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RINGKASAN 

 

Permasalahan dalam kegiatan pengabdian ini adalah kurangnya 

pemahaman, pengetahuan serta keterampilan mahasiswa dalam menggunakan 

aplikasi/software untuk pengolahan data kuantitatif yaitu spss. Tujuan 

pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman 

serta keterampilan mahasiswa menggunakan aplikasi pengolahan data kuantitatif 

penelitian menggunakan aplikasi spss versi 20. 

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah, diskusi dan 

praktek/latihan langsung. Khalayak sasaran yang dituju oleh kegiatan ini adalah 

mahasiswa tingkat akhir yang akan segera menyusun skripsi. Luaran dari kegiatan 

ini adalah video yang di upload di channel youtube pengabdi. 
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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan dan 

rahmat sehingga kegiatan pengabdian yang merupakan salah satu bentuk tri 

dharma perguruan tinggi dapat terlaksana dengan baik. Terlaksananya kegiatan ini 

karena adanya keterlibatan dari Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Gorontalo.  

Sumber pembiayaan dalam kegiatan ini berasal dari biaya mandiri. Untuk 

itu kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Fakultas Ekonomi dan 

Universitas Negeri Gorontalo yang telah memberikan tugas dan rekomendasi 

dalam pelaksanaan pengabdian ini. Dengan keterbatasan yang kami miliki, masih 

ada hal yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan pelatihan ini sehingga kritik dan 

saran kami harapkan untuk penyempurnaan kegiatan pelatihan ini. 

 

 

Gorontalo,  Mei 2021 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi 

Penelitian bagi mahasisa dituangkan dalam penulisan tugas akhir/skripsi 

merupakan syarat wajib untuk mencapai kelulusan, sementara bagi dosen, 

penelitian merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Penelitian dapat 

bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pada penelitian kualitatif, analisis yang 

dilakukan berupa analisis deskriptif, sedangkan untuk penelitian kuantitatif 

analisis yang dilakukan berdasarkan uji statistik dengan menggunakan alat uji 

statistik. Aplikasi nilai statistik dapat berupa statistik deskriptif dan statistik 

induktif. Statistik deskriptif menjelaskan atau menggambarkan karakteristik data 

dan digunakan untuk tujuan eksplorasi dan deskriptif. Statistik induktif digunakan 

untuk membuat inferensia (keputusan, peramalan/perkiraan) terhadap kumpulan 

data. Statistik induktif (parametik/non parametrik) biasa digunakan untuk 

melakukan pengujian hipotesis, yakni melakukan uji perbedaan maupun uji 

hubungan baik yang bersifat korelasi maupun hubungan sebab akibat. Menurut 

sifatnya, data penelitian dibedakan menjadi data kualitatif dan data kuantitatif. 

Data kualitatif berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan atribut suatu elemen. Skala pengukuran bersifat nominal atau 

ordinal dan dapat menggunakan data yang bersifat numerik ataupun non numerik. 

Data kuantitatif mengidentifikasi seberapa banyak serta selalu menggunakan data 

Menurut sifatnya, data penelitian dibedakan menjadi data kualitatif dan data 

kuantitatif. Data kualitatif berupa label atau nama-nama yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan atribut suatu elemen. Skala pengukuran bersifat nominal atau 

ordinal dan dapat menggunakan data yang bersifat numerik ataupun non numerik. 

Data kuantitatif mengidentifikasi seberapa banyak serta selalu menggunakan data 

Statistik merupakan ilmu untuk mengolah data dan menarik 

kesimpulankesimpulan yang teliti dan keputusan-keputusan yang logik dari 

pengolahan data (Hadi, 2005),sementara komputer merupakan sarana pengolahan 

data. Dengan menggunakan komputer diharapkan pengolahan data statistik bisa 
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menjadi lebih cepat dan akurat sehingga dapat membantu pengambilan keputusan 

yang tepat. Seiring dengan kemajuan yang pesat dalam bidang teknologi, muncul 

berbagai program komputer yang dirancang khusus untuk membantu pengolahan 

data statistik. Pengolahan data statistik menjadi jauh lebih mudah dan 

menyenangkan tanpa mengurangi ketepatan hasil outputnya.  

Namun fenomena yang terjadi adalah banyak mahasiswa yang belum paham 

menggunakan aplikasi pengolahan data statistik. Dalam pembuatan skripsi 

misalnya, mahasiswa seringkali memiliki ketakutan dalam hal pengolahan data 

statistik. Mereka menganggap bahwa pengolahan data statistik merupakan hal 

yang sulit sehingga sebagian mahasiswa memilih untuk menyerahkan pengolahan 

data penelitiannya kepada penyedia jasa pengolahan data. Hal ini tentu sangat 

disayangkan mengingat kemampuan pengolahan data statistik akan 

mempengaruhi kualitas kemampuan interpretasi hasil dan kualitas karya ilmiah 

tersebut (Putra et al., 2018). 

Pelatihan SPSS ini dilakukan oleh kami sebagai dosen di Program Studi 

S1 Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo 

dalam rangka memfasilitasi mahasiswa untuk belajar mengelola data statistik 

penelitian pada saat menulis karya tulis ilmiah yang dalam hal ini khususnya 

skripsi, karena khalayak sasaran adalah para mahasiswa tingkat akhir yang sedang 

menyusun skripsi sehingga kualitas penelitian mahasiswa tersebut mengalami 

peningkatan dan berdampak pada peningkatan akreditasi program studi dan 

institusi pada masa akan datang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka permasalahan dalam kegiatan 

pengabdian dapat dirumuskan: Bagaimanakah solusi untuk mengatasi kurangnya 

pemahaman dan keterampilan mahasiswa tingkat akhir dalam menggunakan 

aplikasi pengolahan data spss dalam penulisan skripsi ? 

 

1.3 Tujuan Kegiatan Pengabdian 

Tujuan kegiatan pengabdian ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman dan 

keterampilan mahasiswa tingkat akhir Fakultas Ekonomi UNG dalam 
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menggunakan aplikasi spss dalam pengolahan data statistic penelitian untuk 

penyusunan skripsi. 

 

1.4 Manfaat Kegiatan Pengabdian 

Manfaat kegiatan pengabdian ini yaitu diharapkan mahasiswa tingkat akhir 

Fakultas Ekonomi UNG akan memiliki pengetahuan, pemahaman dan 

keterampilan menggunakan aplikasi pengolahan data statistik yaitu spss, agar 

mereka tidak lagi menggunakan jasa bengkel statistik untuk mengolah data 

penelitian mereka. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Aplikasi SPSS  

SPSS merupakan program software yang bertujuan untuk menganalisis data 

dan melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non parametrik. 

SPSS memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi, karena selain memberi 

kemudahan dalam perhitungan juga mampu menganalis penelitian dengan 

variabel yang lebih banyak.  SPSS (Statistical Product for Service Solutions, 

dulunya Statistical Packedge for Social Sciences) merupakan program komputer 

statistik yang mampu memproses data statistik secara cepat dan akurat. SPSS 

menjadi sangat populer karena memiliki bentuk pemaparan yang baik (berbentuk 

grafik dan table), bersifat dinamis (mudah dilakukan perubahan data dan update 

analisis) dan mudah dihubungkan dengan aplikasi lain (misalnya ekspor/impor 

data ke/dari Excel) (Fauziah & Karhab, 2019).  

 

2.2 Statistika 

Kata statistik berasal dari bahasa latin (Status) yang berarti Negara atau hal-

hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Oleh karena itu Aima (2006) 

menyatakan bahwa pada mulanya kata statistik diartikan sebagai 

keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. 

Lambat laun kata statistik diartikan sebagai data kuantitatif dan data 

kualitatif, baik yang belum tersusun maupun yang sudah tersusun dalam 

tabel. Sering pula daftar atau tabel tersebut disertai dengan gambar-gambar yang 

biasa disebut diagram atau grafik supaya lebih dapat menjelaskan lagi tentang 

persoalan yang sedang dipelajari. Penggunaan statistika pada masa 

sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu 

pengetahuan mulai dari astronomi hingga linguistika. Bidang-bidang ekonomi , 

biologi dan cabang cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh 

statistika dalam metodologinya. Akibatnya lahirlah ilmu-ilmu gabungan 
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seperti ekonometrika, biometrika atau biostatistika dan psikometrika. Dari hasil 

pengamatan atau sering diminta atau diinginkan suatu uraian , penjelasan atau 

kesimpulan tentang persoalan yang diteliti.  

Jenis-Jenis Data Statistik 

Menurut Yuhelmi et al., (2018) ada beberapa jenis data statistik, yaitu : 

a. Menurut sifatnya 

- Data Kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka, misal berupa 

sifat, kualitas atau kondisi. Skala pengukuran Nominal atau ordinal 

- Data Kuantitatif, yaitu dalam bentuk angka. Skala pengukuran Interval 

atau Rasio 

b. Menurut sumbernya 

- Data Internal yaitu data yang menggambarkan keadaan/ kegiatan 

didalam suatu organisasi. Dalam suatu perguruan tinggi misalnya data 

dosen, data keuangan, data karyawan, data mahasiswa, dsb. 

- Data Eksternal yaitu data yang menggambar kan keadaan/ kegiatan 

diluar suatu organisasi. Bagi suatu perguruan tinggi misal nya tingkat 

daya beli masyarakat, perkembangan biaya produksi, permintaan dsb. 

c. Menurut cara memperolehnya 

- Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

organisasi atau perseorangan langsung dari objeknya. Misalnya Depag 

RI melakukan pendataan siswa yang akan memperoleh beasiswa. 

- Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, 

sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam 

bentuk publikasi. 

d. Menurut waktu pengumpulannya 

- Cross Section Data yaitu data yang dikumpulkan pada suatu waktu 

tertentu (at a point time) yang bisa menggambarkan keadaan/ kegiatan 

pada waktu tsb. Misal suatu sekolah yang mengumpulkan data anak 

usia sekolah disekitar sekolah pada tahun tertentu 

- Time series data, data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk 

memberikan gambaran tentang perkembangan suatu kegiatan. Misal 

banyak pendaftar pada suatu sekolah tertentu selama 10 tahun terakhir. 
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BAB III 

MATERI DAN METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Materi 

 Materi yang dipaparkan dalam pelatihan ini meliputi : 

1. Menyiapkan data tabulasi hasil kuesioner yang akan diolah di excel 

 

2. Uji Validitas & Reliabilitas 
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3. Analisis Regresi 
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3.2 Kerangka Pemecahan Masalah 

 Permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa tingkat akhir Jurusan 

Akuntansi Fakultas Ekonomi UNG terkait pengolahan data statistik menggunakan 

aplikasi spss. 

 

3.3 Khalayak Sasaran 

 Khalayak sasaran dalam kegiatan pengabdian adalah mahasiswa tingkat 

akhir Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Gorontalo 

khususnya mahasiswa semester akhir yang sedang menyusun skripsi. 

 

3.4 Metode Penerapan Ipteks 

 Metode yang digunakan dalam kegiatan pelatihan ini sebagai berikut: 
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1. Metode ceramah digunakan oleh  pemateri untuk menjelaskan materi yang 

berkaitan teknik penggunaan aplikasi spss. 

2. Metode diskusi digunakan untuk memperdalam materi bahasan baik dalam 

bentuk tanya jawab secara perorangan. 

3. Praktek Langsung/Latihan digunakan agar mahasiswa mampu mengolah data 

statistik dengan aplikasi spss. 

 

3.5 Rancangan Evaluasi 

Evaluasi dalam kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga tahap, yakni : 

1. Tahap perencanaan kegiatan. Pada awal kegiatan ini, narasumber 

menjelaskan tentang materi yang akan disampaikan. 

2. Tahap selama proses kegiatan. Berdasarkan materi yang telah disampaikan 

oleh pemateri/narasumber peserta diberikan kesempatan untuk melakukan 

tanya jawab. 

3. Tahap akhir kegiatan. Evaluasi pada akhir kegiatan ini dilakukan untuk 

mengukur keberhasilan dari seluruh program pengabdian ini. 

Kegiatan ini merupakan kombinasi teoritis yang disajikan secara 

sederhana. 
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BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 

4.1 Biaya Kegiatan 

NO KOMPONEN BIAYA YANG 

DIUSULKAN (Rp) 

1 Bahan Habis Pakai dan Peralatan Rp. 500.000,- 

2 Penjilidan Proposal dan 
Laporan, serta penggandaan 
Materi untuk peserta 

Rp. 600.000,- 

3 Konsumsi dan Dokumentasi Rp. 2.500.000,- 

4 Transportasi Peserta dan Pelaksana Rp. 1.300.000,- 

 Jumlah Rp. 5.000.000,- 

 

4.2 Jadwal Kegiatan 

No Kegiatan 
Bulan/Minggu 

Maret April Mei 

1 Survey dan koordinasi tim 

pengabdian dengan Pimpinan 

Fakultas dan Jurusan 

   

2 Pelaksanaan kegiatan 

pengabdian dan dokumentasi 

   

3 Pembuatan Laporan Kegiatan 

pengabdian 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 SPSS 

SPSS merupakan program software yang bertujuan untuk menganalisis data 

dan melakukan perhitungan statistik baik parametrik maupun non parametrik. 

SPSS memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi, karena selain memberi 

kemudahan dalam perhitungan juga mampu menganalis penelitian dengan 

variabel yang lebih banyak.  SPSS (Statistical Product for Service Solutions, 

dulunya Statistical Packedge for Social Sciences) merupakan program komputer 

statistik yang mampu memproses data statistik secara cepat dan akurat. SPSS 

menjadi sangat populer karena memiliki bentuk pemaparan yang baik (berbentuk 

grafik dan table), bersifat dinamis (mudah dilakukan perubahan data dan update 

analisis) dan mudah dihubungkan dengan aplikasi lain (misalnya ekspor/impor 

data ke/dari Excel) (Fauziah & Karhab, 2019).  

 

5.2 Capaian Hasil Kegiatan dan Pembahasan 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan dengan tatap muka 

bersama para mahasiswa, ditemukan bahwa banyak mahasiswa yang masih sulit 

melakukan pengolahan data penelitiannya sendiri. Pengolahan data penelitian 

menjadi momok menakutkan bagi para mahasiswa karena keterbatasan 

pengetahuan tentang aplikasi pengolahan data dan bagaimana cara mengolah data 

itu sendiri. Karya ilmiah merupakan tulisan yang berhubungan erat dengan data 

dan pengolahannya, sehingga mau tidak mau, tahu ataupun tidak, mahasiswa 

harus mengolah data dan menghasilkan sebuah kesimpulan dari penelitian yang 

dia angkat. Sehingga banyak mahasiswa yang meminta bantuan pihak lain baik itu 

rekan sejawat yang lebih paham tentang pengolahan data, atau memanfaatkan jasa 
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bengkel statistik yang sekarang banyak dibuka dengan membayar sejumlah biaya 

untuk jasa pengolahan tersebut. Hal ini membuat mahasiswa lebih sulit dalam 

memahami data penelitiannya sendiri, karena pada saat mengolah data dan 

menghasilkan kesimpulan bukan dibuat oleh peneliti tersebut, tetapi oleh orang 

lain. 

Untuk mengatasi permasalahan diatas, maka yang akan dilakukan adalah 

meningkatkan pemahaman serta keterampilan peserta pelatihan yang dalam hal ini 

adalah mahasiswa dalam melakukan pengolahan data secara mandiri dengan 

bantuan program SPSS versi 20.  

Peserta pelatihan pada tahap awal (sesi I) diberikan materi tentang metode 

penelitian dan data statistik. Sementara pada tahap kedua (sesi II) peserta 

diberikan materi mengenai bagaimana cara mengolah data statistik tersebut 

dengan aplikasi pengolahan data SPSS versi 20 sampai pada penarikan 

kesimpulan hasil olahan data tersebut. Setelah proses tersebut dilakukan sesi tanya 

jawab terkait materi yang diberikan. Terakhir dilakukan evaluasi untuk melihat 

sejauh mana keberhasilan program kegiatan pengabdian ini. 

Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh hasil bahwa peserta sebagian besar 

sudah memahami penjelasan materi yang disampaikan. Hal ini terlihat dari 

banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh peserta terkait materi yang 

disampaikan. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

 Hasil kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi mahasiswa selaku 

peserta pelatihan dalam proses menentukan metode pengolahan data, aplikasi 

pengolah data, serta cara mengolah data penelitian hingga menghasilkan sebuah 

kesimpulan penelitian. Sehingga dalam proses penyusunan karya ilmiah, 

khususnya pada proses pengolahan data, mahasiswa bisa mandiri dalam mengolah 

datanya dan tidak lagi menggunakan jasa pengolahan data yang berbayar. 

 

6.2 Saran 

 Kegiatan pelatihan seperti ini perlu terus dilakukan karena memberikan 

manfaat yang besar bagi para peserta khususnya mahasiswa dalam membuat karya 

ilmiah. Selain itu setiap tahunnya mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi 

sebagai persyaratan kelulusan, sehingga kegiatan seperti ini harus rutin dilakukan 

agar semua mahasiswa memiliki pemahaman serta keterampilan mengenai 

pengolahan data penelitian. 
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LUARAN & LAMPIRAN 

 

1. Luaran 

Luaran yang dihasilkan dari pengabdian ini adalah video yang diupload di 

media massa (channel youtube) yang bisa di akses di 

https://www.youtube.com/watch?v=QmbUoWqUpp8 

 

2. Lampiran 

Foto-Foto Kegiatan 
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