaan

9 2 1

6
Pendidikan Teknik
Boga dan Busana

6 I 5

Jumlah s0 (100%) 6 (12%) 44 (88v0

Jurusan Yang
Diterima

Dalam Bentuk Cambar diagam batang hasil penelitian sebagai berikut.

50.
44

45

40

35

30

25

la

l5

10

5

0

Keterangan

1. = Memenuhr Kriteria

2. =-Tidak Memenuhr kriteria

6

1 1

Gambar l. Diagram Batang Pemenuhan Kriteria Skim Penelitian Mandiri
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Bila dilihat dari tahun 2010 sampai dengan lahun 2012, hasil penelitian

menunjukan bahwa jumlah dosen pengusul penelitian yang tidak memenuhi

kriteria yang ditetapkan berturut-turut adalah 4 dosen (28,6%), 2 dosen (iC%),

dan 0 dosen. Sedang yaxg memenuhi kriterra pengusul masing-masing l4 dosen

(71,4%),20 dosen (90%), dan l0 dosen (100%).

Tabel 4. Pernenuhan Kriteria Skim Penelitian Mandiri dilihat Setiap Tahunnya

No
Jumlah Dosen Peneliti

Tahun
Tidak Memenuhi Kriteria Melnenuhi Kriieria

1 20t0 4 (28,6%) t4 (7 i,4o/.)

20t I 2 (11],0%) 20 (90,0%)

3 2tt2 0 (0,0%) r0 (100)

Jumlah 6 (t2%\ 44 (Eto/")

Total 50 (loo%)

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari tahun 2010 sanpai dengan

tahun 2012 ada perbaikan dalam menyeleksi proposal penelitian. Dosen pengusul

penelitian yang tidak merhenuhi kriteria semakin sedikit yang diterima bahkan

pada 2012 semua pengusul penelitian skim mandiri memenuhi kriteria Dalam

bentuk diagram batang hasil penelitian ini sebagai berikut.

2010 2011 7012

Gambar 2. Diagram Batang Pemenuhan Kriteria Skim Penelitian Mandiri

dilihat Setiap Tahunnya
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2. Evaluasi Bidang Kajian Skim Penelitian Mandiri

Bidang kajian yang dipersyaratkan pada skim penelitian mandiri

mencakup: (l) pengembangan rekayasa reknclogi unggulan Fakultas Teknik, (2)

pengembangan kajian bidanB studi yang dapat memperkaya materi perkuliahan,

(3) pengembangan iptek berbasis karakteristik bidang keahlian atau kompetensi

dosen.

Hasil penelitian dari data tahun 2010 sampai dengan 2012 menunjukan

bahwa bidang kajian pefigembangan rekayasa teknologi unggulan Fakultas

Teknik diteliti oleh I dcren Q%). Bidar.E kajian pengembangan kajian bidang

studi yang dapat memperkaya materi perkuliahan diteliti oleh 2 dosen (4%o).

Bidang kajian pengembanpai IPTEK berbasis karakrerisli[. bidang keahlian atau

kompetensi dosen diteiiti oleh 4 dosen (8%). Bidang keahlian yarg terbanyak

adalah dalam bidang kependiCikan yang diteliti oleh ,13 dosen (86%). Menaiknya,

bidang kajian yang tidak sesuai dengan pedoman penelitian justru banyak yang

ditorima. Dalam bentuk tabel hasil penelitian ini sebagai berikut.

Tabel 5. Bidang Kajian Skim Penelitian Mandiriyang diteliti
dariTahun 2010 s.d. 2012

No Bidang Kaj ian Jumlah Judul Ketemngan'

SesuaiPedomanI Pengembangan Rekayasa Teknologi I

2 Pengembangan Kajian Bidang Studi 2 SesuaiPedoman

3
IPTEK Berbasis Karakteristik
Bidang Keahlian

4 Sesuai Pedoman

4 Kependidikan 43
Tidak Sesuai
Pedoman

Jumlah
50
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3. Evaluasi Luaren (orlpl) Skim Penelitian Mandiri

Evaluasi Iuaran (ourp tt skim penelirian mandiri ini dapat berupa (l)

desain atau produk teknologi, (2) bahan ajar bidang studj, Llan (3) naskah artikcl

Jurnal terakredrtasi atau jurnal yang belum terakreditasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa semua produk penelitian berupa

lapomn penelitian, tidak menunjukan adanya luarah sesuai dengan pedoman,

misalnya disain teknologi, produk leknologi atau bahan ajar. Memang setiap

penelitian dibuat naskah jumal, namun tidak banyak yang sampai dimuat dalam

jumal yang terakreditasl maupun yang tidak terakredilesi. Nlengingat hasil

penelitian ini, perlu dikaji lagi luaran skrm penelitian mandiri apakan sudah sesuai

dengan kemampuan dan dana yang disediakan.

4. Eyaluasi Manfaat Hasil Penelitian Skim Mandiri

Pertanyaan yang diajukan dalam penelitian tentan8 manfaat penelitian

skim mandiri bagi adalah (i) untuk mendukung PBM yang saya arnpu, (2) untuk

mendukung pengabdian masyarakat yang saya lakukan, (3) untuk menuju

menjadi peneliti ahli, (4) untuk m€ndukung pengembangab bidang keahlian saya,

(5) untuk mendukung program pengembangan jurusan, (6) untuk menumbuhkan

percaya diri sebagai peneliti, (7) untuk memberi konstribusi flnansial peneliti, dan

(8) nntuk mengumpulkan crcdit point dalam $|agka kenaikan pangkat.

Berdasarkan data dari sampel terpilih sebanyak l5 orang dengan 8

(delapan) pertanyaan dan dengan 4 altematifjawaban, diperoleh hasil penelitian

sebagai berikut. Respondcn yang menjawab I (tidak bermanfaat) tidak ada (0,0"/o),

yang menjawab 2 (kurang bermanfaat sebanyak 8 orahg (6,7%), yang menjawab 3

(bermanfaat sebanyak 40 oran8 (33,3%), yang menjarvab 4 (sangat bemanfaat

sebanyak 72 orang (60%). Rerata skor skala,l adalah 3,53 atau 88,33 pada skala

20



100. Hasil ini menunjukan bahwa manfaat penelitian dosen skim mandiri adalah

dalam kategori sangat bernranflat (> 3,5% skala 4).

Tabel 6. Rerata Skor Manfaat Skim Penelitian Mandiri

Skor
Pilihan (N)

Frekuehsi
(F)

Rerata Skor
(Skala 4)

3.53

Rerata
Skor (Skala

r00)
Kategori

I 0

88.33
Sangat

Be.mantaat

2 8 t6

3 40 I20

4 72 288

Jumlah t20 424

N,F

0

Dalam bentuk Diagram Batang hasil penelitian ini sebagai berikut

80i

70-
l

60.

40.

50
40

72

8

30-

,o-
10l

0
0

Gambar 3. Diagram Batang Manfaat Skim Penelitian Mandiri

Menurlrt Dosen Peneliti

5. Evaluasi Saran Skim P€nelitian Mandiri

Saran yang diajukan dalam penelitian mandiri adalah tentang persyaratan

administrasi penelitian Mandiri )aitu (l) minimum bergelar doktor, (2) minimum

Golongan IllC untuk yang bergelar 52 (3) lainnya (sebutkan) Hasil penelitian
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menunjukan bahwa ada beberapa saran yang disampaikan respondcn. Saran yang

terbanyak adalah bah\a doseo peneliti mandiri adalah mininrurn pendidikan 52

dengan jabatan akadernik lektor doD golongan lllC sebanyak l3 orang (86,67 %),

Resporrdcn yang menjawab syarat minimum penelili skim Niandirt doktor hanya l

orang (6,6'1%), dan menjawab lainya ada 6 orang (renponden yang menjawab ini

kemungkinan menjawab persyaratan lain). Saran dalam altematifiawaban lainnya

setelah dirangkuin menjadi (l) syarat administrasi Pengusul penelitian dosen

dengan gelar doktor, (2) asisten ahli (golongan lllA) agar diperbolehkan

mengajukan penelitian mandiri, (3) dana penelitian perlu ditambah, dan (4) jumlah

judul porlu ditambah. Dalam bentuk tabel hasil penelitian ini adalah sebagai

berikut.

Tabel 7. Frekuensi Jarvaban Sa.an untuk Skim Penelirian Mandiri

No Persyaratan Administrasi
Frekuensi

Absolut Percen

Minimum Doktor tanpa Memandatrg

Pangkal./Jabatan

tl

6,61

2 Minimum Golongan [IIC, Jabatan

Lektor 86,67

3 6.) 40,00+)Lainnya

*) responden kemungkinanjuga menjawab pada pilihan nomor 2

B. Evaluasi Penelitian Skim Dosen Muda

Penelitian ini hanya memperoleh data lahun 2012, sedan8 data tahun

sebelumnya tidak dapat dicari. Namun lidak mengurangi hasil penelitian ini,

karena data terakhir yang akan berpengaruh lcrhadap evaluasi ini. Pada tahun

2ol2 hanya ada l5 doscn yang mempero eh dana skim penelilian dosen muda,

))
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padahal banyak quota yang diperuntukan skim penelitian dosen muda. Rinciannya

I (salu) dosen jurusan PT Sipil & Perencanaan, 4 (empat) dosen jurusan PT

Elektro, 3 (tiga) dosen jurusan PT Elektronika, 3 (tiga) dosen jurusan PT Mesin,

dan 4 (empar) do.enjurusan PT otomotll

1. Evaluasi Kriteria Skim Penelilian Dosen Muda

Persyaratan Pengnsul dosen muda adalah (t) dosen FT yang mempunyai

jabatan akademik di balvah lektor. (2) tim pengusul terdiri dari I (satu) orang

ketua, dan mrnimal I (satu) orang anggota peneliti. Hdsil Penelitian menunjukan

bahwa krii3ria pengusul penelitian dosen muda masih ada yang belum menurut

pedoman dalam haljumlah peneliti dan kepangkatan. Ada yang hanya terdiri atas

ketua tanpa anggota, dan ada yang anggotanya sudah berpahgkat lector dehgan

golongan IIIC keatas. Dalam bentuk tab€l data keterpenuhan kriteria skim

penelitian dosen nuca sebagai berikut.

Tabel 8. Pemenuhan Kriteria Skim Penelitian Dosen Muda Setiap Jurusan

No Jurusan

Jumlah Judul Penelitian

Yang
Diterima

Tidak
Memenuhi

Kriteria

Mem€nuhi
Ituiteria

Pendidikan Teknik Mein 3 0

2
Pendidikar Teknik

Otomotif
4

3 Pendidikan T€knik Elektro 4 2 2

Pendidikan Teknik
Eiektronika

4

5
Pendrdikan Teknik Sipil
dan Peren.anaan

0 0 I

6
Pendidikan Teknik Boga
dan Busana

0 0 0

J umlah r5 (r00%) 7 (46,1%) 8 (53,3%)

3

0

21

I



2. Evaluasi Bidang Kajian Skim Dosen Muda

Bidang ka.jian dalam skim penelitian dosen muda adalah (i) masalah-

masalah yang berkaitan dsnBan pendidikan teknologi dan kejuruan dan (2)

masalah-rnasalah rckayasa teknologi yang mendukung pendidikan teknologi dan

kejuruan tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa bidang kajian yang

diusulkan oleh dosen muda sudah memenuhi target yang diminta dalam pedoman.

Bidang kajian yang terkait dengan pendidikan teknoklogi dan kejuruan ada I0

judul dengan rincian 5judul berkaitan dengan pembelajaran didalam kelas dan 5

judul berkaitan dengan pendidikan pada unrumnya. Sedang judul yang berkaitan

dengan bidang keahlian (rekayasa teknologi) 6da 5 judul pula. Dari segi kualitas

permasalahan yang diangkat dalam skim penelitian dosen muda sejajar dengan

perrnasalahan peneliti dosen senior.

3. Evaluasi Luaran (oarpar) Skim Dosen Muda

Luaran hasil penelitian skim dosen muda adalah (l) Laporan penelitian,

dan (2) Naskah artikel jumal teiakreditasi atau jumal yang belum terakeditasi.

Has;l penelitian menunjukan bahwa secara administrasi sudah sesuai dengan

pedoman penelitian yaitu berupa lapoaan dan naskah jumal. Akan tetapi naskah

yang diserahkan belum dapat diketahui apakah masuk kejumal yang temlceditasi

atau yang belum terakreditasi, belum dapat diketahui karena sampai dapat dimuat

memerlukan waktu yang cukup larna.

4. Evaluasi Manfaal Hasil Penelitian Skim Dosen Muda

Pertanyaan tehtang n anfoat penelitran dosen ,nlrda adalah sebagai berikutl

(l) untuk melahh saya dalam meneliti, (2) untuk mendukung PBM yang saya

ampu, (3) untuk mendukung pengabdian masyarakat yang saya lakukan, (4) untuk

24



mendukung pengembangan bidang keahlian saya, (5) untuk mendukung program

pengembangan jurusan. (6) untuk kerjasamn dengan sesama Dosen muda dalam

satu tirn peneliti, (7) untuk kerjasama dengan dosen senior, (8) untuk memberi

kontribusi finansial, dan (9) untuk mengumpulkan credit point dalarn rengka

kenaikan pangkat.

Data yang masuk untuk sub-ubahan manfaat ini sangat sedikjt, tidak semua

dosen muda mengembalikan angket. Dari l5 dosen peneliti hanya 5 dosen yang

mengembalikan angket. Namur dilihat homogenitas isian angket yang masuk data

ini dapal mewakili secara keseluruhan. Hasil Penelitian menunjrrkan bahwa secara

rata-rata mereka menjawab sangat bermanfaat terutama bagi di.inya dalam rangka

berlatih, memperoleh credit poifi. Khusus untuk butir pertanyaan konstribusi

financial mereka menjawab hanya cukup.

5. Evaluasi Saran Skim Pen€litian Dosen Muda

Persyaratan administrasi penelitien dosen muda adalah (l) golongan IlIa

dan lIIb, (2) rninimum 2 orang dosen mud4 (3) dengan bimbingan dosen seniot

(4) Lainnya (sebutkan). Hasil penelitian menunjukan bahwa saran responden

terhadap skim peeliliaD ini adalah setuju dengan persyaratan yang sudah ad4

namrrn bila memungkinkan dengan seorang peneliti dengan bimbingan dosen

seniomya sesuai dengan surat keputusan yang ada.

C. Pembahasan

l. Penelilian Skim Iuandiri

Hasil penelitian skim mandiri menunjukan bahwa kriterio peneliri dari

tahun ke tahun menunjukan ada perbaikan p€laksanaannya- Bahkan pada tahun

2012 semua pengusul sudah sesuai dengan pedoman. Ini menunjukah bahwa

25



terjadi prcses yang memerlukan waktu untuk melaksanakan sesuai dengan

pedoman. Hal ini seiring dengan banyaknya p€ngusul penelitian skim mandiri dan

jabatan akademik yang semakin banyak yang memenuhi, dan kebijakan

pengetatan syarat administrasi.

Bidang kajian yang diusulkan dalam penelitian skirn mandiri masih belum

sesuai dengan pedoman, sebagian kecil (14%) yang memenuhi bidang kajian.

Kebanyakan mereka meneliti bidang kependidikan (86%) walaupun dalam obyek

bidang studi, Sehaiusnya bidang studi menjadi bidang yan8 harus dikaji dalam

penelitian skim mandiri sehingga dapat menghasilkan produk teknologi atau untuk

penger,bangan bidang ajar yang diampunya. Namun, apakah mampu untuk

mencapai sesuai dengan pedoman itu?, mengingat dana yang lersedia relatifkecil-

Hal inilah menjadi perhatian Fakultas Teknik untuk refleksi dan melakukan

perubahan. Target hasii pe elitian diturunkan dengan dana s€perti sekarang, dan

atau penambahan dana penelitian yang lebih layak untuk mencapai target sesuai

dengan pedoman

Lraran (ottput) penelitian mandiri juga masih belum sesuai apa yang

diharapkan dalam pedoman penelitian. Produk yang seharusnya adalah produk

teknologi dan atau bahan ajar semuanya belum terpenuhi walaupun bidalg

kaJiannya sudah sesuai. Demikian orrplrt oerupa jumal. baru sebaBian kecil yang

dapat dimuat padajumal FT atau tempat lain walaupun secara administrasi semua

peneliti telah menulis naskah urtuk dimasukan jumal. Kendala masuk ke jumal

antara lain terbatasnya jumal yang ada, kualitas hasil penelitian, dan kemampuan

dan kemauan peneliti untuk memasukan kejumal.

Pendapat responden lentarg nanfaat penel nn mondiri adalah sangat

bennanfaat bagi dosen/peneliti. Akan tetapi dillhat kenyataannya, penelitian yang
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dihasilkan belum dapat dimanfaatkan baik untuk pengembangan pembelajaran

dikelas, pengembangan ilmu, maupun manfaat prakis. perbedaan persepsi antam

dosen penelitl Cengan penelili ini adalah kemungkinan masalah kepentingan at6u

infcrmasi. Dosen peneliti nemandang manfaat dari segi dirinya seperli credit

point, keoatkan pangkat/jabatan, dan muhgkin sedikit membantu finansial. Akan

tetapi, bila dilihat ker,rungkinan hasil penelirian mandiri dapat dirnanfaatkan

didalam pembelajaran, pengembangan ilmu, dan sumbangan praktis nampaknya

masihjauh.

Mengenai sdron perbaik l dalarrt penelitian mardiri ini antara lain ada

seorang responden yang menyarankan syarat penelitinya sudah dollor. Secara

akademik formal penelitian mandirioleh doktor memungkinkan hosil s€perti yang

Ciharapkan dalam p€doman. namun secara nyata hal ini beium dapat menjarnin.

Kemungkinan bukan doktor dapat juga menghasilkan penelirian yang berkualitas

dan sebaliknya peneliri bergelar doctor belum tentu berkualirrs. Djtitrjau dari

persaingan yang sehar, kualifikasi tersebut kurang demokratis dan kwellrg lair.

Memang, pendapat responden sebagian besar menyaratkan jabatan minimum

peneliti mandiri adalah lektor karena sebagian dari mereka adalah bukan doktor.

Inilah pertimbangan yang perlu dikaji oleh pejabar yang berwenang.

2. P€nelitiatr Skim Dosen Muda

Hasil penelitian skim dosen muda menunjukan bahwa kt eria pefieliti

pada tahun 2012 penelirian yang diterima skim penelitian dosen muda banyak

yang belum sesuai dengan pedoman yairu 7 Wneliti (46,7y0. Sebenarny^ quota

untuk skim penelitian ini cukup banyak, tetapi peminatnya dibawah,dari qxota.

Ini kemungkinan disebabkan oleh lumlah dosen muda (aslsten ahli, golongan Illa

dan IIIb) yang ada tidak banyak sehingga dosen yang sudah senior pun menjadi
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anggotanya, ditambah peneliti dosen muda harus beranggota minimal I dosen

muda, Disamping itu, dana yang disediakan relarif kecil (tjga jure rupiah). Oleh

karcna ifi quota dan besa. dana penelitian dosen rnuda perlu ditinjau ulang

Sementara itu, biCaag koiian yang diteliti sudah sesuai dengan pedoman

penelitian, yaitu dalam bidang pembelajaran dan bidanB studi. Bahkan beberapa

penelitian dosen muda mengambil permasalahan yang serupa dengan penelitian

non dosen muda. Hal ini dapat diduga bahwa dosen muda relah nemiliki

kemampuan yang cukup dalam ilal penelitian dan dapat bersaing dengan dosen

seniomya. Kondisi ini dimungkinkan karena syamt doson masuk pertama kali

minimal berpendidikan 52 sehinga masal6h penelirian sudah banyak memahami.

Tembahan lagi, sumber belajar seka.ang dapat mengakses melalui dunia maya

(internet) dan fierekalah yang lebih ntemaharni tentang media maya.

Luafti (output) peneitian skim dosen muda sudat sesuai dengan apa yang

diharapkan dalam pedoman penelitian yairu dalam bidang pembelajarar/

pendidikan dan bidang studi. Mengenai output benrpa jnlJtal, baru sebagian kecil

yang dapat dimuat pada jumal FT atau tempat lain, wal3upun secara administmsi

semua peneliti telah menulis naskah untuk dimasukan jumal. Kendala rnasuk ke

jumal antara lain terbatasnya jurnal yang ada, kualitas hasil penelitjan, dan

kemarnpuan dan kemauan p€neliti untuk memasukan kejumal.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESTMPULAN

Berdasarkan hasil peneitian dan pembahasan distas, dapat disimpulkan

sebagaiberikut.

1. Kriteria penelitian dosen Ft UNY skim penelitian mandiri sudah sesuai

dengan peJoman yang ditenlukan.

2. Bidang kajian penelitian dosen FT UNY skim penelitian mandiri bclum

semuanya sesuai dengan pedoman yang ditenlukan.

3. Luaran (o tput) penelitian dosen FT UNY skim penelitian manJiri belum

sesuai dengan pedoman yang ditentukan.

4 Menurut para peneliti, skim penelitian mandiri sangat bermanfaat bagi

oeneliti daEjurusan.

5. SaEn dari responden menyatakan bahwa syarat pengusul penelitian skim

mandiri sebaiknya minimum lektor dengan pendidikah 52.

6. Kriteria penelitian dosen FT LINY skim penelitian dosen muda hamper

separonya belum sesuai dengan pedoman yang ditehtukan (sebesar 46,7%).

7. Bidang kajian penelitian dosen FT t-t{Y skim penelitian dosen muda sudah

sesuai dengan pedoman yang ditentukan.

8. Luaran (output) penelitian dosen FT UNY skim penelitian dosen muda sudah

sesuai d€ngan pedoman yang dilcntukan.

9 Menurut pa.a peneliti, skim penelitian dosen muda sangat bermanlaat bagi

peneliti dan jurusan, kecuali konstribusi finansral.
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SKIM PENELIIIAN MANDIRI Yogyakarta, I Oktober 20t3

Kepada Yth. Bapak/ Ibu ........................ .

Feneliti Skim Penelitian Mandiri FI LNy
Di : FT LINY

Dengan hormat,

Sesuai dengan calatan Badan pertimbangan penelilian Fakultas Teknik
Bapak/lbu pemah melakukah penelitian mandiri dari dana FT UNy. Untuk
mengetahui tindak lanjut penelitian yang Bapavlbrr lakukan, kami mohon mengisi
angket berikut ini. Jawablah pertanyanl pemyataan di bawah ini sesuai dengan

keadaan yang sebenamy4 tidak ada pengaruh apa lrun terhadap pergajuan proposal

penelitian Anda be kutnya. Atas kesediaannya kami mengucapkan banyak terima

kasih,

No Pertanyao/Pemyat@n

Penelitia Mand iri b€rmanfaat lntuk
rnmdukung PBM yang saya mpu

l

2 Pmelitiar M8ndiri bemdnfaar untuk
mendukung penSabdian masyarakat yen8 sala
lakukan

3 Peneli tiar Mandni b€rm€nfaar unLuk menuju
menjadipenehti ahli
Pen€litian Mand;ri bem,Ifaar unluk
mendukung pen8em bansan bidang kehUan

5 Penelirian Mandiri bemefaal unlul
mendukung proscm pensembargai judsBn

6 PeneiiliaD MaDdiri b€rmaofaar unluk
menumbuhkan perca)a di.i sebaSai peneliti

'7 iri bemanfaat uDtuk memberi
konstribusi fi nansisl pencliri

8 Pen€linm Mandrri be-u,,f-r,ntur
dengnmptlkan credit poinl dalam raqka
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E. Saran

Persyaratan .tdministrasi pcnelilian Mandiri adalah (tingkari yrng dipilih)

L Minimun bergelar doklor

2. Minrmum Golongan IIIC untuk yang hergelar 52

3. l,ainnya sebutkan -.

Terimokosih dtos kesedion Bopak/lbu mengisi ongket ini dengon bendt
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9 Penelitian Dosen muda bermanfaat

untuk mengumpulkan .redir po,r/
dalam rangka xenoikan pangkat.

E. Saran

Persyaratan administrasi penelitian dosen muda adalah (Lingkari yang dipilih)

1. Gclongan IIIa dan IIIb

2. N{inimum 2 orang dosen muda

3. Dengan bimbingan dosen senior

4. Lainnya s(bulkan

Terimokosih otos kesedion Bopoklbu mengisl dngket ini dengon benor
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