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ABSTRAK 

 

HASBI, 1523042007. Analisis Literasi Berbasis Otomotif Pada Penelitian 

Mahasiswa Prndidikan Teknik Otomotif. Skripsi. Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif, Fakultas Teknik 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas 

literasi mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif dalam proses penulisan 

skripsi tiga tahun terakhir. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif 

yang bertujuan untuk: 1) mengetahui bidang yang diteliti, 2) mengetahui jenis 

penelitian yang digunakan, 3) mengetahui referensi yang digunakan sebagai rujukan, 

4) mengetahui kualitas literasi mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

dalam proses penulisan skripsi. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 89 judul 

skripsi tiga tahun terakhir, yaitu tahun; 2017, 2018 dan 2019. Jenis pengumpulan data 

dilakukan dengan dokumentasi. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 

data adalah lembar penelitian/checklist. Data penelitian yang terkumpul dianalisis 

dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 

1) Bidang yang selalu diteliti adalah bidang pendidikan dengan persentase sebesar 

40,4%, 2) Jenis penelitian yang selalu digunakan adalah jenis penelitian deskriptif 

kuantitatif dengan persentase sebesar 46,1%, 3) Referensi yang selalu dijadikan 

rujukan adalah buku teks dengan persentase sebesar 50,0%, 4) Kualitas literasi berada 

pada kategori sedang dengan persentase sebesar 68,5%. 

Kata Kunci: Kualitas literasi mahasiswa, penelitian. 
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Pendidikan adalah pembelajaran 

pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan 

sekelompok orang yang ditirukan dari 

satu generasi kegenerasi berikutnya 

melalui pengajaran, pelatihan ataupun 

penelitian. Tujuan Pendidikan Nasional 

adalah berkembangnya potensi anak 

didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, beraklak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis 

secara bertanggung jawab (UU Sisdiknas 

No. 20 Tahun 2003 BAB II pasal 3). 

Konsekuensi logis dari tujuan pendidikan 

nasional tersebut maka pemerintah 

berkewajiban menyelenggarakan 

pendidikan sebagai sarana untuk 

mengembangkan sumber daya  

manusia Indonesia yang berkualitas.  

Lebih lanjut terkait 

penyelenggaraan pendidikan oleh 

pemerintah dilaksanakan melalui dua 

jalur, yaitu pendidikan formal dan 

pendidikan nonformal. Jalur pendidikan 

formal merupakan pendidikan yang 

dilaksanakan melalui kegiatan belajar 

mengajar secara berjenjang dan 

berkelanjutan. Sebagai upaya 

peningkatan mutu pendidikan diperlukan 

pengelolaan pendidikan yang handal, 

sehingga tujuan pendidikan dapat 

dicapai. Pengelolaan pendidikan dalam 

hal ini dipandang sebagai proses sosial 

yang direkayasa untuk memanfaatkan 

segala sumber-sumber secara efisien dan 

efektif untuk mencapai tujuan 

pendidikan, karena itu pembinaan dan 

pengelolaan yang baik dari berbagai 

komponen pendidikan perlu ditingkatkan
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Fakultas Teknik Universitas Negeri 

Makassar (FT–UNM) adalah salah satu 

Lembaga Pendidikan Tenaga 

Kependidikan (LPTK) yang bertugas 

mempersiapkan tenaga guru teknologi 

yang memiliki pengetahuan dan 

keterampilan yang tinggi sesuai dengan 

disiplin ilmu yang diembannya. Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif merupakan 

salah satu jurusan yang berada dalam 

lingkungan Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Makassar yang mendidik 

mahasiswa untuk mendalami beberapa 

bidang keahlian dan keterampilan baik 

dari segi penguasaan teori maupun 

praktik. Disamping mahasiswa dituntut 

untuk mendalami teori dan keterampilan, 

tentunya setiap mahasiswa harus mampu 

melakukan suatu penelitian yang 

diajukan kepada Universitas Negeri 

Makassar untuk memenuhi persyaratan 

penyelesaian program sarjana pendidikan 

dan tentunya dalam bentuk karya ilmiah 

yang disebut skripsi. 

Penulisan karya ilmiah berupa 

skripsi perlu penguasaan dalam 

menyusun kata sesuai dengan kaidah 

penulisan Ejaan Yang Disempurnakan 

(EYD). Selain itu perlu adanya 

penguasaan konteks materi yang akan 

dimuat dalam karya ilmiah tersebut 

melalui kemampuan literasi. Menurut 

Yudis (2017) menyatakan bahwa literasi 

merupakan kemampuan menulis, 

membaca, berbicara dan menyimak. Pada 

dasarnya literasi bukanlah suatu istilah 

baru, hanya saja bagi sebagian orang, 

kata tersebut adalah kata-kata asing yang 

belum diketahui maknanya. Sebenarnya 

ini bukanlah suatu hal yang 

mengherankan mengingat kata tersebut 

memiliki makna yang kompleks dan 

dinamis tergantung seseorang 

mendefinisikannya dari sudut pandang 
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yang mana. Secara nasional, literasi 

dipandang sebagai kemampuan membaca 

dan menulis.  

Berdasarkan data observasi awal, 

diambil 10 skripsi yang menjadi sampel 

dan didapatkan hasil bahwa referensi 

yang paling banyak digunakan oleh 

mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif 

adalah buku dengan persentase 57,3%, 

jurnal 2,2%, skripsi 12,6%, website 

12,6%, dan lain-lain 15,3%, serta 

berdasarkan observasi dari beberapa 

seminar proposal dan seminar hasil yang 

saya ikuti serta masukan-masukan dosen 

penguji saat seminar berlangsung, maka 

juga didapatkan data bahwa mahasiswa 

jurusan pendidikan teknik otomotif masih 

kurang dalam kemampuan berliterasi, 

baik dari penulisan, penyajian materi dan 

pengumpulan referensi bacaan. Selain 

itu, penelitian (skripsi) mahasiswa 

jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

sejauh ini belum diketahui bidang apakah 

yang lebih selalu dilakukan penelitian 

antara bidang  Engine, Chasis, 

Kelistrikan, Perbaikan body kendaraan 

dan bidang lainnya. Berdasarkan 

beberapa data di atas mahasiswa masih 

banyak menggunakan skripsi, website 

dan sumber lain untuk dijadikan sebagai 

referensi penulisan skripsi dan sedikit 

sekali yang mengutip jurnal sebagai 

referensi penulisan skripsi yakni hanya 

sekitar 2,2% saja.  

Kegiatan yang sangat dianjurkan 

sebelum dan saat penulisan skripsi adalah 

memcari sebanyak-banyaknya referensi 

dari artikel ilmiah, seperti proseding, 

jurnal nasional bahkan jurnal 

internasional dan lebih sedikit 

mengambil referensi yang bersumber dari 

buku, majalah, koran, skripsi dan website 

seperti: blokspot, dan sejenisnya. 

Seharusnya mahasiswa Pendidikan 
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Teknik Otomotif lebih memperbanyak 

referensi dari berbagai artikel ilmiah, 

baik itu proseding, jurnal nasional 

maupun jurnal internasional untuk 

meningkatkan kemampuan literasi dalam 

penyusunan laporan penelitian, skripsi 

dan karya ilmiah lainnya. 

METODE 

Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kuantitatif. 

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

berusaha untuk menuturkan pemecahan 

masalah yang ada sekarang atau yang 

sedang berlangsung berdasarkan data 

(Deni, 2016:37). Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bidang yang selalu 

diteliti, jenis penelitan yang selalu 

digunakan oleh mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif  dalam 

penulisan skripsi, sumber referensi yang 

selalu digunakan sebagai sumber rujukan 

dalam penulisan skripsi, untuk 

mengetahui bagaimana kualitas literasi 

mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif 

dalam proses penulisan skripsi dan 

kendala yang selalu dihadapi oleh 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif dalam peningkatan kemampuan 

literasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Deskripsi bidang yang diteliti  

Data mengenai bidang yang 

diteliti oleh mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Otomotif dalam proses 

penulisan skripsi tiga tahun terakhir, 

yaitu: tahun 2017, 2018 dan 2019 

diperoleh melalui dokumentasi berupa 

skripsi tiga tahun terakhir dengan cara 

membaca dan mengelompokkan jenis-

jenis bidang yang ditelti.
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Untuk lebih jelasnya bidang 

diteliti selama tiga tahun terakhir dapat 

dilihat pada histogram berikut ini: 

 

Gambar 4.1  

Histogram bidang yang diteliti 

Secara visual, dari Gambar 4.1 di 

atas tentang bidang yang diteliti oleh 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif tiga tahun terakhir dalam 

proses penulisan skripsi yang paling 

banyak ditelliti adalah bidang pendidikan 

dengan persentase sebesar 40,4%. 

2. Deskripsi Jenis penelitian 

Data mengenai jenis penelitian 

yang digunakan oleh mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Otomotif dalam proses 

penulisan skripsi tiga tahun terakhir, 

yaitu: tahun 2017, 2018 dan 2019 

diperoleh melalui dokumentasi berupa 

skripsi tiga tahun terakhir dengan cara 

membaca dan mengelompokkan jenis-

jenis penelitian yang digunakan. Untuk 

lebih jelasnya maka dapat diperhatikan 

histogram jenis penelitian yang 

digunakan oleh mahasiswa Jurusan 

Pendidikan Teknik Otomotif tiga tahun 

terakhir sebagai berikut:  

 

Gambar 4.2  

Histogram jenis penelitian yang 

digunakan 

 

Secara visual, dari Gambar 4.2 

tentang jenis penelitian yang digunakan 

oleh mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Otomotif tiga tahun terakhir 

dalam proses penulisan skripsi, yang 

paling banyak digunakan adalah jenis 
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penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

persentase sebesar 46,1%. 

3. Deskripsi referensi yang dijadikan 

rujukan  

Data mengenai referensi yang 

dijadikan rujukan oleh mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

dalam proses penulisan skripsi tiga tahun 

terakhir, yaitu: tahun 2017, 2018 dan 

2019 diperoleh melalui dokumentasi 

berupa skripsi tiga tahun terakhir dengan 

cara membaca dan mengelompokkan 

jenis-jenis referensi yang digunakan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3  

Diagram Lingkaran Referensi 

 

Secara visual, dari Gambar 4.3 

tentang referensi yang dominan 

digunakan oleh mahasiswa jurusan 

pendidikan teknik otomotif sebagai 

rujukan tiga tahun terakhir dalam proses 

penulisan skripsi adalah buku teks 

dengan persentase sebesar 50%, internet 

15%, skripsi 11%, dan jurnal penelitian 

10%. 

4. Deskripsi kualitas literasi  

Data mengenai kualitas literasi 

diperoleh melalui dokumentasi dengan 

instrumen lembar penelitian. Adapun 

skor yang digunakan pada instrumen 

tersebut adalah 1 sampai 5. Untuk lebih 
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jelasnya tabel kategori kualitas literasi 

mahasiswa Jurusan Pendidikan Teknik 

Otomotif dalam proses penulisan skripsi 

dapat digambarkan dalam diagram Bar 

Chart sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 4.5  

Bar Chart kualitas literasi 

 Pada Gambar 4.5 Bar Chart 

kualitas literasi di atas maka dapat dilihat 

bahwa kualitas literasi mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

dalam proses penulisan skripsi tiga tahun 

terakhir tergolong tinggi dengan 

persentase sebesar 68,5%. 

KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil analisis data 

bidang yang diteliti oleh mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

pada tiga tahun terakhir yang selalu 

diteliti adalah bidang pendidikan 

dengan persentase sebesar 40,4%. 

2. Jenis penelitian yang selalu 

digunakan dalam proses penulisan 

skripsi tiga tahun terakhir oleh 

mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Otomotif adalah jenis 

penelitian deskriptif kuantitatif 

dengan persentase sebesar 46,1%.  

3. Referensi yang selalu digunakan 

sebagai rujukan oleh mahasiswa 

Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif 

dalam proses penulisan skripsi 

adalah  buku teks dengan persentase 

sebesar 50,0%.  Kualitas literasi 

mahasiswa Jurusan Pendidikan 

Teknik Otomotif dalam penulisan 

skripsi tiga tahun terakhir, masuk 

dalam kategori sedang dengan 

jumlah persentase sebesar 68,5%.
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