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ABSTRAK
Mengajar adalah pekerjaan transformatif yang dilakukan oleh seorang guru atau oleh suatu
tim dalam rangka mengoptimasikan pencapaian tingkat kematangan dan tujuan belajar siswa. Guru
juga harus mampu memilih media pembelajaran yang tepat serta mengembangkan sendiri media
pembelajaran yang inovatif. Kompetensi mengembangkan media pembelajaran idealnya telah
dikuasai guru, tetapi pada kenyataannya masih banyak guru yang belum menguasai kompetensi
tersebut dengan baik. Guru pada umumnya lebih mengandalkan media pembelajaran yang sudah
ada, tetapi belum membuat atau mengembangkan media secara mandiri. Salah satu cara
menyampaikan materi pembelajaran dapat menggunakan media pembelajaran dengan Software
Program R. Program R juga dapat membantu guru dalam menyelesaikan permasalahan matematika
dengan cepat . Seorang guru harus selalu membekali diri dengan kemampuan yang sesuai dengan
perkembangan jaman. Perkembangan dalam dunia teknologi adalah salah satu kompetensi yang
harus dikuasai oleh seorang guru. Jika seorang guru mampu mengikuti perkembangan teknologi dan
memanfaatkan teknologi tersebut dalam pembelajaran maka kompetensi guru tersebut akan
meningkat dan berakibat meningkatnya kemampuan siswa
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kegiatan

pengabdian

nama dua pembuatnya (Robert Gentleman

masyarakat ini adalah 50 % guru mampu

dan Ross Ihaka).
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R
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pembelajaran, sehingga peningkatan kualitas
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yang diajarkan, dan dapat meningkatkan

tujuan dari program ini tercapai. Metode

minat belajar peserta didik.
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dicapai
yaitu

pengabdian

terealisasinya
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Kepala Sekolah SMPN 24 Surakarta terlebih
dahulu.
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A)
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Pada

metode
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pelaksanaan program pelatihan pembuatan

maka

media pembelajaran dengan menggunakan

perlu

melakukan

langkah-langkah

berikut ini :

Program R terdiri dari tiga tahapan, yaitu:

1) Menghubungi pihak sekolah mitra
2) Menjelaskan latar belakang dan
tujuan

program

yang

akan

diterapkan

1) Tahap pendahuluan
Tahap ini akan dipersiapkan surat
izin

dengan

terkait,

mempersiapkan tempat pelatihan

3) Memberkan motivasi kepada guru

2) Tahap sosilaisasi dan audiensi

sekolah dasar yang ada di SMPN 24

Sosialisasi

mengenai

Surakarta agar program ini dirasakan

pembuatan

media

sebagai kebutuhan untuk mereka

dengan menggunakan Program R

jalankan.

dilakukan

Caranya

dengan

pelatihan

pembelajaran

dengan

cara

mengumpulkan guru-guru tersebut

mengumpulkan guru-guru SMPN 24

dan berdiskusi bersama.

Surakarta

Diharapkan dengan adanya motivasi dan

3) Tahap Evaluasi Akhir

diskusi guru tidak hanya sebagai objek yang

Evaluasi

hanya pasif menerima pelatihan tetapi ikut

mengevaluasi

berpartisipasi

penerapan

aktif

untuk

menjalankan

program ini dan mengembangkannya agar
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berupa
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dengan menggunakan Program R
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HASIL YANG DICAPAI
Hasil yang dicapai dari kegiatan pengabdian
masyarakat

berdasarkan

pernyataan

para

peserta pelatihan, mereka merasa senang
karena

mendapatkan

pengalaman

dalam

menggunakan Program R untuk pengoreksian
jawaban karena pengoreksian akan berjalan
efektif dan efisien dengan menggunakan
Program R. Dengan program pelatihan
Program R para guru SMPN 24 Surakarta
khususnya Guru matematika dapat lebih
kreatif dan mampu meningkatkan kualitas
pembelajaran di sekolah tersebut. Pada tahun
ajaran

berikutnya,

diharapkan

akan

dilaksanakan pelatihan program R untuk
menyelesaikan soal matematika atau program
lainnya

sehingga

para

guru

dapat

menggunakan teknologi untuk mempermudah
dan mempercepat pekerjaan mereka.

KESIMPULAN
Berdasarkan uraian pengabdian di atas, dapat
disimpulkan bahwa 1) Para guru tidak sering
menggunakan program R, 2) Mayoritas guru
setuju bahwa program R efektif untuk dapat
membantu

mengoreksi/menyelesaikan

persoalan matematika matriks dengan cepat
dan benar, 3) Program R lebih mudah
dijalankan daripada program lainnya, 4)
Mayoritas guru tertarik dan akan mempelajari
program R, 5) Program R dapat membantu
mengoreksi

/

menyelesaikan

persoalan

matematika lainnya.

ADIWIDYA, Volume II Nomor 1 - Mei 2018

95

