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 RINGKASAN 

 

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

matematika dasar orang tua siswa. Kegiatan ini berupa pelatihan kepada orang tua 

siswa. Kegiatan pengabdian ini diikuti oleh 14 orang peserta. Metode pelaksanaan 

kegiatan ini adalah dengan metode ceramah. Dari hasil evaluasi diperoleh 12 

orang peserta (85,7%) sudah memperoleh nilai diatas 70. Kesimpulan yang dapat 

diambil setelah dilaksanakan kegiatan ini adalah kemampuan matematika dasar 

orang tua siswa meningkat. 

 

Kata Kunci: Kemampuan, Matematika Dasar, Orang Tua 
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BAB 1.  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Analisis Situasi 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang memegang peranan 

penting dalam kehidupan manusia. Matematika dapat dikatakan sebagai 

landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena 

matematika dapat mengembangkan kemampuan berpikir logis, kritis dan 

sistematis. Suherman, dkk (2010: 17) mengemukakan bahwa “Matematika 

adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis, 

matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan 

dengan cermat, jelas dan akurat, representasinya dengan simbol dan padat, 

lebih dari bahasa simbol mengenai ide dari pada mengenai bunyi”.  

Orang tua merupakan guru pertama bagi seorang anak. Sehingga orang 

tua mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya. Asmani (2009: 79) 

menjelaskan bahwa kesuksesan seorang anak dipengaruhi oleh orang tua yang 

merupakan guru pertama bagi anak. Oleh karena itu orang tua harus 

mempunyai kemampuan matematika yang baik agar dapat membimbing dan 

mendampingi anak dalam belajar matematika. 

Berdasarkan wawancara dengan mitra diperoleh informasi bahwa orang 

tua sebenarnya ingin mendampingi anaknya dalam belajar matematika, tetapi 

sering kesulitan karena pemahaman orang tua terhadap materi matematika 

masih kurang. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelatihan untuk melatih 

matematika dasar orang tua. Sehingga dilaksanakan kegiatan dengan judul 

Peningkatan Kemampuan Matematika Dasar Orang Tua Siswa. 

 

1.2 Permasalahan Mitra 

Permasalahan mitra yaitu kemampuan matematika dasar orang tua 

masih rendah sehingga kesulitan dalam membimbing anaknya dalam belajar 

matematika. 
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1.3 Solusi yang Ditawarkan 

Berdasarkan permasalahan mitra yang telah diuraikan maka solusi yang 

ditawarkan oleh tim adalah dengan pemberian penyuluhan dengan judul 

peningkatan kemampuan matematika dasar orang tua. 
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BAB 2.  

TARGET DAN LUARAN 

 

2.1 Target 

Target akan dihasilkan dengan pelaksanaan pengabdian dengan judul 

peningkatan kemampuan matematika dasar orang tua siswa adalah minimal 

75% orang tua mempunyai kemampuan matematika dasar lebih dari 70. 

   

2.2 Luaran 

Tabel 2.2 Luaran Yang akan dihasilkan 

No. Jenis Luaran Indikator Capaian Tingkat 

Ketercapaian 

1. Laporan Akhir 

Pengabdian Pada 

Masyarakat 

Ada 100% 

2. Kemampuan 

matematika dasar 

orang tua meningkat 

Ada 75% 
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BAB 3.  

METODE PELAKSANAAN 

 

3.1 Tahapan atau Langkah-Langkah Pelaksanaan 

Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengabdian adalah sebagai 

berikut. 

1. Tahap persiapan 

a. Observasi dan wawancara dengan mitra 

b. Diskusi dengan tim; 

c. Pembuatan proposal pengabdian; 

d. Membuat materi; 

e. Menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. 

2. Tahap pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah 

ditetapkan. Kegiatan dilakukan dengan metode ceramah. 

3. Tahap akhir yaitu tahap evaluasi dan refleksi. 

Tahap ini dilakukan dengan memberikan soal evaluasi kepada orang tua 

untuk melihat kemampuan matematika dasarnya. 

 

3.2 Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program 

Partisipasi mitra dalam kegiatan ini yaitu: 

1. Mitra mengkondisikan peserta kegiatan. 

2. Mitra menyediakan tempat kegiatan berupa fasilitas ruangan. 

 

3.3 Evaluasi Pelaksanaan dan Keberlanjutan Program 

Evaluasi pelaksanaan kegiatan PKM ini yaitu evaluasi keefektifan dari 

pelaksanaan kegiatan ini. Evaluasi pelaksanaan diperlukan sebagai bahan 

pertimbangan untuk kegiatan pengabdian masyarakat  berikutnya.  
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BAB 4.  

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

4.1 Kualifikasi Pelaksana 

Pelaksana program pengabdian pada masyarakat peningkatan 

kemampuan matematika dasar orang tua adalah dosen Program studi 

Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Kependididkan (FKIP) 

Universitas Mahaputra Muhammad Yamin (UMMY). Tim pelaksanan 

merupakan dosen yang memiliki kompetensi di bidang matematika. Melalui 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) dosen program 

studi pendidikan matematika terus melaksanakan kegiatan penelitian, dan 

pengabdian dengan pendanaan dari RISTEKDIKTI, DIPA UMMY, maupun 

pendanaan secara mandiri. 

 

4.2 Kepakaran Tim Pelaksana 

Pelaksana kegiatan ini adalah Dosen Program Studi Pendidikan 

Matematika Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(PMIPA) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) UMMY Solok. 

Kualifikasi Pelaksana dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

No. Nama 
Bidang 

Keahlian 
Relevansi Skil 

1.  Reno Warni 

Pratiwi, S.Si., 

M.Pd. 

Pendidikan 

Matematika 

Selain mengajar mata kuliah 

yang ada di jurusan PMIPA 

UMMY Solok, juga sering 

melakukan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

2.  Dra. Rosmiyati, 

M.Pd. 

Pendidikan 

Matematika 

Selain mengajar mata kuliah 

yang ada di jurusan PMIPA 

UMMY Solok, juga sering 

melakukan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

3.  Roza Zaimil, Pendidikan Selain mengajar mata kuliah 
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No. Nama 
Bidang 

Keahlian 
Relevansi Skil 

S.Pd.I., M.Pd. Matematika yang ada di jurusan PMIPA 

UMMY Solok, juga sering 

melakukan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

4.  Rita Oktavinora, 

M.Pd. 

Pendidikan 

Matematika 

Selain mengajar mata kuliah 

yang ada di jurusan PMIPA 

UMMY Solok, juga sering 

melakukan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

5.  Hana Adhia, S.Si., 

M.Pd. 

Pendidikan 

Matematika 

Selain mengajar mata kuliah 

yang ada di jurusan PMIPA 

UMMY Solok, juga sering 

melakukan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 

6.  Adevi Murni Adel, 

S.Si., M.Pd. 

Pendidikan 

Matematika 

Selain mengajar mata kuliah 

yang ada di jurusan PMIPA 

UMMY Solok, juga sering 

melakukan penelitian dan 

pengabdian pada masyarakat. 
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BAB 5.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Hasil 

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam satu kali 

pertemuan yaitu pada hari Sabtu 18 April 2020.  Kegiatan diikuti oleh 14 

orang tua, yang terdiri dari 13 orang Ibu, dan 1 orang ayah. Pada awal 

pertemuan kegiatan dibuka oleh moderator. Tim memberikan tes kepada orang 

tua untuk melihat kemampuan awal peserta. Sebagian tim memerikasa 

jawabab dari peserta. Dari hasil evaluasi diperoleh hasil bahwa hanya 4 orang 

peserta (28,5%) yang memperoleh nilai lebih dari 70. Anggota tim yang lain 

menyampaikan materi dengan metode ceramah. Menjelaskan dan memberikan 

contoh, dan soal latihan bagi peserta. Di akhir peserta kembali diberikan tes 

untuk melihat kemampuan matematika dasar peserta setelah pelatihan 

dilaksanakan. Dari hasil evaluasi diperoleh 12 orang peserta (85,7%) sudah 

memperoleh nilai diatas 70. 

 

5.2 Pembahasan 

Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan menambah 

pengetahuan matematika dasar orang tua siswa. Pada pelaksanaan kegiatan 

orang tua terlihat antusias dalam mengikuti kegiatan. Orang tua sudah banyak 

lupa mengenai konsep matematika dasar. Pemaparan materi dengan metode 

ceramah disertai dengan contoh dan langsung diberikan soal latihan bagi 

peserta. Secara keseluruhan kegiatan dapat berlangsung dengan baik. Kendala 

yang ditemui adalah ketidaksesuaian dengan waktu yang telah direncanakan, 

sehingga kegiatan disambung kembali setelah shalat ashar.  
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BAB 6. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Orang tua harus mempunyai kemampuan matematika dasar yang baik 

agar dapat membimbing anaknya dalam belajar matematika. Kesimpulan yang 

dapat diambil setelah dilaksanakan kegiatan ini adalah kemampuan 

matematika dasar orang tua siswa meningkat. 

 

6.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan setelah dilaksanakan kegiatan ini adalah 

perlu dilakukan pelatihan lanjutan bagi orang tuas siswa agar materi yang lain 

juga dikuasai. 
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