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Penelitian institusional tentang efektivitas 
pengelolaan penelitian di Universitas Airlangga telah 
dilaksanakan. Penelitian institusional itu dirancang untuk 
menjawab masalah penelitian sebagai berikut. 

a. 	Apakah informasi tentang cara-cara mengajukan usulan pene
litian untuk mendapat dukungan dana dari sumber DIP OPF, 
SPP/DPP, DP3M, dan sumber dana lain sampai ke tangan staf 
pengajar dan dipahami dengan baik ? 

b. 	 Apakah usulan penelitian yang akan diajukan untuk 
mendapatkan dukungan dana terseleksi secara bertahap oleh 
pembina penelitian di unit unit pelaksana dharma 
penelitian yang terkait ? 

c. 	 Apakah staf pengajar yang mengajukan usulan penelitian 

memahami kriteria yang digunakan untuk seleksi usulan 

pene1itian ? 


d. 	 Apakah bila terjadi penolakan usulan penelitian stat 

pengajar yang bersangkutan mendapatkan informasi umpan 

balik ? 


e. 	 Apakah staf pengajar yang usulan penelitiannya diterima 

mendapatkan informasi yang lengkap mengenai prosedur 

pelaksanannya ? 


t. 	Apakah staf pengajar yang mendapat kesempatan untuk 

melakukan penelitian itu memahami: 


(1) makna guna kontrak penelitian, 
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(2) 	 mekanisme monitoring kegiatan penelitian, 
() 	 prosedur pelaporan penelitian dan pertanggungjawaban 

dana penelitian, 
(4) 	 maksud seminar penelitian dan prosedur pelaksanaannya. 

g. 	 Apakah unit unit. pelaksana dharma penelitian membantu 
kelancaran pelaksanaan penelitian 1. 

h. 	 Apakah penyelesaian kontrak penelitian terkelola sesuai 
prosedur 1. 

i. 	Apakah bila terjadi hambatan dalam penelitian terbuka bagi 
peneliti untuk berkonsultasi 1. 

j. 	Apakah pengelolaan dana penelitian membantu kelancaran 
pelaksanaan penelitian ? 

Penelitian ini bertujuan untuk, 

(1) 	 mengumpulkan informasi umpan balik dari peneliti yang 
representatif mengenai efektivitas pengelolaan penelitian 
yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian Universitas 
Airlangga; 

(2) 	 mengevaluasi efektivitas pengelolaan penelitian di Uni
versitas Airlangga. 

Penelitian institusional ini menggunakan rancang ex 
post facto berl>ifat deskriptif analitis dengan menggunakan 
informasi umpan balik dan opini responden yang dikumpulkan 
melalui kuesioner dan opinioner. 

Responden yang dijadikan sampel penelitian adalah semua 
peneliti di lingkungan Universitas Airlangga yang menggunakan 
sumber dana DIP OPF Universitas Airlangga, SPP/DPP 
Universi tas Airlangga, DP3M Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi, serta sumberdana yang berasal dari kerjasama dengan 
Institusi Penelitian lain. 

Informasi umpan balik yang disampaikan responden 
ten tang efektivitas pengelolaan penelitian dianalisis dengan 
indeks kepuasan menurut metode Likert. 

Hasil anal isis menunjukkan bahwa aspek pengelolaan yang 
berkaitan dengan: 

(1) 	 cara pemberitahuan tentang kesempatan mengajukan usulan 
penelitian; 

(2) 	 pengaturan pengajuan usulan penelitian; 
(3) 	 pemberian umpan balik hasil penilaian usulan penelitian; 
(4) 	 penyelenggaraan seminar penelitian; 

mendapatkan respon yang positif dari responden. 
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Respon positif itu serasi dengan penilaian responden tentang 
semua aspek pengelolaan penelitian yang meml:>erikan indeks 
kepuasan antara 65,62 93,59. Responden meml:>erikan 
rekomendasi agar Leml:>aga I?enelitian meningkatkan pelayanan 
konseling penelitian. 
Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa : 

(1) 	 responden meml:>erikan respon positif terhadap semua aspek 
pengelolaan penelitian yang dilaksanakan oleh Lembaga 
I?enelitian Universitas Airlangga. 

(2) 	 pengelolaan penelitian di Universitas Airlangga dinilai 
efektif dengan indeks kepuasan 65,62 - 93,59. 

Disarankan agar Lembaga I?enelitian menyelenggarakan 
konseling penelitian untuk meningkatkan kualitas hasil 
penelitian. 
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