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Penataran Metodologi Penelitian, Statistika dan 
Komputer di Lembaga Penelitian Universitas Airlangga 
telah dilaksanakan sejak tahun 1990 sampai sekarang dan 
hasilnya belum pernah dievaluasi secara lengkap. 
Permasalahan yang perlu diteliti, pertama apakah alasan 
staf pengajar untuk mengikuti penataran Metodologi 
Penelitian, Statistika dan Komputer? Apakah materi 
penataran yang terdiri atas Metodologi Penelitian, 
Statistika dan Komputer bermanfaat bagi staf pengajar di 
Universitas Airlangga? Bagairnana kelulusan peserta 
penataran dan distribusinya untuk tiap-tiap fakultas ? 
Apakah setelah mengikuti penataran terjadi kenaikan 
jumlah penelitiannya? Bila terjadi kenaikan, apakah 
kenaikan jumlah penelitian tersebut akibat dari penataran 
Metodologi Penelitian, Statistika dan Komputer 7. Apakah 
setelah mengikuti penataran masih mengalami kesukaran 
dalam membuat usulan penelitian dan laporan penelitian ? 
Bila masih mengalami kesukaran, bagian apa yang 
disulitkan oleh peserta penataran tersebut ? 

Penelitian ini dilaksanakan untuk tujuan 
mengetahui keberhasilan penataran Metodologi Penelitian, 
Statistika dan Komputer bagi staf pengajar di Universitas 
Airlangga. 

Manfaat hasil penelitian diharapkan dapat 
dipergunakan untuk membuat kebijakan dalam penyelenggara
an penataran Metodologi Penelitian, Statistika dan Kompu
ter pada waktu-waktu yang akan datang. 

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah jenis 
survei. Populasinya adalah staf pengajar yang mengikuti 
penataran Metodologi Penelitian, Statistika dan Komputer 
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di Lembaga Penelitian Universitas Airiangga sejak tahun 
1990 sampai 1993 sebanyak 473 orang. Jumiah sampel yang 
dipergunakan sebanyk 100 orang staf pengajar yang secara 
proporsional tersebar pada seIuruh fakultas di 
Universitas Airlangga. Cara pengumpulan data primer 
tentang alasan mengikuti penataran, kemanfaatan materi 
penataran, jumiah penelitian dan tingkat kesukaran dalam 
membuat usulan dan laporan penelitian dipergunakan 
instrumen berupa angket. Data sekunder tentang kelulusan 
dan distribusinya pada tiap-tiap fakultas diperoleh dari 
arsip di Lembaga Penelitian Universitas Airlangga. 
Analisis data disajikan secara deskriptif dalam bentuk 
tabel dan gambar. 

Alasan staf pengajar untuk mengikuti penataran 
sebagian besar hanya memenuhi perintah atasan yaitu 54%, 
kesadaran sendiri 38% dan kebetulan saja 8%. Hateri 
Hetodologi Penelitian, Statistika dan Komputer yang 
menyatakan bermanfaat masing-masing adalah 92%, 92% dan 
84%, sedang sisanya menyatakan kurang bermanfaat. Dari 
seluruh peserta penataran yang lulus sebanyak 97% dan 
yang tidak Iulus sebanyak 3%. Yang memperoleh nilai A 
persentase yang tertinggi adalah dari FNGK 58%, 
persentase nilai B yang terbanyak FKG 84%, persentase 
nilai C yang terbanyak dari FH 83% dan persentase yang 
terbanyak yang tidak Iulus adalah FH dan FE masing-masing 
9%. Setelah mengikuti penataran yang menyatakan jumlah 
penelitian naik 60%, tetap 38% dan 2% menyatakan turun. 
Penyebab kenaikan jumlah penelitian akibat penataran 53%, 
bukan 15% dan tidak tahu 32%. Dalam membuat usulan dan 
Iaporan penelitian yang mengalami kesulitan pada bagian 
metode khususnya statistika sebanyak 85%. Yang menyatakan 
kesulitan untuk Statistika Parametrik dan Nonparametrik 
masing-masing adalah 40% dan 60%. 

Saran yang perlu disampaikan adalah penataran 
Hetodologi Penelitian, Stat tika dan Komputer pada 
waktu-waktu yang akan datang perlu lebih digiatkan 
pelaksanaannya. 
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