
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADIAN KEPADA MASYARAKAT

PELATIHAN METODOLOGI PENELITIAN ANALISIS DATA
MENGGUNAKAN MICROSOFT EXCEL DAN SPSS

BAGI DOSEN PEMBIMBING DAN MAHASISWA SKRIPSI
STIE TRI BHAKTI

BEKASI, 20 MARET 2021

Disusun oleh :

Ir. Tumpal J.R. Sitinjak, M.M

INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE
APRIL 2021





RINGKASAN

Pelatihan ” Metodologi Penelitian Analisis Data Menggunakan Excel dan SPSS”

merupakan salah satu langkah sebagai upaya membangun dan mengembangkan kemampuan

dosen dan mahasiswa dalam melakukan penelitian yang baik. Pelatihan ini diselenggarakan

bagi dosen pembimbing skripsi dan mahasiswa skripsi STIE TRI BHAKTI Bekasi pada

tanggal 20 Maret 2021. Instruktur pelatihan adalah doesn Institut Bisnis dan Informatika

Kwiki Kian Gie yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman dalam statistika dan

metodologi penelitian, khususnya penggunaan software pengolah data Microsoft Excel dan

SPSS.

Tujuan khsusus dari pelatihan Metodologi Penelitian Analisis Data Menggunakan

Microsoft Excel dan SPSS bagi dosen pembimbing dan mahasiswa skripsi STIE TRI

BHAKTI adalah untuk meningkatkan pemahaman akan metodologi penelitian sehingga dapat

melakukan penelitian ilmiah dengan baik dan benar.  Disamping itu, para peserta diharapkan

dapat memiliki pemahaman tentang peranan statistika dalam penelitian ilmiah yang disertai

dengan kemampuan menggunakan perangkat lunak pengolah data penelitian yaitu Microsoft

Excel dan SPSS.

Proses pelatihan dimulai dari persiapan (20 jam) dengan menganalisis kebutuhan

pelatihan, merumuskan tujuan pelatihan, mempersiapkan materi dan melaksanakan pelatihan

(20 jam). Metode pelatihan dilakukan dengan memberikan ceramah, diskusi , tanya jawab, ice

breaking, dan praktek pengolahan data dengan perangkat lunak Microsoft Excel dan SPSS

Hasil dari pelatihan ini diharapkan dapat memotivasi dosen pembimbing dan

mahasiswa skripsi  STIE TRI BHAKTI untuk melakukan penelitian dengan baik dan benar,

sehingga darma penelitian maupun skripsi dapat tercapai dan terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi (5 jam) yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa para

peserta telah memeroleh pengetahuan baru yang dapat mendukung para peserta dalam

melakukan penelitian ilmiah, khususnya bagi mahasiswa skripsi dapat menyelesaikan dengan

baik penelitian yang dilakukannya.



Tim Pelaksana Dosen:

No. Nama NIP Keterlibatan Sebagai Program Studi

1 Ir. Tumpal J.R. Sitinjak, M.M 0003 Instruktur Manajemen
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KATA PENGANTAR

Instruktur pada Pelatihan Metodologi Penelitian Analisis Data Menggunakan Microsoft

Excel dan SPSS bagi dosen pembimbing dan mahasiswa skripsi STIE TRI BHAKTI Bekasi

merupakan Instruktur Pengabdian Masyarakat yang dibentuk oleh LPPM Institut Bisnis dan

Informatika Kwik Kian Gie .

Laporan ini disusun sebagai laporan pertanggungjawaban atas terselenggaranya Pelatihan

Metodologi Penelitian Analisis Data Menggunakan Microsoft Excel dan SPSS bagi dosen

pembimbing dan mahasiswa skripsi STIE TRI BHAKTI Bekasi.

Kami sampaikan terima kasih kepada LPPM Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

Gie  atas kepercayaan yang diberikan kepada Instruktur untuk melaksanakan program ini,

sehingga kewajiban kami untuk menunaikan dharma Pengabdian kepada Masyarakat dapat

terwujud, dan amalan kami  dapat memberi manfaat bagi dosen pembimbing dan mahasiswa

skripsi STIR TRI BHAKTI Bekasi.

Jakarta, 09 April 2021

Instruktur
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I. PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Semakin banyaknya dana hibah penelitian dan semakin ketat persiangan

untuk mendapatkan dana hibah tersebut, menuntut para peneliti menyajikan proposal

penelitian yang dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan guna memeroleh dana hibah

penelitian.  Disamping itu, guru di setiap perguruan tinggi dituntut untuk melakukan

penelitian ilmiah dengan baik dan benar, dimana penelitian ini digunakan sebagai

persyaratan dalam mengurus kepangkatan akademik.  Data menunjukkan bahwa masih

banyak guru di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta belum memiliki jenjang

kepangkatan akademik yang memadai.  Hal ini dikarenkan adanya ketidakmampuan guru

untuk mulai meneliti atau tidak memiliki motivasi untuk meneliti.

Motivasi adalah kunci yang akan membuka potensi manusia. Tanpa

motivasi,sedahsyat apapun potensi yang dimiliki tidak mampu untuk merubah menjadi

kemampuan yang maha dahsyat. Motivasi meneliti merupakan salah satu pendorong

tumbuh kembangnya jiwa peneliti seseorang. Kesuksesan seseorang seringkali disertai

dengan motivasinya yang kuat dalam menjalakan setiap usaha yang dijalaninya.

Selain persoalan di atas, akhir-akhir ini telah terjadi perubahan dalam

metodologi penelitian yang mencakup teknik analisis, model penelitian, dan perangkat

lunak untuk pengolahan data penelitian. Para guru dalam melakukan kegiatan meneliti

banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi, hal ini sangat

mendukung para guru yang ingin memulai meneliti. Jadi para guru tidak hanya



mengandalkan pendidikan untuk menjadi guru, tapi juga bisa memupuk kemampuannya

menjadi seorang peneliti.

Adapun faktor-faktor yang Mempengaruhi dosen dan mahasiswa untuk meneliti

adalah pemahaman tentang konsep dan teori statistika, pemahaman metodologi

penelitian, dan pengetahuan yang dimiliki.  Akan tetapi motivasi meneliti akan

mengarahkan tindakan meneliti pada kondisi yang memungkin dilakukannya penelitian.

Dengan adanya motivasi kita mempunyai dorongan untuk berbuat, melakukan

sesuatu yang kita inginkan. Motivasi untuk meneliti memang sangat diperlukan guna

menjalankan suatu penelitian yang baik dan benar. Dengan adanya motivasi yang berasal

dari dalam diri kita, kita akan dengan mudah menjalankan apapun karena motivasi

merupakan modal awal yang harus dipunyai dan dikembangkan oleh seorang peneliti.

Tanpa adanya motivasi mustahil suatu usaha dapat berjalan sendiri tanpa ada yang

menggerakkannya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan analisis atas situasi yang ada, perlu dicari jalan terbaik untuk

membangun dan mengembangkan kemampuan melakukan penelitian yang baik dan

benar bagi dosen pembimbing dan mahasiswa skripsi di STIE TRI BHAKTI Bekasi.

Upaya yang tepat untuk itu adalah melalui pelatihan, karena pelatihan memiliki peran

penting dan sentral dalam pengembangan potensi guru dalam melakukan penelitian

ilmiah yang baik dan benar, Melalui pelatihan diharapkan terjadi transformasi yang

dapat menumbuhkembangkan kemampuan para guru dalam menjalankan penelitian

ilmiah dengan baik dan benar sesuai dengan tuntutan guna memeroleh dana hibah

penelitian.  .

Oleh sebab itulah bagaimanakah mempersiapkan dan memotivasi bagi dosen

pembimbing dan mahasiswa skripsi di STIE TRI BHAKTI Bekasi agar mereka tertarik

untuk meneliti.. Untuk itu perlu disusun suatu perencanaan pelatihan yang bisa

memotivasi dosen pembimbing dan mahasiswa skripsi di STIE TRI BHAKTI Bekasi

dalam melakukan kegiatan peneltian ilmiah yang sesuai dengan tuntutan dana hibah

penelitian. Para dosen pembimbing skripsi dan mahasiswa skripsi di STIE TRI BHAKTI



Bekasi diharapkan dapat memulai dan merencanakan penelitian bisnis yang segera bisa

mereka tindak lanjuti dalam kehidupan mereka sebagai wujud dari salah satu tridarma

perguruan tinggi.

Pelatihan Metodologi Penelitian Analisis Data Menggunakan Microsoft Excel

dan SPSS sebenarnya bukan hal yang baru.  Sudah banyak jenis pelatihan yang

dilakukan yang sejenis dengan hal ini, namun pelatihan dirasakan perlu diberikan bagi

dosen pembimbing dan mahasiswa skrispi di STIE TRI BHAKTI Bekasi agar menjadi

termotivasi untuk senantiasa meneliti dan meneliti demi kebermanfaatan bagi diri sendiri

dan masyarakat umum.

II.  TUJUAN DAN MANFAAT

2.1. Tujuan

1. Menumbuhkembangkan para peneliti muda yang memiliki pola pikir ilmiah guna
mampu melakukan penelitian ilmiah dengan baik dan benar;

2. Mendorong terbentuknya model penelitian yang terbarukan,
3. Mendorong pertumbuhan dan perkembangan kelembagaan pengelola program

penelitian di perguruan tinggi

2.2. Manfaat

a. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan soft skill;

b. Memperoleh kesempatan terlibat secara langsung dalam kegiatan

penelitian bisnis

c. Menumbuhkan semangat meneliti sehingga memiliki

keberanian untuk memulai dan melakukan penelitian ilmiah dengan baik.



III. RERANGKA PEMECAHAN MASALAH

MOTIVASI MENELITI

BAGAIMANA MEMULAI DAN
MERENCANAKAN ANALISIS DATA

MENGGUNAKAN MICROSOFT
EXCEL DAN SPSS

PERLUNYA   PELATIHAN
METODOLOGI PENELITIAN

DAN

METODOLOGI

PENELITIAN



IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

4.1. Realisasi Pemecahan Masalah

Wujud nyata yang dilakukan oleh instruktur Pengabdian masyarakat Institut

Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie adalah memberikan pelatihan metodologi

penelitian analisis data menggunakan microsoft excel dan spss pada hari Sabtu tanggal

20 Maret 2021, Jam 14.00 – 17.00 melalui online menggunakan Google Meet.

4.2. Khalayak Sasaran

Peserta pelatihan adalah para dosen pembimbing dan mahasiswa skripsi di STIE

TRI BHAKTI Bekasi.

4.3. Metode yang digunakan

Pelatihan ini menggunakan metode penyampaian melalui: Ceramah dan Tanya

jawab, praktek pengolahan data dengan perangkat lunakMicrosoft Excel dan SPSS.



V. HASIL KEGIATAN

Proses pelatihan berlangsung baik dengan dukungan karena adanya kerjasama dari

instruktur dan para peserta yang begitu antusias.. Materi pelatihan disuguhkan dengan bahasa

dan cara penyampian yang mudah dicerna bagi para peserta, sehingga banyak tanggapan,

pertanyaan, dan harapan yang mereka sampaikan.

Para peserta telah memahami dengan baik tentang cara melakukan pengolahan data

penelitian dengan baik dan benar.  Disamping itu, para peserta dapat menggunakan perangkat

lunak pengolah data penelitian yaitu Microsoft Excel dan SPSS dengan terampil.
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