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Abstrak
Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan pada kesempatan kali ini memiliki tujuan sebagai
berikut : 1) Memberikan pengetahuan komputasi Statistika bagi siswa pada tingkat SMK Dinamika
Kota Tegal, 2) Meningkatkan Keterampilan pada mata pelajaran matematika di SMK Dinamika Kota
Tegal khususnya mata pelajaran Matematika, 3) Meningkatkan kompetensi siswa terkait dengan
kemampuan statistika menggunakan Software R. Kemudian Metode yang digunakan pada kegiatan
PKM dengan memberikan motivasi dan peningkatan kompetensi bidang umum yaitu Sistem
Persamaan Linier dengan menggunakan Aplikasi komputasi matematika yaitu Software R. Kegiatan
Peningkatan Kompetensi ini dilakukan di Ruang Laboratorium Komputer SMK Dinamika Kota
Tegal. Kesimpulan dan Hasil dari kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1) Para
siswa yang mengikuti pada hasil akir memiliki keterampilan untuk menggunakan Aplikasi
Komputasi Matematika Software R terkait mata pelajaran Matematika khususnya pada materi Sistem
Persamaan linier, 2) Siswa yang mengikuti pelatihan mampu memkomparasi permasalahan
maematika SPL pada hasil yang dikerakan secara manual maupun dengan komputasi matematika
secara komprehensif, 3) Siswa yang mengikuti kegiatan PKM ini pada kegiatan memiliki
peningkatan kompetensi Statistika degan menggunakan Software R, dimana kemampuan ini sangat
dibutuhkan dalam penyelesaian masalah matematika dan pengelahan data pada era sekarang ini.
Kata kunci : Pelatihan, Pemecahan Masalah, Statistika

Abstract
Community Service carried out on this occasion has the following objectives: 1) Providing statistical
computing knowledge for students at the Smk Dinamika Tegal level, 2) Improving Skills in
mathematics subjects in Tegal City Dynamics Vocational School, especially Mathematics subjects,
3) Improving student competence related to statistical ability using Software R. Then the method used
in PKM activities by providing motivation and improvement of general field competencies, namely
Linear Equation System by using mathematical computing application namely R Software. The
training was conducted in the Computer Laboratory Room SMK Dinamika Tegal City. Conclusions
and Results of this Community Service activities are as follows: 1) The students who follow the results
have the skills to use the Mathematics Computing Software R related to mathematics subjects,
especially in linear Equation System materials, 2) Students participan in training able to compensate
for the problems of SPL maematika on results that were damaged manually or with comprehensive
mathematical computing , 3) Students who participated in this PKM activity in the activity have
increased competence statistics using Software R, where this ability is needed in solving
mathematical problems and data collection in this era.
Keywords: Training, Troubleshooting, Statistics
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1.

PENDAHULUAN
Pada SMK Dinamika Kota merupakan sekolah dengan salah Program Studi yang terkait
dengan jurusan Otomotif, namun pada jurusan terebut terdapat matematika yang memiliki tingkat
kesulitan yang dilihat dari nilai semester dibeberapa kelas dapat di simpulkan adalah mapel yang
cukup memiliki kesulitan yang tinggi bagi siswa. Kemudian ketika di adakan wawancara dengan
beberapa guru, ternyata masih jarang menggunakan Laboratorium Komputer untuk meningkatkan
kemampuan siswa. Sehingga dari dua latar belakang tersebut, tim Pengabdian Kepada Masyarakat
merasa perlu melakukan pelatihan. Dan pelatihan yang dilaksanakan adalah terkait dengan
matematika dan penggunaan Laboratorium Komputer. Sehingga di pilihlah tema menggunakan
media komputer yang terkait dengan matematika yaitu Software Komputasi Matematika yang identik
dengan penggunaan statistika yaitu Software R. Pada lingkungan Nama Program R sangat sering kita
dengar bahkan sering di aplikasikan keseharian. Asal mula Program ini buat Ross dan Gentleman
pada1955 pengembangan dari Program S, tujuan dari program R ini adalah cenderung ke Model
Grafis, Metode Statistik, dan Analisis Data (Mahasiswa, 2020). Jadi ketika melaksanakan kegiatan
PKM ini yang dilakukan oleh Tim Tutor PKM Politeknik Harapan Bersama Program Studi DIII
Teknik Mesin adalah yang pertama memperkenalkan terkait pentingnya menguasai Software
Statistika seperti SPSS, Matlab, Maple dan lainnya karena Software tersebut tidak terbatas pada
penggunaan komputasi matematika dan penyelesaian terkait dengan olah data sampai pembuatan
Program (Pratiwi & Bekti, 2017). Kemudian tidak dapat di pungkiri saat ini sangat banyak kebutuhan
Statsitika khususnya dalam Menjabarkan atau deskripsi data Statistika yang sangat dibutuhkan
keterampilan dan pengetahuan terkait dengan Statistika (Somatanaya et al., 2019). Pada suatu
pelatihan yang menggunakan komputasi matematika seperti Maple mempunyai dampak yang
siginifikan sehingga mampu meningkatkan keterampilan dan motivasi yang tinggi serta setelah di uji
pada kemampuan penyelesaian masalah matematika, dapat mengerjakan lebih cepat dan benar
meningkat dari nilai rata-rata meningkat (Agustina et al., 2017). Kemudian permasalah Statistika
yang kompleks juga menuntut seseorang untuk menguasai matematika dasar sehingga antara
kemampuan matematika dan stastistika berkorelasi siginifikan (Meningkatkan Pemahaman
Mahasiswa atas Permasalahan Statistika). Pada Bidang Pendidikan juga tidak ketinggalan yaitu
mereka yang selalu menjadikan hasil pembelajaran apakah memiliki nilai yang signifikan atau tidak
di perlukan statsistika yang tepat (Kariadinata, 2020). Pada PKM kali ini menggunakan Software R
yang sering digunakan oleh para pemerhati dan ahli bidang Statisika menggunakan Software R
sebagai solusi dalam olah data dan pembuatan Program (Mahasiswa, 2020). Kemampuan Pemecahan
Masalah Matematika selalu terkait dengan penguasaan pada suatu metode penyelesain atau dengan
media yang digunakan, dan metode media yang digunakan dapat meningkatkan kemampuan
matematika seseorang secara pribadi meningkat dengan signifikan (Mahdayani, 2016). Tidak
Ketinggalan statistika juga memiliki memiliki korelasi dengan bahasa dan matematika, hal ini yang
akhirnya membuat banyak programer banyak menggunakan Program Komputasi seperti Software R
untuk membuat bahasa Pemrograman dan olah data Statistika.
2.

DASAR TEORI DAN METODOLOGI
Pada kegiatan PKM kali ini yang digunakan untuk pengambilan kesimpulan menggunakan
metode demontrasi dan latihan, dan langkah awal yang dilakukan adalah memberikan dasar
pemahaman yang memiliki kaitan dengan komputasi matematika yang dengan Statistika khususnya
software R, kemudian langkah selanjutnya adalah membekali modul yang di modul tersebut memiliki
langkah-langkah dan gambar yang sangat terkait dengan komputasi matematika khususnya software
R sehingga ketika Tim PKM memberikan penjelasan, siswa dapat mengikuti dengan melihat modul
tersebut sehingga proses pelatihan efektif. Langkah berikutnya adalah proses memberikan latihan
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kepada siswa agar dapat dilihat tingkat pemahaman pada proses pelatihan yang telah dilkasanakan.
Setelah latihan khusus terkait SPL menggunakan Software R, diberikan Kuis umum dan diberikan
pemahaman/stimulan untuk meningkatkan motivasi siswa yang mengikuti pelatihan, sehingga
harapannya dari proses pelatihan yang telah dilaksanakan terdapat pula peningkatan motivasi yang
signifikan. Cara mengukur penigkatan motivasi ini adalah dengan memberikan kuesiaoner kepada
siswa yang dilatih. Sehingga tujuan utama yang diharapkan adalah terdapat peningkatan Kemampuan
Pemecahan Masalah pada materi terkait secara efektif dan efisien. Dan motivasi siswa dapat
meningkat(Andawiyah, 2014; Pratiwi & Bekti, 2017; Somatanaya et al., 2019) secara bersamaan.
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan selama 2 hari. Dan pelaksanaan
kegiatan ini memiliki langkah – langkah sebagai berikut :
1. Para personil tutor yang melaksanakan pelatihan menyampaikan target dan tujuan utama
dilaksanakan kegiatan PKM ini
2. Para personil tutor memberikan lanngkah-langkah yang terdapat pada proses pelatihan
3. Para personil tutor setelah melakukan pelatihan, memberikan intrument yang penilaian untuk
mengukur tingkat pemahaman
4. Kemudian pada langkah selanjutnya di targetkan ada peningkatan motivasi, sehingga Para
personil tutor memberikan kuesioner untuk mengukur tingkat motivasi siswa yang telah
diberikan pleatihan.
5. Kemudian setelah pelatihan selesai dilaksanakan para peserta pelatihan memberikan kesimpulan
secara lisan dan tulisan, kemudian setelah peserta selesai memberikan saran dan kesimpulannya.
Para personil tutor memberikan kembali materi motivasi dan penguatan terkait materi yang telah
diberikan.

3.

PEMBAHASAN
Pada kegiatan PKM yang telah dilaksanakan sebagai berikut memberikan beberapa pemahan
yang di jabarkan sebagai berikut : (1)Para siswa yang mengikuti pada hasil akir memiliki
keterampilan untuk menggunakan Aplikasi Software Matematika Software R terkait yang
berhubungan dengan mapel SPL (Sistem Persamaan Linier), (2) Siswa yang mengikuti pelatihan
mampu memkomparasi permasalahan maematika SPL pada hasil yang dikerakan secara manual
maupun dengan komputasi matematika secara komprehensif, (3) Siswa yang mengikuti kegiatan
PKM ini pada kegiatan memiliki peningkatan kompetensi Statistika degan menggunakan Software
R, dimana kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam penyelesaian masalah matematika dan
pengelahan data pada era sekarang ini. Karena pada dasarnya kegiatan pengabdian kepada
masyarakat ini dapat berkembang menjadi suatu penelitian awal, sehingga di harapkan PKM
memiliki suatu indikator yang dapat dilanjutkan ke PKM selanjutnya atau data awal penelitian. Pada
pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masayarakat ini ketika dibandingkan dengan kegiatan
yang serupa dan mampu memberikan pemahaman bahwa motivasi dapat meningkat secara
siginifikan yaitu pelatihan SPL dengan maple (Romadhon et al., 2020). Kemudian Pemecahan
Masalah siswa yang dapat di tingkatkan yaitu dengan menggunakan komputasi matematika
(Qurohman, 2020; Qurohman, Sungkar, et al., 2020; Romadhon & Qurohman, 2019a). Serta
pemebelajaran yang secara signifikan dapat meningkatkan motivasi mahasiswa adalah pada kegiatan
PKM yang dilaksanakan terkait software matlab (Qurohman et al., 2019; Qurohman, Romadhon, et
al., 2020; Romadhon et al., 2020; Romadhon & Qurohman, 2019b).
Kemudian dari kegiatan PKM yang telah dilaksanakan dapat di lihat pada dokumentasi berikut :
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Gambar 1. Proses Perkenalan Tim PKM dan Penjelasan Statistika secara Umum.

Gambar 2. Proses mengaitkan penggunaan Statistika dengan Modul

Gambar 3. Siswa diarahkan Membaca Modul dan Memberikan Simulasinya.
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Gambar 4. Siswa dengan aktif mengerjakan soal yang tersedia di Modul.

4.

KESIMPULAN

Pada kegiatan PKM yang telah dilaksanaka pada kesempatan kali ini memberikan beberapa
kesimpulan sebagai berikut :
1. Para siswa yang mengikuti pada hasil akir memiliki keterampilan untuk menggunakan Aplikasi
SoftwareMatematika Software R terkait berhubungan dengan mapel matematika pada khususnya
di SPL (Sistem Persamaan Linier)
2. Siswa yang mengikuti pelatihan mampu memkomparasi permasalahan maematika SPL pada
hasil yang dikerakan secara manual maupun dengan komputasi matematika secara komprehensif
3. Siswa yang mengikuti kegiatan PKM ini pada kegiatan memiliki peningkatan kompetensi
Statistika degan menggunakan Software R, dimana kemampuan ini sangat dibutuhkan dalam
penyelesaian masalah matematika dan pengelahan data pada era sekarang ini.
4. Pada kegiatan PKM selalu ada saran yang harus disampaikan agar kegiatan berikutnya bisa
berlangsung secara lebih baik, dan Saran pada kegiatan PKM yang telah terlaksana sebagai
berikut : (a)Setiap kegiatan PKM baiknya selalu ada point motivasi yang tanamkan secara
berkelanjutan, (b)Sebaiknya tim pelaksana untuk selalu membangun komunikasi dengan mitra
walaupun pleaksanaan sudah selesai di laksanakan, (c)Mengarahkan setiap kegiatan PKM sesuai
era dan kebutuhan yang diperlukan oleh peserta dan menyesuiakan perkembangan teknologi.
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