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Abstrak. Latihan soal bagi siswa bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman seorang

siswa terhadap materi. Siswa dikatakan paham apabila dapat menyelesaikan soal dengan
proses dan jawaban yang benar. Waktu yang terbatas serta banyaknya siswa terkadang
membuat pengajar tidak sempat mengoreksi kebenaran jawaban dari siswanya. Para
pengajar hanya fokus pada penjelasan materi sehingga diperlukan bantuan untuk dapat
membantu para pengajar dalam mengoreksi jawaban siswa secara cepat dan akurat. Oleh
karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul Efektifitas Program R untuk
Membantu Pengajar dalam Mengoreksi Jawaban Siswa pada Soal Matematika Matriks
secara Cepat dan Benar. Pada penelitian ini bertujuan untuk membantu para pengajar
dalam mengoreksi kebenaran jawaban siswa dengan cepat tentu dengan proses yang
benar.Target luaran yang diharapkan adalah para pengajar mampu untuk menggunakan
program R sehingga dapat membantu mempercepat pengoreksian jawaban siswa pada
soal matematika matriks. Untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi
matematika matriks, selain melihat proses menjawab secara benar, kebenaran jawaban
juga sangat diperlukan. Diharapkan luaran penelitian ini dapat dipublikasikan dalam
proseding maupun jurnal ilmiah sehingga memiliki hubungan positif dalam peningkatan
prestasi belajar dan mengajar yang berwawasan global.
Abstract. Exercises for students is aimed to determine the level of a student's understanding of
the material. Students are considered to master the material when they can solve the items with
the process and the correct answer. The limitation of time and the big number of students
sometimes make teachers do not check and correct the students’ answers. The teachers only focus
on material explanation so they need assistance in correcting students’ answers quickly and
accurately. Therefore the writer proposes a research entitled The Effectiveness of R Program to
Help Teachers in Correcting Students’ Answers in Matrix Mathematical Items Quickly and
Correctly. This study aims to assist teachers in correcting students 'answers quickly with the
correct process.Targets expected are teachers able to use R program that can help accelerate the
correcting students' answers on the Matrix Math items matrix. To determine students'
understanding of mathematics matrix material, in addition to seeing the process, the correct
answer is also very necessary. Expected outcomes of this research can be published in a scientific
journal or proceedings and thus have a positive relationship in the improvement of teaching and
learning achievement global perspective.
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dinamakan R karena diambil dari huruf
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judul
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Pengajar dalam Mengoreksi Jawaban
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Siswa pada Soal Matematika Matriks”
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Koreksi jawaban akan lebih cepat dan
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Hasil dan Pembahasan
Hasil
Adapun contoh hasil yang diperoleh dalam penelitian sebagai berikut:
Hasil respon kuesioner yang berkaitan dengan penggunaan program R guru G1.
Poin Responden
NO

Pernyataan

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

1
2
3
4
5

P1
1
1
2
1
2
2
1
1
P2
5
5
4
5
4
4
5
4
P3
4
4
3
5
4
3
4
4
P4
3
4
4
5
4
4
4
3
P5
5
5
5
4
4
4
4
5
Keterangan:
P1: Saya sering menggunakan Program R
P2: Program R dapat membantu mengoreksi/menyelesaikan soal matematika
matriks dengan cepat dan benar
P3: Program R dapat membantu mengoreksi/menyelesaikan soal matematika
lainnya
P4: Program R lebih mudah dijalankan daripada program lainnya
P5: Saya sangat tertarik dan akan mempelajari Program R
1. Sangat T i d a k S e t u j u
2. Tidak Setuju
3. Netral
4. Setuju
5. Sangat Setuju
Hasil perbandingan waktu dan ketepatan antara tanpa dan dengan menggunakan

program R untuk semua guru
No

Nama Guru

1
2
3
4
5
6
7
8

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

Tanpa Program R
Waktu (menit)
Ketepatan

7.8
5.9
6,7
6.5
8.4
7.4
7.5
9.7

T
T
T
T
T
T
T
T

Keterangan waktu:
1. Cepat ≤ 5 menit
2. 5 menit < Sedang < 10 menit
3. Lambat: ≥ 10 menit
14

Pakai Program R
Waktu (menit)
Ketepatan

5.3
2.5
3.7
3.9
5.3
4.2
3.4
5.2

T
T
T
T
T
T
T
T
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Pembahasan

matriks dengan cepat dan benar =

Setelah dilakukan analisa data

90%.

kualitatif dari hasil respon kuesioner

P3: Program R dapat membantu

yang berkaitan dengan penggunaan

mengoreksi/menyelesaikan

program R dari 8 guru tersebut

tersebut di atas, 1 guru sangat setuju dan

P1: Saya sering menggunakan

5 guru setuju. Hal itu berarti mayoritas

Program . Berdasarkan data tersebut di

mereka setuju bahwa program R dapat

atas, 8 guru atau semua guru menjawab

membantu mengoreksi/menyelesaikan

sangat tidak setuju dan tidak setuju. Itu
mereka

tidak

soal matematika lainnya.

sering

Pada pernyataan P4 dan P5

menggunakan program R.

menunjukkan juga bahwa mayoritas

P2: Program R dapat membantu
mengoreksi/menyelesaikan

mereka setuju bahwa program R lebih

soal

mudah dijalankan daripada program

matematika matriks dengan cepat dan

lainya dan mereka sangat tertarik serta

benar. Berdasarkan data tersebut di atas,

akan mempelajari Program R. Pada

4 guru sangat setuju dan 4 guru setuju.

tabel hasil perbandingan waktu dan

Hal itu berarti mayoritas mereka setuju
Program

R

dapat

soal

matematika lainnya. Berdasarkan data

diperoleh sebagai berikut:

berarti

=

ketepatan antara tanpa dan dengan

membantu

mengoreksi/menyelesaikan

menggunakan

soal

program

R,

dapat

diketahui dengan jelas semua hasil

matematika matriks dengan cepat dan

menunjukkan bahwa semua guru akan

benar.

lebih cepat dan benar ketika mereka

Jumlah skor untuk 4 guru yang

menggunakan

menjawab sangat setuju= 4x5=20

program

R

menyelesaikan/mengoreksi

Jumlah skor untuk 4 guru yang

dalam
soal

matematika matriks.

menjawab setuju= 4x4=16
Jumlah total = 36. Jumlah skor ideal =

Simpulan dan Saran

5x8=40 (seandainya semua menjawab

Berdasarkan rumusan masalah

sangat setuju). Skor yang diperoleh =

dan hasil penelitian yang diperoleh,

36. Jadi berdasarkan data itu maka

maka dapat disimpulkan bahwa: (1) Para

tingkat persetujuan guru bahwa program
R

dapat

membantu

/menyelesaikan

soal

guru tidak sering menggunakan program

mengoreksi

R (2) Mayoritas guru setuju bahwa

matematika

program
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mengoreksi/menyelesaikan

matriks

(2)

Perlunya

soal matematika matriks dengan cepat

program-program

dan benar. (3) Program R dapat

mendukung kegiatan belajar mengajar

membantu

agar lebih efektif dan efisien.

mengoreksi/menyelesaikan

lain

mempelajari
yang

dapat

soal matematika lainnya. (4) Program R

Daftar Pustaka

lebih

Anton, Howard. (1997). Aljabar Linear

mudah

dijalankan

daripada

program lainnya. (5) Mayoritas guru
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tertarik dan akan mempelajari Program

terjemahan. Jakarta: Erlangga.

R

ME.
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R
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http://www.r.project.org, 2002.

diperoleh pada penelitian ini, maka

R-Teams. An Introduction to R. R
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Project,
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http://www.r.project.org.
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