
RINGKASAN  
 

 Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui dampak dan pemanfaatan hasil-
hasil penelitian unggulan yang pernah dilakukan oleh para peneliti di lingkungan 
Universitas Negeri Yogyakarta yang dikoordinir oleh Lembaga Penelitian. 
Permasalahan yang yaitu : (1) Seberapa besar hasil-hasil penelitian unggulan yang 
telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, baik terakreditasi maupun tidak 
terakreditasi; (2) Seberapa besar hasil-hasil penelitian unggulan telah 
diimplementasikan baik dalam program-program pengabdian pada masyarakat,  
program-program pembelajaran, maupun program-program aksi lainnya yang 
semuanya bertujuan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan praktik-
praktik kehidupan masyarakat, institusi, dan kebijakan. (3) Sudah ada dan 
berapakah hasil-hasil penelitian unggulan yang telah memiliki hak paten, produk 
baru (product innovation), barang modal, ataupun hasil karya lain yang memiliki 
publikasi luas di masyarakat. Pentingnya penelitian ini dilakukan ialah : Penelitian 
ini begitu penting dan urgen untuk segera diteliti, karena Universitas Negeri 
Yogyakarta telah meraih sejumlah penelitian unggulan dari berbagai sumber dana, 
dan hasilnya telah terdokumentasikan dengan baik, namun sampai sekarang belum 
diketahui seberapa jauh dampak dan pemanfaatannya, baik yang hasilnya memiliki 
kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maupun berkontribusi bagi 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara teoritis-metodologis setiap hasil 
penelitian harus memiliki implikasi yang bermakna, apakah telah sampai pada 
tataran teoritis, yaitu memiliki signifikansi bagi pengembangan dan atau perluasan 
ilmu pengetahuan selanjutnya,  maupun pada tataran praktis, yaitu memiliki 
signifikansi bagi perbaikan dan atau peningkatan kehidupan masyarakat. 

 
Penelitian ini bersifat penelitian evaluasi yang diterapkan pada hasil-hasil 

penelitian dosen Universitas Negeri Yogyakarta 5 (lima ) tahun terakhir. Metode 
pengumpulan data dengan menggunakan angket tentang judul, besar dana, 
sumber dana, pemanfaatan hasil penelitian, kendala aplikasi penelitian.  Data juga 
diambil dari dokumen hasil penelitian di Lembaga Penelitian UNY 5 (lima) tahun 
terakhir sebagai kontrol isian angket yang diberikan ke peneliti. Teknik Analisis 
yang digunakan yaitu analisis diskripti kuantitatif dan kualitatif. 

 
Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah : (1) Hasil-hasil penelitian 

unggulan yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah, baik terakreditasi 
maupun tidak terakreditasi adalah sebagai berikut : penelitian yang telah dilakukan 
oleh dosen-dosen di lingkungan UNY dari 2003 sampai dengan 2009 di FIP, 
FMIPA, FT, FISE, FBS dan FPOK yaitu sebanyak 121 judul dari 31 peneliti yang 
terjaring dalam penelitian ini. Sponsor penelitian dari UNY = 23,97% , PEMDA = 
3.31, DP2M = 44,63%dan lainnya =9,92%. Pemanfaatan hasil penelitian yang telah 
dilaksanakan adalah di jurnalkan (ISBN) sebanyak 2,48%, jurnalkan tak 
terakreditasi sebanyak 25,62%, lainnya sebanyak 1,65%, paten sebanyak 0,83% 
dan seminar sebanyak 99,17%, (2) Hasil-hasil penelitian unggulan telah 
diimplementasikan baik dalam program-program pengabdian pada masyarakat,  
program-program pembelajaran, maupun program-program aksi lainnya yang 
semuanya bertujuan untuk melakukan perbaikan dan pengembangan praktik-
praktik kehidupan masyarakat, institusi, dan kebijakan pada umumnya telah di 
aplikasikan khususnya untuk pembelajaran, (3) Hasil-hasil penelitian unggulan 



yang telah memiliki hak paten, produk baru (product innovation), barang modal, 
ataupun hasil karya lain yang memiliki publikasi luas di masyarakat adalah berupa 
paten sebanyak 0,83%, maka direkomendasikan bahwa : 1) dosen dalam 
melakukan penelitian target utama adalah pemanfaatan hasil penelitiannya, untuk 
kepentingan itu perlu suatu kesanggupan : (a) Jika penelitian berupa bahan ajar, 
maka hasil  temuan berupa modul diserahkan ke jurusan dibuktikan dengan tanda 
terima modul bahan ajar, atau dijurnalkan/ dicetakan dan dibuktikaan dengaan 
tanda terima, (b) Jika penelitian berupa model pembelajaran, maka hasil temuan 
berupa model pembelajaran diserahkan ke jurusan dibuktikan dengan tanda terima 
model pembelajaran, atau dijurnalkan/ dibukukan dan dibuktikan dengan tanda 
terima, (c) Jika penelitian berupa ilmu dasar (basic science), karakteristik material, 
model teknologi terbarukan, inovasi teknologi, maka hasil temuan berupa laporan 
ringkas diserahkan ke institusi yang bersangkutan (Departemen Hukum dan Ham 
HKI), atau masyarakat pengguna hasil temuan dan dibuktikan dengan tanda terima, 
2) Semua peneltian seharusnya peneliti mencantumkan state of the art 
penelitiannya. Hal ini agar supaya penelitian yang dilakukan tidak terjadi semacam 
duplikasi, hal-hal yang baru dalam temuan dapat dianalisis oleh reviewer, dan 
peserta seminar proposal/instrumen, 3) Peneliti seharusnya telah menjalin 
kerjasama dengan Lembaga, dan instusi penggunna yang tujuannya untuk 
menjamin bahwa hasil temuaannya dipastikan dapat dimanfaatkan. Persetujuan 
oleh atasan institusi ( Dekan dan Pusat Studi ) belum tentu ada jaminan untuk 
dapat dimanfaatkan, 4) Kendala yang dilam oleh peneliti dalam mengaplikasikan 
hasil penelitian adalah pada keterbatasan dana, sulitnya memilih mitra untuk 
pelaksanaannya. Untuk kepentingan tersebut perlunya peneliti memasukan 
kebutuhan riil dana untuk biaya tersebut. Sedangkan kesulitan memilih mitra 
pengguna hasil penelitian seharusnya penelitian didasarkan atas kebutuhan 
pengguna. Untuk hal itu perlu point 3 direalisasikan dalam pasal-pasal kontrak 
penelitian, 5) Peneliti umumnya sangat mengharapkan sponsor untuk 
mengaplikasikan hasil-hasil penelitiannya terutama dari institusi UNY. Hal ini 
seharusnya tidak benar dan telah seharusnya peneliti yang harus aktif mencari 
sponsor dan mitra kerja untuk aplikasi hasil temuannya, 6) Peneliti yang sampai 
saat ini hanya mengejar kredit point untuk kenaikan pangkatnya, sedang 
kemanfaatan hasil penelitian belum terpikirkan akan dikemanakan. Agar hasil 
penelitian bermanfaat langsung maka point 1 dan 3 segera direalisasikan setiap 
ada penawaran penelitian yang sumber dananya dari siapapun harus diberlakukan. 
Sampai saat ini penelitian sebatas dosen meneliti saja yang akhirnya menjadikan 
tumpukan file yang belum dimanfaatkan secara tepat dan benar. 

 


