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ABSTRAK 

         Dalam melaksanakan fungsinya, perguruan tinggi perlu melaksnakan Tri Darma 

Perguruan Tinggi yang meliputi kegiatan pembelajaran, kegiatan penelitian dan kegiatan 

pengambdian pada masyarakat. Sejauh mana penelitian ini dilakukan dan kaitannya 

dengan darma yang lain perlu dikaji lebih lanjut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:  

(1) mengetahui jenis dan bidang kajian penelitian yang telah dilakukan para dosen di 

jurusan Pendidikan Teknik Otmotif FT UNY; (2) mengetahui seberapa besar kaitan antara 

kegiatan penelitian dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran; (3) mengetahui seberapa 

besar kaitan antara kegiatan penelitian dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; 

(4) mengetahui hambatan apa saja dalam pelaksanaan program penelitian di Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY; dan (5) mengetahui tema dan arah pengembangan 

penelitian di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY ke depannya. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dilaksanakan selama 6 bulan dari 

bulan Mei sampai dengan Oktober 2014 di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif, Fakultas 

Teknik  Universitas Negeri Yogyakarta. Populasi penelitian adalah dosen Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif. Teknik sampling menggunakan purposive incidental 

sampling. Sampel yang ditemui dan tidak sedang studi lanjut sejumlah 26 dosen. Teknik 

pengambilan data menggunakan dokumentasi dan angket. Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif. 

          Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Telah dilakukan 54 penelitian selama 5 

tahun; Sebanyak 46 penelitian (85%) ada kaitannya dengan kegiatan pendidikan/ 

pembelajaran, 9 penelitian (15%) non kependidikan/bidang studi; Penelitian expost facto, 

kualitatif, penelitian kebijakan dan analisis isi jarang dilakukan; Penelitian inovasi, 

rekayasa, dan modifikasi tidak pernah dilakukan. (2) Hampir semua penelitian (46 judul) 

berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, dan tidak ada satupun kegiatan 

penelitian yang ada kaitannya dengan pengabdian masyarakat; (3) Hambatan dalam 

pelaksanaan penelitian adalah: Persyaratan kepangkatan yang harus dipenuhi; tidak 

diperbolehkannya dosen yang studi lanjut melakukan penelitian; waktu yang diberikan 

untuk mengusulkant proposal penelitian yang pendek; terbatasnya dana penelitian; 

terbatasnya jumlah judul yang diterima dan dibiayai; adanya sangsi bagi peneliti yang 

terlambat menyerahkan laporan; terbatasnya jumlah judul penelitian yang bisa diterbitkan 

dalam jurnal; masih minimnya penelitian rekayasa baik desain ataupun produk, penelitian 

inovatif, penelitian modifikatif, dan penelitian bidang studi/murni; (4) Tema penelitian 

yang perlu dikembangkan adalah: penelitian yang berkaitan dengan kreativitas  (rekayasa)  

baik desain atau produk,  inovasi iptek,  modifikasi dan eksperimen, penelitian dan 

pengembangan (R&D), penelitian terapan, penelitian vokasi, penelitian keteknikan/bidang 

studi, penelitian penelusuran, penelitian sekolah binaan, penelitian laboratorium dan work 

shop. 

 

Kata kunci: Jenis, Kategori, dan Bidang Kajian Penelitian 

 



A. Pendahuluan 

Salah satu visi dan misi perguruan tinggi adalah mewujudkan Tri Darma 

Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, melakukan 

penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Dosen, salah satu 

komponen esensial dalam suatu sistem pendidikan di perguruan tinggi mempunyai peran, 

tugas, dan tanggungjawab yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis 

tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Kegiatan penelitian harus mengacu kepada 

kegiatan pembelajaran. Demikian pula halnya jika kegiatan penelitian dikaitkan dengan 

pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan penelitian juga merupakan salah satu kegiatan 

penting yang harus dilakukan dosen di perguruan tinggi yang bisa digunakan sebagai 

indikator penilaian kinerja perguruan tinggi, misalnya dalam akreditasi. Penelitian yang 

dilakukan harus sesuai dengan latar belakang dan keahlian dosen pada program studi yang 

diselenggarakan. Kegiatan penelitian juga bisa digunakan sebagai instrumen 

pengembangan dan aplikasi pengetahuan yang didapat dalam proses pendidikan dan 

pengajaran. Adanya kontes dan lomba teknologi otomotif di berbagai kegiatan dan 

diberbagai kawasan regional, nasional, maupun internasional, sangat memerlukan 

kreativitas dan inovasi teknologi untuk merekayasa atau memodifikasi teknologi. Hal ini 

membutuhkan serangkaian uji coba (eksperimen) untuk mewujudkan, menguji dan 

membuktikan hasil dari rekayasa dan modifikasi tersebut. Semua pekerjaan tersebut dapat 

didukung  dari kegiatan penelitian.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengetahui jenis dan bidang kajian penelitian 

yang telah dilakukan para dosen di jurusan Pendidikan Teknik Otmotif FT UNY; (2) 

Mengetahui seberapa besar kaitan antara kegiatan penelitian dengan kegiatan pendidikan 



dan pengajaran, (3) Mengetahui seberapa besar kaitan antara kegiatan penelitian dengan 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat, (4) Mengetahui hambatan apa saja dalam 

pelaksanaan program penelitian di Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY, dan (5) 

Mengetahui tema dan arah pengembangan penelitian di Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif FT UNY ke depannya  

    Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bermanfaat kepada: (1) Lembaga 

(Fakultas maupun Universitas) dari kontribusi jurusan, khususnya para dosen Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi, (2) 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY, mengetahui jenis, kategori, bidang, dan 

tema penelitian yang dilakukan para dosen dalam rangka pengembangan jurusan, 

khususnya dalam rangka membuat roadmap penelitian bidang studi, dan (3) Para dosen 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY, agar hasil penelitian ini dapat 

dipergunakan sebagai bahan refleksi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan yang 

pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hasil penelitannya.karena adanya arahan 

tema penelitian yang perlu diprioritaskan untuk dilakukan dalam mengembangan 

Jurusan/Program studi. 

 

B. Kajian Teori 

Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah salah satu visi perguruan tinggi yang ada di 

Indonesia. Tri Dharma Perguruan Tingi merupakan salah satu tujuan pencapain yang 

harus dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Tri Dharma Perguruan Tinggi terdiri dari 

tiga aspek, yaitu: Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan 

Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan penelitian dan pengembangan mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam rangka kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 



Tanpa penelitian,maka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadi 

terhambat. Penelitian ini tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi harus dilihat keterkaitannya 

dalam pembangunan dalam arti luas. artinya penelitain tidak semata-mata hanya untuk hal 

yang diperlukan atau langsung dapat digunakan oleh masyarakat pada saat itu saja,akan 

tetapi harus dilihat dengan proyeksi ke masa depan.  

“Research is the formal, systematic application of the scientific method to the study 

of problems” (Gay, L.R.: 1981: 6). Penelitian adalah, aplikasi sistematis formal dari 

metode ilmiah untuk mempelajari masalah-masalah. Penelitian biasanya dikaitkan dengan 

pencarian, pengujian, dan pengembangan ilmu yang dilakukan dengan metode ilmiah 

secara sistematis formal untuk mencari solusi masalah yang ada.  Seperti dikatakan Sevilla 

(1993), bahwa penelitian dapat diartikan sebagai pencarian teori, pengujian teori, atau 

pemecahan masalah. Hal ini berarti masalah itu telah ada dan telah diketahui, dan upaya 

untuk memecahkan masalah tersebut sangat diperlukan. Masalah yang ada datang dari 

berbagai persoalan kehidupan yang membutuhkan suatu kajian yang sistematis agar 

didapat didapatkan solusi yang tepat dan benar. 

Penelitian juga diartikan sebagai usaha sistematis untuk membuktikan jawaban 

dari permasalahan yang ada. “Research is a systematic attempt to provide answers to 

questions” (Tuckman, 1972:1). Jawaban tersebut dapat berupa jawaban yang masih 

abstrak dan bersifat umum yang biasanya disebut dengan penelitian dasar (basic research) 

maupun jawaban yang sifatnya kongkrit dan spesifik yang disebut penelitian terapan 

(applied research). Dalam kedua penelitian tersebut selalu dimulai dari pengumpulan data 

kemudian memformulasikan untuk disimpulkan berdasarkan analisis data tersebut. 

Penjelasan ini senada dengan apa dikemukakan James, A dan Dean J. Champion (2001: 3) 

bahwa penelitian dapat dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian 



suatu masalah. Hal ini merupakan cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan 

dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban terhadap 

permasalahan melalui penerapan prosedur ilmiah. Suatu penyelidikan harus melibatkan 

metode ilmiah agar dapat digolongkan sebagai penelitian.  

             Penelitian bertujuan untuk pengembangan ilmu yang sangat penting bagi 

kemajuan perguruan tinggi, kesejahteraan masyarakat serta kemajuan bangsa dan negara. 

Dari penelitian akan mampu mengembangkan ilmu dan teknologi. Seperti dikatakan  

Isaac, Stephen and William B. Michael (1983: 2), bahwa “Research, having its origins in 

science, is oriented toward the development of theories and its most familiar paradigm is 

the experimental method, in which hypotheses are logically derived from theory and put to 

a test under controlled conditions”. Penelitian, yang memiliki asal-usul dalam ilmu 

pengetahuan, berorientasi pada pengembangan teori dan paradigma yang paling akrab 

adalah metode eksperimen, di mana hipotesis secara logis berasal dari teori dan diuji di 

bawah kondisi yang terkendali. 

 Menurut buku pedoman penelitian Th 2014, pengertian dari: Jenis, Kategori, 

Bidang Kajian, dan Tema Penelitian adalah sebagai berikut: (a) Jenis penelitian 

merupakan jenis atau macam penelitian yang bisa dikalukan dalam penawaran proposal, 

meliputi: Penelitian survey, Penelitian Ex post facto, Penelitian Eksperimen, Penelitian 

Kualitatif, Penelitian Analisis Kontent, Penelitian Tindakan, Penelitian Kebijakan, 

Penelitian Evaluasi, dan Penelitian Pengembangan; (b) Kategori penelitian, merupakan 

pengelompokan penelitian berdasarkan pelaku peneliti, yang meliputi: Penelitian Dosen 

Muda, Penelitian Kelompok (Pembelajaran ataupun Teknologi), Penelitian Mandiri, 

Penelitian Kolaborasi Dosen-Mahasiswa, Penelitian Hibah Fakultas (non Kompetitif), dan 

Penelitian Swadana; (c) Kajian penelitian, merupakan bidang yang menjadi focus kajian 



dalam penelitian, yang meliputi: peningkatan kualitas proses pembelajaran; Penelitian 

berbasis pada rekayasa teknologi; penelitian eksperimen, baik ilmu  murni maupun 

kependidikan; Penelitian Pengembangan instrument/software; Penelitian Evaluasi baik 

proses maupun produk; (d) Tema penelitian, merupakan pokok pikiran, gagasan dan acuan 

utama yang akan dilakukan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, yang 

bisa meliputi:  Penelitian Bidang Studi (murni); Penelitian dan Pengembangan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi baik Kependidikan maupun Non Kependidikan; Penelitian 

Rekayasa baik desain maupun produk, dan lainnya. 

C. Metodologi Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian  deskriptif dengan paradigma kuantitatif 

dengan pendekatan Actual versus planed performance comparisons, dilaksanakan di 

jurusan Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

selama  enam bulan, dari bulan Mei sampai dengan bulan Oktober  2014.  

 Populasi dalam penelitian ini adalah hasil/laporan penelitian para dosen di Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif. Periodenya dibatasi pada lima tahun terakhir yaitu sejak 

tahun 2010 sampai dengan 2014. Sampel penelitian  diambil secara purposive incidental 

sampling. Subyek penelitian ini adalah dosen jurusan Pendidikan Teknik Otomotif yang 

melakukan penelitian  Sementara sebagai obyek penelitian adalah laporan hasil penelitian 

yang telah dilakukan. Instrumen penelitian berupa lembar chek-list dokumentasi dan 

angket. Lembar chek-list dokumentasi digunakan untuk menggali data tentang jenis, 

kategori,  dan bidang kajian penelitian yang telah dilakukan dan kaitannya dengan 

kebutuhan/kegiatan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat. Angket digunakan 

untuk menggali data hambatan dalam melakukan penelitian dan tema yang dibutuhkan 

jurusan di masa depan agar sesuai dengan program dan tujuan jurusan.  



Data dikumpulkan melalui lembar (check list) dokumentasi dan angket.  Check list 

dokumentasi untuk mengidentifikasi jenis dan tema penelitian yang telah dilakukan, 

kaitannya dengan pendidikan dan pengajaran maupun dengan kegiatan pengabdian pada 

masyarakat. Angket yang digunakan terdiri atas angket tertutup dan terbuka.  Angket 

tertutup untuk memperoleh informasi  data  tentang informasi tentang peneliti dan 

pendapatnya menganai penelitian yang telah dilakukan, sedangkan angket  terbuka untuk 

menggali pendapat dan saran para dosen tentang ke arah mana pengembangan tema 

penelitian di jurusan Teknik Otomotif di masa yang akan datang. Data dari hasil check list 

dokumentasi dan angket tertutup dianalisis secara deskriptif kuantitatif, sedangkan data 

dari angket terbuka yang berupa pendapat saran para dosen dianalisis secara kualitatif 

dengan teknik kategorisasi. Kriteria pengambilan keputusan diambil berdasarkan  

prosentase perolehan  skor pada setiap atau kelompok pertanyaan/pernyataan instrumen. 

D. Hasil Penelitian 

         Jenis, kategori, dan bidang kajian penelitian yang telah dilakukan para dosen di 

jurusan Pendidikan Teknik Otomotif FT UNY selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat 

pada tabel-tabel di bawah ini. 

       Tabel 1.  Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian Tahun ∑ 

2010 2011 2012 2013 2014 

Survey  2 4 6 3 15 

Expost Facto      - 

Eksperimen 2 1 2  3 8 

Kualitatif       

Analisis Isi    2  2 

Tindakan 2 2 1 3  8 

Evaluasi  1 5 1 6 13 

Pengembangan   1 3 2 1 7 

Kebijakan     1 1 

∑ 4 7 15 14 14 54 



        Tabel 2. Kategori Penelitian 

 

Kategori 

Penelitian 

Tahun ∑ 

2010 2011 2012 2013 2014 

Dosen Muda 2 2 3 3 2 12 

Kelompok 1 2 7 4 6 20 

Kolaborasi   1 3 2 6 

Mandiri 1 3 4 3 2 13 

Hibah      2 2 

Swadana    1  1 

          ∑ 4 7 15 14 14 54 

 

       Tabel 3. Bidang Kajian Penelitian 

Penelitian 

Kependidikan 

Tahun ∑ 

2010 2011 2012 2013 2014 

Kurikulum   2  3 5 

Pembelajaran  2 4 3 3  12 

Media   2 1  3 

Evaluasi  1 3 3 4 11 

Inovasi       

Kebijakan    1 1 2 

Lainnya  1 3 6 3 13 

          ∑ 2 6 13 14 11 46 

Penelitian Non 

Kependidikan 

      

Rekayasa       

Inovasi        

Eksperimen 2 1 2  3 8 

Pembuktian       

Modifikasi       

         ∑ 2 1 2 0 3 54 

 

 

               Data Angket Tertutup (peringkat) menunjukkan bahwa: (a) Motivasi meneliti 

dosen jurusan Pendidikan Teknik Otomotif tinggi, (b) Partisipasi meneliti cukup tinggi, 

dan (c) Aplikasi hasil penelitian untuk bidang pengajaran cukup tinggi, sedangkan 

untuk pengabdian pada masyarakat sangat rendah. Sebanyak 24,5% responden 

menyatakan adanya hambatan dalam penelitian, terutama pada masalah jurnal (73,6%) 



                    Hasil penelitian lainnya (1) Telah dilakukan 54 penelitian selama 5 tahun.  

Sebanyak 46 penelitian (85%) ada kaitannya dengan kegiatan pendidikan/ 

pembelajaran, 9 penelitian (15%) lainnya non kependidikan/bidang studi.  Penelitian 

expost facto dan kualitatif tidak pernah dilakukan, penelitian kebijakan dan analisis isi 

jarang dilakukan. Penelitian hibah dan swadana kurang menarik sehingga jarang 

dilakukan. Penelitian inovasi, rekayasa, dan modifikasi tidak pernah dilakukan.(2) 

Hampir semua penelitian (46 judul) berkaitan dengan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran, (3) Tidak ada satupun kegiatan penelitian yang ada kaitannya dengan 

pengabdian pada  masyarakat, (4) Hambatan dalam pelaksanaan penelitian dosen 

jurusan Pendidikan Teknik Otomotif adalah: Persyaratan kepangkatan yang harus 

dipenuhi peneliti, khususnya penelitian mandiri dan ketua peneliti; tidak 

diperbolehkannya dosen yang sedang studi lanjut melakukan penelitian; waktu yang 

diberikan untuk mengusulkan/ membuat proposal penelitian yang pendek; terbatasnya 

dana penelitian yang diberikan; terbatasnya jumlah judul yang diterima dan dibiayai; 

adanya sangsi bagi peneliti yang terlambat menyelesaikan dan menyerahkan laporan 

sesuai dengan waktu yang diberikan; terbatasnya jumlah judul penelitian yang bisa 

diterbitkan dalam jurnal; masih minimnya penelitian rekayasa baik desain ataupun 

produk, penelitian inovatif, penelitian modifikatif, dan penelitian bidang studi/murni. 

(5) Tema penelitian yang perlu dikembangkan pada masa yang akan  datang adalah: 

penelitian yang berkaitan dengan kreativitas  (rekayasa)  baik desain atau produk,  

inovasi iptek,  modifikasi dan eksperimen, penelitian dan pengembangan (R&D), 

penelitian terapan, penelitian vokasi, penelitian keteknikan/bidang studi, penelitian 

penelusuran, penelitian sekolah binaan, penelitian laboratorium dan work shop. 

 



E. Simpulan dan Saran 

        Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Telah 

dilakukan 54 penelitian selama 5 tahun.  Sebanyak 46 penelitian (85%) ada kaitannya 

dengan kegiatan pendidikan/pembelajaran, 9 penelitian (15%) lainnya non kependidik- 

an/bidang studi.  Penelitian expost facto dan kualitatif tidak pernah dilakukan, 

penelitian kebijakan dan analisis isi jarang dilakukan. Penelitian hibah dan swadana 

kurang menarik sehingga jarang dilakukan. Penelitian inovasi, rekayasa, dan modifikasi 

tidak pernah dilakukan.(2) Hampir semua penelitian (46 judul) berkaitan dengan 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran (3) Tidak ada satupun kegiatan penelitian yang 

ada kaitannya dengan pengabdian pda  masyarakat, (4) Hambatan dalam pelaksanaan 

penelitian dosen jurusan Pendidikan Tenik Otomotif adalah: Persyaratan kepangkatan 

yang harus dipenuhi peneliti, khususnya penelitian mandiri dan ketua peneliti; tidak 

diperbolehkannya dosen yang sedang studi lanjut melakukan penelitian; waktu yang 

diberikan untuk mengusulkan/ membuat proposal penelitian yang pendek; terbatasnya 

dana penelitian yang diberikan; terbatasnya jumlah judul yang diterima dan dibiayai; 

adanya sangsi bagi peneliti yang terlambat menyelesaikan dan menyerahkan laporan 

sesuai dengan waktu yang diberikan; terbatasnya jumlah judul penelitian yang bisa 

diterbitkan dalam jurnal; masih minimnya penelitian rekayasa baik desain ataupun 

produk, penelitian inovatif, penelitian modifikatif, dan penelitian bidang studi/murni. 

(5) Tema penelitian yang perlu dikembangkan pada masa yang akan  datang adalah: 

penelitian yang berkaitan dengan kreativitas  (rekayasa)  baik desain atau produk,  

inovasi iptek,  modifikasi dan eksperimen, penelitian dan pengembangan (R&D), 

penelitian terapan, penelitian vokasi, penelitian keteknikan/bidang studi, penelitian 

penelusuran, penelitian sekolah binaan, penelitian laboratorium dan work shop. 



            Saran yang perlu disampaikan adalah: (1) Persyaratan kepangkatan  sebaiknya 

tidak dipermasalahkan asal memenuhi kriteria dan kualitas yang ada, (2) Dosen yang 

sedang studi lanjut diberi kesempatan melakukan penelitian, dengan catatan topik 

penelitian yang dikerjakan sesuai dengan topik tesis atau disertasi yang diambil.(3)  

Waktu diperlonggar dan dana ditingkatkan (4) Jumlah judul yang diterima diperbanyak, 

disesuaikan dengan jumlah dosen.(5)  Perlu memperbanyak kuota penelitian yang akan 

dimasukkan ke jurnal. (6) Perlunya  pengembangan tema penelitian pada masa datang 

yang meliputi: penelitian yang berkaitan dengan kreativitas  (rekayasa)  baik desain 

atau produk,  inovasi iptek, modifikasi dan eksperimen, penelitian dan pengembangan 

(R&D), penelitian terapan, penelitian vokasi, penelitian keteknikan/bidang studi, 

penelitian penelusuran, penelitian sekolah binaan, penelitian laboratorium dan work 

shop. (7) Perlunya memberikan kebebasan hak otonomi kepada jurusan untuk 

menentukan arah   dan tema penelitian, dan (8) Perlu adanya roadmap penelitian bagi 

dosen, program studi mapun jurusan agar penelitian yang akan datang bisa memberikan 

arah yang jelas dengan pengembangan karier dosen, dan pengembangan jurusan. 
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