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RINGKASAN 

Tujuan 

 

Pelatihan analisis data penelitian secara statistika menggunakan microsoft excel 

merupakan salah satu langkah sebagai upaya membangun, mengembangkan dan 

meningkatkan pengetahuan bagi para guru di SMA Don Bosco 1, Kelapa Gading mengenai 

bagaimana cara menganalisa data secara statistika melalui aplikasi microsoft excel.  

 

Manfaat 

 Manfaat pelaksanaan ini untuk memberikan knowledge sharing kepada para guru 

khususnya para guru di SMA Don Bosco 1 Kelapa Gading, di Jakarta Utara.  

 

Rerangka Pemikiran dan Pemecahan Masalah 

 Proses pelatihan dimulai dari persiapan dengan menganalisis kebutuhan pelatihan, 

menyusun perencanaan, merumuskan tujuan pengabdian, mempersiapkan materi dan 

melaksanakan pelatihan. 

 

Khalayak Sasaran 

 Para guru di SMA Don Bosco 1, Kelapa Gading yang berlamat di Jl. Boulevard 

Timur No.8, RT.12/RW.2, Pegangsaan Dua, Kec. Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta 14250.   

 

Metode Kegiatan 

 Metode pelatihan dilakukan dengan memberikan : 

a. Presentasi dan Workshop  

b. Diskusi tanya jawab. 

 

Pelaksanaan  

 Pelaksanaan acara ini diselenggarakan untuk para guru di SMA Don Bosco 1, 

Kelapa Gading yang berlamat di Jl. Boulevard Timur No.8, RT.12/RW.2, Pegangsaan Dua, 

Kec. Klp. Gading, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14250. Instruktur pada 

pelatihan ini adalah para dosen yang memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dalam 

bidangnya. 
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Hasil 

 Hasil dari pelatihan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan awal dan lanjutan 

dan juga ketrampilan bagi para guru di SMA Don Bosco 1, Kelapa Gading untuk dapat 

menganalisis data penelitian menggunakan Microsoft excel.  

 

Simpulan  

 Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan pelatihan ini memberikan 

tambahan pengetahuan awal dan lanjutan dan ketrampilan bagi para guru di SMA Don 

Bosco 1, Kelapa Gading agar dapat melakukan analisis data menggunakan microsoft excel 

dalam menunjang tugas fungsi dan pokoknya.  

 

Saran 

 Melihat bermanfaatnya kegiatan ini, maka hendaknya kegiatan ini dapat terus 

dilanjutkan secara rutin pada tiap semester dan disebar luaskan ke sekolah – sekolah lainnya.  
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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas ijinNya rencana kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat semester genap tahun ajaran 2020/2021 dilaksanakan 

secara on line bagi para guru di SMA Don Bosco 1, Kelapa Gading. 

 Kegiatan ini berhubungan dengan adanya kebutuhan dari pihak sekolah SMA 

Don Bosco 1 untuk pengembangan sumber daya manusia yaitu khususnya para guru 

SMA agar memiliki dan meningkatkan secara maksimal dalam hal analisis data secara 

statistika dengan menggunakan media aplikasi Microsoft excel. Kegiatan ini terlaksana 

sebagai bagian dari kegiatan non profit dari kampus Institut dan Informatika Kwik Kian 

Gie. Kegiatan ini juga adalah merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat 

dibawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. 

 

Jakarta, Juli 2021 

 

 

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan ini dapat diselesaikan dengan baik. Kegiatan 

pengabdian kepada masyarakat semester genap tahun ajaran 2019/2020 telah berjalan sesuai 

rencana yaitu terlaksana secara online pada tanggal 19 Mei 2021.  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis dan terstruktur 

mengimplementasikan berbagai program bimbingan, pengajaran, dan atau pelatihan sehingga 

segala potensi yang dimiliki para siswa dapat berkembang secara optimal dan dapat menjadi 

bekal yang bermanfaat di kemudian hari. 

Implementasi program-program tersebut dirancang sedemikian rupa dengan nuansa 

pendidikan di sekolah yang dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis kegiatan yaitu 

intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, bahkan nonkurikuler.  

Pelaksanaan kegiatan tersebut pada umumnya menjadi tugas dari para guru yang 

merupakan soko utama keberlangsungan pendidikan, karena di pundak para guru tersebut 

tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi 

disematkan. Tugas tersebut menjadi rangkaian aktivitas guru yang mesti dan senantiasa harus 

dilakukan. 
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Dengan tupoksi yang cukup banyak tersebut, guru harus peduli dengan perubahan dan 

perkembangan dalam pendidikan, sehingga kegiatan yang dilaksanakannya memiliki 

kesejalanan dengan ritme yang diharapkan oleh pemegang otoritas pendidikan.  

Salah satu yang menyebabkan perubahan begitu cepat, yang juga mempengaruhi 

sektor pendidikan ialah kemajuan dibidang teknologi dan informasi. Perkembangan teknologi 

informasi dan komunikasi tersebut memaksa mereka untuk mampu menerapkan dan 

mengaplikasikan teknologi informasi dan komunikasi yang akhirnya akan memberikan 

dampak positif bagi kemajuan peserta didik.  

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Standar kompetensi guru, 

telah diatur yaitu setiap guru diwajibkan salah satunya memiliki kompetensi yang meliputi 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional (Fathorahman,2017). Terkait 

kompetensi penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam kegiatan belajar mengajar 

juga telah diatur dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 mengenai Standar Kualifikasi 

Akademik dan Kompetensi Guru.  

Penggunakan perangkat komputer terutama di bidang pendidikan sangat penting 

dalam membantu proses belajar mengajar dan tugas guru yang lainnya. Salah satu aplikasi 

yang paling terkenal dan sering digunakan, yang merupakan bagian dari paket installasi 

Microsoft office, adalah microsoft excel. Microsoft Excel merupakan program spreadsheet 

terpopuler dan cukup canggih yang banyak digunakan untuk mengolah data dan angka 

(Nurcholisah, et al., 2011). Beberapa fasilitas yang tersedia dalam aplikasi Microsoft Excel 

antara lain operasi hitung dalam matematika, statistika, pengolahan data, penyusunan tabel 

dan grafik untuk visual data.  
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Statistik merupakan alat bantu dalam sebuah penelitian yang berorientasi pada 

paradigma kuantitatif dan dapat difungsikan sebagai alat yang membantu pengambilan suatu 

keputusan (Black, 2013). Analisis data dalam riset yang bersifat kuantitatif membutuhkan 

statistik sebagai teknik pengolahan serta penganalisisan data. Fenomena statistik dalam 

penelitian sosial cenderung didominasi oleh penggunaan statistik yang berwujud asosiasi 

maupun komparasi, walaupun sebagian menggunakan statistik deskriptif  (Wijaya, 2009; 

2012). 

Pelatihan statistik dengan menggunakan Microsoft Excel diadakan dalam rangka 

untuk pemenuhan, pembaharuan dan Untuk peningkatan kompetensi guru-guru di SMU Don 

Bosco 1, Jakarta sehingga akhirnya dalam menjalankan tugas baik dalam pengajaran, 

pengevaluasian dan maupun untuk penelitian dapat berjalan dengan efisien dan efektif.  

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka diadakan kegiatan pelatihan terkait 

analisis data secara statistik dengan menggunakan Microsoft excel. Adanya beberapa 

keterbatasan maka kegiatan pelatihan ini hanya diberikan pada guru - guru SMA Don Bosco 1 

di Jakarta. Kegiatan pelatihan ini difokuskan untuk meningkatkan kemampuan guru 

memahami konsep statistik secara tepat, penggunaan teknik yang sesuai dalam menganalisis 

data serta penggunaan program statistik didalam aplikasi Microsoft excel. Hasil kegiatan ini 

diharapkan bermanfaat bagi para guru di SMU Don Bosco 1, sehingga lebih aktif dan 

produktif dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka hal yang harus dihadapi dan perlu diperhatikan 

adalah: 

a. Bagaimana analisis data secara statistika bagi para guru di SMA Don Bosco 1? 
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b. Bagaimana penggunaan aplikasi microsoft excel dalam analisis data secara statistika bagi 

para guru SMA Don Bosco 1 ?  

Dengan pemberian pelatihan bagi para guru SMA Don Bosco 1 maka diharapkan para 

guru akan dapat melakukan analisis data yang tepat dalam menunjang tugas pokok dan 

fungsinya.  
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BAB II 

TUJUAN DAN MANFAAT 

 

2.1  Tujuan Kegiatan 

Tujuan pelatihan ini adalah agar para guru SMA Don Bosco 1 Kelapa Gading 

memiliki kemampuan sebagai berikut : 

a. Melakukan analisis deskriptif, 

b. Melakukan analisis hubungan 2 variabel 

c. Melakukan analisis perbandingan rata-rata 

d. Melakukan analisis regresi 

 

Atas dasar itu, ruang lingkup pelatihan ini mencakup kemampuan untuk melakukan 

analisis data secara statistika dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. 

 

2.2 Manfaat Kegiatan 

 Manfaat dari pelatihan analisis data secara statistika dengan menggunakan aplikasi 

Microsoft Excel adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan analisis deskriptif, 

2. Melakukan analisis hubungan 2 variabel 

3. Melakukan analisis perbandingan rata-rata 

4. Melakukan analisis regresi. 

5. Dapat menggunakan menu dan formula-formula statistik yang ada dalam Microsoft 

excel. 
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BAB III 

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH 

 

Para guru di SMA Don Bosco 1 Kelapa Gading belum mengetahui bagaimana 

melakukan analisis data statistika dan penggunaan aplikasi microsoft excel dalam analisis 

data tersebut. Microsoft excel sebagai media yang cukup sederhana, mudah di pahami dan 

diakses dan dapat dengan cepat digunakan. Berdasarkan kondisi tersebut maka dirumuskan 

kerangka pemecahan masalah seperti terlihat pada gambar 3.1 sebagai berikut : 

 

Gambar 3.1 

Kerangka Pemecahan Masalah 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan dimulai dengan wawancara dengan pimpinan SMA Don Bosco 1 Kelapa Gading 

mengenai kebutuhan bagi pada guru. Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa 

para guru memerlukan pelatihan analisis data secara statistika demi menunjang tugas pokok & 

fungsinya dan untuk peningkatan kompetensi agar profesional. Tim pengabdian mengusulkan 

pemberian pelatihan analisis data secara statistika, dengan menggunakan aplikasi microsoft. 

Tahap berikutnya adalah dilakukan pengorganisasian materi pelatihan yang dibutuhkan, tahap 

Pengabdian Kepada Masyarakat di 

SMA Don Bosco 1 Kelapa Gading 

Pembuatan  

Laporan 

Pelatihan 
analisis data  

secara statistika 

menggunakan 

Microsoft Excel 

Pengorganisasian  

Materi Pelatihan 

Wawancara 
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ketiga adalah pelatihan analisa data dilaksanakan dan tahap selanjutnya atau tahap terakhir 

adalah pembuatan laporan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. 
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IV. PELAKSANAAN KEGIATAN 

4.1. Realisasi Pemecahan Masalah 

Dikarenakan masih dalam situasi pandemi, khususnya di Jakarta yang masih menerapkan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar maka pelatihan dilaksanakan secara daring atau online kepada 

para guru SMA Don Bosco 1 Kelapa Gading dengan difasilitasi dan koordinasi diantara 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Institut Bisnis dan Informatika 

Kwik Kian Gie, pihak sekolah Don Bosco 1 Kelapa Gading dan Tim pengabdian.  

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara online dari Kampus IBI Kwik Kian Gie dan 

para peserta pelatihan mengakses dari lokasi mereka masing-masing. Pelatihan secara online 

tersebut berlangsung pada hari Rabu, 19 Mei 2021, yang diikuti oleh para guru.  

Rangkaian acara dimulai sejak pukul 10.30 - 12.30. Acara berlangsung hanya 1 sesi 

dimana didahului penjelasan dari bapak Ir. Tumpal Sitinjak mengenai cara analisis data secara 

statistika menggunakan aplikasi Microsoft excel. Peserta pelatihan sangat antusias dalam 

mengikuti semua topik yang disampaikan, baik bagaimana melakukan analisis data secara 

statistika dan penerapannya menggunakan aplikasi Microsoft excel.  

4.2. Khalayak Sasaran 

Para guru di SMA Don Bosco 1 Kelapa Gading.    

4.3. Metode yang digunakan 

Pelatihan ini menggunakan metode penyampaian melalui workshop dan tanya jawab, 

yang dilakukan secara on line. 
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V. HASIL KEGIATAN 

Wujud nyata yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat Institut Bisnis dan 

Informatika Kwik Kian Gie dengan memberikan pelatihan analisa data secara statistika 

menggunakan aplikasi Microsoft excel berlangsung pada hari Rabu 19 Mei 2021.  

Proses pelatihan berlangsung dengan baik dengan di dukung oleh para narasumber 

yang kompeten dan berpengalaman dalam bidang statistika dan analisa data. Materi 

pelatihan diberikan dengan bahasa dan cara penyampaian yang sederhana dengan harapan 

para peserta mudah mengerti.  

Acara pelatihan ini merupakan salah satu upaya peningkatan kegiatan akademik serta 

dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengabdian Kepada 

Masyarakat dengan cara menyebarluaskan pengetahuan dan informasi mengenai analisis 

data secara statistika. Peningkatan dan kemajuan pendidikan yang akhirnya bermuara 

kepada tingkat kualitas sumber daya manusia dapat dicapai salah satunya dengan upaya 

yaitu peningkatan dan pengembangan para pengajar atau guru sehingga mereka pada 

akhirnya dapat dengan efisien dan efektif dalam melakukan proses belajar mengajar, juga 

dalam menjalankan tugas dan fungsi lainnya.  

Oleh karena itu pihak SMU Don Bosco 1 menginginkan agar para pengajar atau guru 

dapat menerapkan pengeloalan modal kerja yang efektif dan efisien sehingga pada akhirnya 

dapat memajukan para pengajar atau guru dan institusi pada akhirnya. 
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VI.  SIMPULAN DAN SARAN 

6.1. Simpulan 

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan, penyelenggaraan pelatihan ini memberikan 

pengetahuan awal dan lanjutan dan juga ketrampilan yang penting bagi para guru SMA Don 

Bosco 1 Kelapa Gading dalam pemanfaatan aplikasi Microsoft excel dalam analisis data 

secara statistika yang akhirnya luaran tersebut berguna bagi para guru dalam melakukan 

tugas fungsi dan pokoknya dan juga dalam menghasilkan karya ilmiah.   

 

6.2. Saran 

Melihat bermanfaatnya kegiatan ini, maka hendaknya kegiatan ini dapat terus 

dilanjutkan secara rutin pada setiap semester dan dapat dilaksanakan di sekolah – sekolah 

lainnya.   
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