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RINGKASAN 

Matematika merupakan mata pelajaran abstrak yang memiliki tingkat kesulitan yang dihadapi 

peserta didik. Tidak hanya peserta didik, guru pun  mengalami kendala dalam menyampaikan 

materi ajar yang berkenaan dengan konsep matematika. Konsep-konsep matematika yang 

bersifat abstrak akan mudah di pahami oleh siswa bila bersifat konkret. Untuk menciptakan 

proses pembelajaran yang berkualitas, guru harus memiliki keterampilan dalam 

menyampaikan konsep matematika secara konkret melalui perantara yaitu media 

pembelajaran. Alat peraga matematika sebagai  gambaran konkret dari materi yang 

disampaikan sehinga membantu siswa untuk proses berpikir dan memahami konsep abstrak 

tersebut. Menurut Piaget siswa SD masuk ke tahap operasi kongkrit, oleh karena itu 

sebaiknya siswa SD menggunakan bantuan media pembelajaran agar konsep matematika 

yang akan disampaikan dapat lebih dipahami. Penggunaan media pembelajaran  matematika 

saat proses pengajaran memberikan kontribusi positif dan hasil yang optimal bagi 

pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari. Mathematics realistic memberikan 

kontribusi membantu pemahaman konsep siswa melalui benda-benda yang nyata di sekitar 

lingkungan siswa. Mathematics realistic worksheet merrupakan  salah satu solusi untuk guru 

dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Melalui  transfer IPTEK Realistic Mathematic 

worksheet  berbasis ICT sebagai media pembelajaran ini membantu guru melakukan revolusi 

pembelajaran matematika agar tujuan pembelajaran tercapai secara optimal. Oleh karena itu, 

kemampuan guru membuat, memperagakan dan menyampaikan konsep matematika melalui 

realistic mathematics worksheet berbasis ICT penting di miliki. Guru yang professional  

dapat mewujudkan  pembelajaran matematika yang berkualitas sehingga mampu memberikan 

pemahaman kepada siswa melalui kemampuan yang dimiliki oleh pendidik. Fakta di 

lapangan setelah melakukan observasi ke lokasi PKMS, kami menemukan berbagai bentuk 

permasalahan mitra di sekolah itu. Sekolah yang dijadikan mitra kami merupakan sekolah 

baru yang memerlukan perhatian khusus terutama pendampingan dan pelatihan pembuatan 

media pembelajaran berbasis ICT. Permasalahan yang dialami mitra diantaranya, rendahnya 

keterampilan guru membuat media pembelajaran, minimnya ketersediaan media 

pembelajaran matematika di kelas, guru mengalami kesulitan  dalam menggunakan media 

pembelajaran matematika berbasis ICT dan tidak adanya modul panduan bahan ajar media 

pembelajaran yang berbasis ICT. Solusi yang ditawarkan adalah pendampingan dan pelatihan 

pembuatan realistic mathematic worksheet berbasis ICT sebagai media pembelajaran 

matematika di sekolah mitra yaitu  SDIT Cipta Cendikia Indonseia (CCI). Dengan adanya 

pendampingan dan pelatihan pembuatan realistic mathematic worksheet berbasis ICT sebagai 
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media pembelajaran matematika guru SDIT CCI memiliki keterampilan membuat dan 

menggunakan media pembelajaran matematika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Indikator keberhasilan dari PKMS ini adalah guru SDIT CCI sebagai mitra mampu membuat 

realistic mathematic worksheet berbasis ICT  sebagai media pembelajaran matematika, 

memiliki keterampilan menggunakan media pembelajaran matematika berbasis ICT pada saat 

proses pembelajaran, media pembelajaran matematika tersedia di kelas dan adanya draft 

bahan ajar “realistic mathematic worksheet berbasis ICT  sebagai media pembelajaran 

matematika,”. Kegiatan PKMS ini menghasilkan luaran yang ingin di capai yaitu media lokal 

sudah terbit, video kegiatan sudah ada, publikasi ilmiah jurnal nasional,  dan publikasi di 

prosiding seminar nasional atau  internasional 

Kata Kunci: Realistic Mathematic Worksheet ; Berbasis ICT 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Analisis Situasi  

Matematika merupakan mata pelajaran wajib disekolah pada jenjang SD, SMP, dan 

SMA karena materi pelajaran matematika akan sering digunakan pada kehidupan sehari-hari. 

Walaupun pelajaran matematika sering dijumpai, banyak dari siswa tidak menyukai pelajaran 

matematika karena beberapa alasan. Contoh, kurang paham dengan materi, pendidik 

memberikan sebuah rumus kemudian memberikan sekumpulan latihan soal sebagai aplikasi 

dari rumus tersebut sedangkan rumusnya tidak dijelaskan asal mulanya dan pendidik 

menyampaikan materi kurang sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Permasalahan 

pembelajaran bukan saja ada pada siswa, tetapi bisa juga berhubungan dengan fasilitas 

belajar, sistem evaluasi, guru, media pembelajaran dan bahkan sekolah. Gambar di bawah ini 

menunjukan lokasi mitra SDIT CCI. 

 

 

       Gambar 1.1. Gedung SDIT CCI                              Gambar 1.2. Halaman SDIT CCI 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3. Suasana Belajar SDIT CCI 

 

Gambar di atas memperlihatkan suasana lokasi mitra “SDIT CCI”  mulai dari gedung 

depan sampai dengan suasana belajar di kelas. Terlihat di kelas belum ada pembelajaran 
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menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. Sekolah ini akan dijadikan sebagai mitra 

pelaksanaan PKMS untuk memberikan pendampinga dan pelatihan pembuatan realistic 

mathematic worksheet berbasis ICT sebagai media pembelajaran untuk menunjang 

keberhasilan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

Menurut Munandar (Azhari, 2013), dalam mengajar penting bagi pendidik untuk dapat 

membuat siswa terangsang dan tertarik untuk belajar. Misalkan, konsep perkalian merupakan 

operasi hitung pengulangan dari penjumlahan, namun sebagian besar dari siswa beranggapan 

bahwa perkalian merupakan materi yang lebih rumit untuk mereka selesaikan dari materi 

penjumlahan itu sendiri. Kemampuan  siswa untuk memahami materi tersebut pun  belum 

terwujud. Dari hasil pengamatan di lapangan ke Sekolah Dasar  masih banyak guru-guru  

yang belum mampu mengajar menggunakan alat peraga sebagai media pembelajaran. Hal ini 

dikarenakan keterbatasan kemampuan guru-guru terhadap penggunaan alat peraga dalam 

proses belajar, sehingga guru dituntut untuk meningkatkan kompetensinya agar menjadi guru 

profesional. Guru yang professional  dapat mewujudkan  pembelajaran matematika yang 

berkualitas sehingga mampu memberikan pemahaman kepada siswa melalui kemampuan 

yang dimiliki oleh pendidik. Kondisi tersebut  menyebabkan kemampuan proses 

pembelajaran di SD minim sekali penggunaan media pembelajaarn matematika untuk 

membantu pemahaman siswa. Padahal banyak benda-benda di lingkungan siswa yang dapat 

dipergunakan untuk alat peraga.  Hal ini berdampak terhadap kemampuan dasar matematika 

dan  prestasi belajar siswa rendah (Sari, 2016). Sejalan dengan Purwasih & Aripin (2017) 

bahwa siswa yang tertarik belajar matematika maka akan termotivasi untuk belajar yang pada 

gilirannya prestasi belajarnya pun akan meningkat. Kemampuan guru dalam mengkondisikan 

pembelajaran agar menarik dan membantu siswa paham terhadap materi ajar sangat penting. 

Hal ini guna menunjang keberhasilan siswa dalam belajar. 

Menurut Piaget (Russeffendi, 2005)  perkembangan kognitif manusia terbagi menjadi 

empat tahap, yaitu ; (1) Tahap 0-2 tahun (sensori motor), (2) Tahap 2-7 tahun (preoperasi), 

(3) Tahap 7-11 tahun (operasi kongkrit), (4) Tahap 11 tahun- dewasa (operasi formal). 

Apabila pendidik menyampaikan dengan memperhatikan tahap perkembangan kognitif siswa 

maka tujuan pendidikan nasional dapat terwujud. Siswa SD ada pada fase kedua dari jenjang 

kognitif yang menurut piaget diatas termasuk pada tahap operasi konkrit. Pada tahap ini siswa 

mulai mengenal konsep dasar matematika  melalui benda-benda yang konkret di sekitar 

siswa. Salah satu pembelajaran yang mampu memfasilitasi jenjang konkret ini  adalah 

pembelajaran matematika yang memanfaatkan penggunaan ICT  sebagai sarana media 

pembelajaran. 
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Menurut Piaget siswa SD masuk ke tahap operasi kongkrit, oleh karena itu sebaiknya 

siswa SD menggunakan bantuan alat peraga berbasis ICT agar konsep matematika yang akan 

disampaikan dapat lebih dipahami. Konsep-konsep matematika yang bersifat abstrak mudah 

di pahami oleh siswa bila bersifat konkret. Untuk menciptakan proses pembelajaran yang 

berkualitas, guru harus memiliki keterampilan dalam menyampaikan konsep matematika 

secara konkret melalui perantara yaitu alat peraga matematika berbasis ICT. Alat peraga 

matematika sebagai  gambaran konkret dari materi yang disampaikan sehinga membantu 

siswa untuk proses berpikir dan memahami konsep abstrak tersebut. Penggunaan media 

pembelajaran matematika saat proses belajar memberikan kontribusi positif dan hasil yang 

optimal bagi pemahaman siswa terhadap materi yang sedang dipelajari.  

 Media pembelajaran yang efektif digunakan pendidik untuk membantu siswanya agar 

paham terhadap konsep matematika yaitu   Realistic Mathematic Worksheet (RMW). 

Pendekatan ini menggunakan masalah kontekstual sebagai titik awal pengajaran matematika 

dan harus dihubungkan dengan kenyataan. Misdalina, Zulkardi, & Purwoko (2009) 

mengemukakan bahwa mathematics realistic pada dasarnya adalah pemanfaatan realita dan 

lingkungan yang telah dipahami siswa untuk memperlancar proses pembelajaran matematika, 

dengan harapan agar tujuan pembelajaran matematika dapat dicapai lebih baik dari masa 

yang lalu, yang dimaksud realita  adalah hal-hal nyata atau konkret, yang dapat diamati atau 

dipahami siswa melalui membayangkan. Melalui mathematics realistic yang dipadukan 

dengan ICT   siswa mulai belajar dari fenomena real dan masalah kontekstual. Siswa 

diberikan kesempatan mengkonstruksi pengetahuannya melalui pembelajaran yang dibimbing 

melalui worksheet  bernuansa realistic mathematic berbasis ICT yang dimulai dari konkret 

dilanjutkan ke level abstrak. Banyak sekali benda-benda di lingkungan siswa yang dapat di 

jadikan sebagai Alat peraga berbasis mathematics realistic untuk dipergunakan dalam 

mempelajari dan menyampaikan materi ajar. Sehingga realistic mathematic worksheet 

berbasis ICT memberikan transfer IPTEK  melalui optimalissai ICT   sebagai media 

pembelajaran matematika. Transfer IPTEK Mathematic Realistic Worksheet  (RMW) sebagai 

media pembelajaran  memberikan harapan untuk pengetahuan dan keterampilan guru serta  

meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar siswa. Oleh karena itu, kemampuan membuat, 

memperagakan dan menyampaikan konsep matematika melalui realistic mathematics 

worksheet berbasis ICT  sangat penting di miliki oleh guru sebagai media pembelajaran. 

Worksheet ini merupakan panduan  untuk guru dalam menyampaikan materi ajar berbasis 

ICT sebagai media pembelajaran. 
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Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, perlu segera dilakukan transfer IPTEK  

Realistic Mathematics Worksheet (RMW) berbasis ICT sebagai media pembelajaran  

matematika  bagi kelompok  guru SDIT Cipta Cendikia Indonesia (SDIT CCI). Guru-guru 

SDIT  CCI diberikan pendampingan dan pelatihan pembuatan media pembelajaran 

matematika tersebut guna menunjang kualitas pembelajaran. 

B. Permasalahan Mitra 

Permasalahan yang di alami oleh mitra adalah: 

a. Rendahnya keterampilan guru dalam membuat media pembelajaran matematika 

berbasis ICT 

b. Keterbatasan dan minimnya ketersediaan media pembelajaran matematika berbasis 

ICT di kelas 

c. Minimnya pemahaman guru dalam menggunakan media pembelajaran matematika 

berbasis ICT untuk menyampaikan konsep matematika 

d. Ketidakbiasaan melakukan pembelajaran di kelas menggunakan media pembelajaran 

berbasis ICT 

e. Belum adanya perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP)  dan bahan ajar yang 

menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. 

 

C. Justifikasi Pengusul Bersama Mitra Dalam Menentukan Persoalan Prioritas Yang 

Disepakati Untuk Diselesaikan  

Keberhasilan program kemitraan masyarakat Stimulus (PKMS) membutuhkan 

dukungan dari pihak-pihak terkait yaitu pengusul PKMS (IKIP Siliwangi), Kelompok 

mitral  (Guru-Guru SDIT CCI) dengan berkomitmen melakukan kesepakatan sebagai 

berikut : 

1. Pihak IKIP Siliwangi 

 a) Memberikan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan tentang  media 

pembelajaran matematika  berbasis mathematic realsitic, misalnya media 

pembelajaran untuk geometri menggunakan softwere Geogebra sehingga dapat 

memudahkan guru untuk menyampaikan konsep dan siswa termotivasi untuk 

memahami secara konkret bentuk geometri bangun ruang sisi datar.  

b) Memberikan pelatihan kepada anggota mitra yang tergabung dalam kelompok 

mitra “Kelompok Guru SDIT CCI” dengan melatih membuat produk alat peraga 

untuk konsep matematika yang lainnya.  Pembuatan alat peraga sebagai media 
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pembelajaran matematika inovatif lainnya akan melibatkan pengusul PKMS, dan 

kelompok mitra PKMS.  

c) Seluruh biaya Diklat, pembuatan media pembelajaran mathematic realistic berbasis 

ICT, dan lain-lain menjadi tanggunggan program PKMS. 

d) Hasil realistic mathematics worksheet berbasis ICT  sebagai media pembelajaran 

digunakan sepenuhnya sebagai contoh dari hasil program PKMS sehingga guru-guru 

termotivasi untuk mencoba membuat media pembelajaran dari program ini. 

2. Pihak kelompok Mitra “Kelompok Guru SDIT CCI” 

a) Pihak mitra berkewajiban untuk mengikuti program kegiatan PKMS yang 

diselenggarakan oleh DRPM Kemenristek Dikti. 

b) Pihak mitra berkewajiban menerapkan dan mengembangkan program hasil 

pelatihan, pendampinan dan pembuatan  media pembelajaran realistic mathematic 

worksheet  berbasis ICT  yang diterapkan oleh pengusul PKMS 

 c) Pihak mitra “ sekolah dasar IT CCI” bersedia untuk menerima mahasiswa  IKIP 

Siliwangi untuk kegiatan penelitian maupun Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). 
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BAB II 

TARGET DAN LUARAN 

 

A. Target PKMS 

Target adanya kegiatan PKMS ini adalah sebagai berikut : 

1. Kelompok Guru SD CCI memiliki kemampuan untuk membuat dan menyampaikan 

konsep matematika dengan mempergunakan media pembelajaran Realistic 

Mathematic Worksheet  berbasis ICT. 

2. Tersedianya media pembelajaran Realistic Mathematic Worksheet  berbasis ICT hasil 

karya dari kelompok Guru SDIT CCI. 

3. Pembentukan team traning for trainer (TFT) untuk membimbing guru-guru lainnya di 

sekolah mitra dalam rangka memberikan pelatihan dan pemahaman mengenai 

penggunaan media pembelajaran Realistic Mathematic Worksheet  berbasis ICT yang 

berkelanjutan setelah program PKMS. 

4. Pendampingan pembuatan modul atau bahan ajar berbasis realistic mathematic 

worksheet sebagai pedoman mengajar guru-guru di kelas. 

5. Pembuatan katalog dan video media pembelajaran Realistic Mathematic Worksheet  

berbasis ICT  

6. Meningkatkan kemampuan pedagogic kelompok guru SDIT CCI saat mengajar di 

kelas melalui workshop dan training media pembelajaran Realistic Mathematic 

Worksheet  berbasis ICT  

a. Jenis luaran yang diharapkan dapat dihasilkan dari realisasi program PKMS tahun 

2018 ini adalah : 

1. Adanya kesepakatan antara pengusul PKMS (Program Kemitraan Masyarakat 

Stimulus) dengan Dinas pendidikan (Pengawas) untuk bersama-sama mengawal 

program PKMS di tingkat kelompok mitra. 

2. Tumbuhnya kesadaran, keterampilan, pengetahuan dan kemanfaatan berkenaan 

dengan program PKMS di kelompok mitra  serta adanya kemauan untuk 

mengimplementasikan program ini pasca PKMS. 

3. Terbentuknya minimal 2  kelompok TFT (Training For Trainer) yang ahli dalam 

media pembelajaran realistic mathematic worksheet  berbasis ICT  
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4. Kemampuan dalam mengembangkan media pembelajaran realistic mathematic 

worksheet  berbasis ICT untuk siswa SD sehingga akan tercipta guru yang smart 

teacher dan professional dalam mengajar. 

5. Keterampilan yang telah dimiliki oleh mitra dapat disebarluaskan lebih luas 

kepada pihak satuan pendidikan di luar mitra dan menjadikan mitra sebagai pusat 

media pembelajaran realistic mathematic worksheet  berbasis ICT  

6. Tercapainya kualitas SDM mitra dengan cara pendampingan pembuatan, 

pengawasan, pelatihan, penyuluhan dan workshop media pembelajaran realistic 

mathematic worksheet  berbasis ICT  

7. Luaran lainnya yang nantinya juga akan dihasilkan oleh kegiatan PKMS ini 

adalah sertifikat pelatihan tentang bagaimana media pembelajaran realistic 

mathematic worksheet  berbasis ICT  

B. Luaran PKMS 

Luaran wajib dalam kegiatan PKMS ini meliputi:  

1. Publikasi di jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi di Jurnal Terapan ABDIMAS 

(JTA) UNIPMA. 

2. Artikel  ilmiah dimuat di  Prosiding  seminar nasional IKIP Siliwangi 

3. Artikel  ilmiah dimuat di  Prosiding seminar  internasional “The 4rd International 

Conference  on Teacher Education and Professional Development (InCoTEPD) 

2019 di UNY 

4. Dokumentasi Pelaksanaan berupa video kegiatan 

5. Draf Bahan Ajar “Realistic Mathematic Worksheet” untuk siswa SD 

6. CD Tutorial media pembelajaran “Realistic Mathematic Worksheet” berbasis ICT. 
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BAB III 

METODE PELAKSANAAN 

 

Metode pelaksanaan yang dilaksanakan dalam kegiatan PKMS ini merupakan cara 

penyampaian materi pelatihan pembuatan media pembelajaran Realistic  Mathematic 

Worksheet (RMW) berbasis ICT  kepada mitra secara langsung maupun tidak langsung. Hal 

ini bertujuan agar kelompok guru yang menjadi peserta mengetahui, dan mampu menerapkan 

inovasi teknologi baru “Realistic  Mathematic Worksheet (RMW) berbasis ICT” sebagai 

media pembelajaran di kelas. 

1. Metode pelaksanaan  PKMS yang ditawarkan tim pengusul pada mitra kelompok guru 

SD CCI  meliputi tahapan-tahapan yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan sebagai berikut :  

a. Mengadakan koordinasi tentang keberadaan kelompok mitra, serta melakukan 

pembinaan dan pengarahan pembuatan media pembelajaran realistic mathematic 

worksheet berbasis ICT  

b. Mempersiapkan dan melakukan koordinasi antara tim dan mitra berkaitan dengan 

kegiatan yang akan dilakukan melalui penyusunan jadwal kegiatan, penentuan tempat 

dan penyusunan bahan ajar “realistic mathematic worksheet berbasis ICT “ 

c. Pendampingan pengembangan keterampilan kelompok guru SD mitra dalam 

mempergunakan dan pembuatan media pembelajaran Realistic Mathematic Worksheet 

berbasis ICT  yaitu Cara efektif pembuatan media pembelajaran Realistic Mathematic 

Worksheet berbasis ICT yang lebih berkualitas dan interaktif. 

d. Menyelenggarakan open house media pembelajaran Realistic Mathematic Worksheet 

berbasis ICT secara terjadwal.  

e.  Memfasilitasi liputan di media cetak dan dialog interaktif melalui media elektronik 

f. Aspek yang lain, yakni aspek pendidikan, yang meliputi pengaruh penerapan dan  

pengembangan kelompok guru SD  mitra terhadap kemampuan dan keahlian yang 

dimiliki mampu ditransfer ke  guru-guru lainnya dan masyarakat pada umumnya. 

2. Langkah-langkah untuk menyelesaikan solusi permasalahan mitra adalah pelatihan, 

pendampingan pembuatan  dan workshop “Realistic Mathematic  Worksheet (RMW)” 

berbasis ICT sebagai media pembelajaran matematika untuk kelompok guru SDIT CCI 

yang memiliki minat, mau menerima inovasi baru, berwawasan maju dan mampu 

menjadi trainer untuk guru lainnya serta masyarakat pada umumnya. Dari hasil PKMS 
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ini minimal terbentuk dua kelompok yang ahli dan mahir sehingga kelompok-kelompok 

tersebut akan dijadikan sebagai trainer untuk menularkan ilmunya kepada guru lain 

secara berkelanjutan. 

3. Keikutsertaan mitra dalam berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan bertujuan 

mendukung kelancaran program yang akan dilaksanakan. Dalam proses penerapan 

transfer teknologi RMW berbasis ICT  di  mitra (kelompok guru SDIT CCI) melalui 

program PKMS Kemenristek Dikti, mitra dapat menerima dan menerapkan aplikasi 

atau praktik pembuatan media pembelajaran matematika dengan menggunakan 

Realistic Mathematic  Worksheet (RMW)” berbasis ICT untuk meningkatkan 

kompetensi guru sehingga  kualitas pembelajaran semakin meningkat.  Oleh sebab itu, 

diperlukan upaya melakukan pengembangan untuk berpikir kreatif, hal ini 

dimaksudkan bahwa melalui kegiatan PKMS, mampu meningkatkan kompetensi guru-

guru sehingga permasalahan yang dihadapi dapat tersolusikan dan mampu 

mengembangkan kreativitasnya untuk menunjang kualitas pembelajaran. Agar pihak 

mitra dapat menjalankan dan mengaplikasikan PKMS ini dengan baik, diperlukan 

pemahaman berkenaan dengan nilai manfaat  dan guna program PKMS ini untuk mitra 

sehingga dalam penyampaian dan praktiknya dapat efektif dan efisien.  

4. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap keberhasilan program yang telah 

ditetapkan sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan pelatihan pembuatan dan pendampingan media pembelajaran 

Realistic Mathematic Worksheet berbasis ICT  tidak hanya dilakukan satu atau 

dua hari saja, namun harus terus dilakukan secara continue dan berkelanjutan, 

sehingga hasil PKMS ini dapat dirasakan oleh komponen guru SDIT CCI. 

b. Tahap pertama program PKMS adalah melaksanakan sosialisasi berkenaan 

manfaat membuat bahan ajar menggunakan media pembelajaran Realistic 

Mathematic worksheet berbasis ICT  agar guru memiliki kompetensi untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya, ketika peserta mengikuti 

pelatihan pembuatan media pembelajaran Realistic Mathematic Worksheet 

berbasis ICT  termotivasi dan aktif selama PKMS dilaksanakan. 

c. Pelaksanaan PKMS ini dilakukan secara praktek langsung agar peserta dapat 

memahami dan berdialog secara face to face sehingga terlihat peningkatan 

pemahaman sebelum dan sesudah pelatihan 
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d. Diadakan workshop media pembelajaran Realistic Mathematic Worksheet berbasis 

ICT  agar peserta paham secara menyeluruh dan praktek saat workshop 

berlangsung. 

e. Adanya drapt Bahan ajar sebagai panduan guru dalam praktek pembuatan media 

pembelajaran Realistic Mathematic Worksheet berbasis ICT. 
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BAB IV 

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI 

 

A. Kinerja LPPM IKIP Siliwangi 

Kegiatan LPPM dalam pelaksaan tugasnya dalam sub pokok tugas pengabdian kepada 

masyarakat sudah dilakukan secara berkala. Kegiatan yang telah dilakukan 

diantaranya :  

a. Pelatihan kepada guru-guru SDIT CCI mengenai media pembelajaran matematika 

berbasis ICT  

b. Penyuluhan kepada guru-guru SDIT CCI mengenai pentingnya guru menguasai alat 

peraga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. 

c. Penyuluhan tentang peranan media pembelajaran untuk membantu pemahaman 

konsep siswa di sekolah dasar terutama kelas bawah. 

B. Jenis Kepakaran Untuk Menyelesaikan Persoalan Mitra 

Dari permasalahan yang dihadapi mitra untuk solusi pemecahan masalah,  maka  untuk  

masing-masing  kegiatan  akan  didampingi  oleh  tim  dan  juga  pakar  lainnya, yakni 

kepakaran bidang media pembelajaran berbantuan geogebra, tenaga ahli  dibidang analisis 

data Matematika dan ahli pedagogik. Hal ini  bertujuan untuk mengedukasi atau melakukan 

pelatihan  terhadap guru-guru SDIT CCI  yang akan dilakukan oleh team. Untuk pelatihan ini 

didampingi oleh mahasiswa  yang memiliki kemampuan menjalankan softwere Geogebra. 

Tabel 4.1 menunjukan deskripsi tugas masing-masing team dalam PKMS ini. 

Tabel 4.1 Tim Pengusul PKMS dengan Deskripsi Kerja 

Nama Status Keahlian Tugas 

Ratni Purwasih, M.Pd Ketua  Pendidikan 

Matematika 
 Melakukan koordinasi degan 

mitra dan pihak terkait  

 Melakukan koordinasi 
dengan kepala Kepala Dinas 

Pendidikan 

 Pengawasan dan monitoring 

terhadap pelaksanaan 

program kegiatan PKMS 

 Melaksanakan pelatihan 
terhadap kegiatan PKMS 

Fifiet  Tresnawati Santana, M.Pd Anggota   Membantu ketua melakukan 

koordinasi dengan mitra dan 
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pihak terkait   

 Melakukan sosialisasi ke 

guru-guru SDIT CCI  mitra 

mengenai program  pelatihan 

transfer iptek Realistic 

Mathematics Worksheet 

berbasis ICT 

 Menyusun materi pelatihan 
untuk guru-guru 

 Melakukan koordinasi 
dengan dinas terkait dan 

membantu  pelaksanaan 

pelatihan. 

Usman Aripin, M.Pd Anggota   Memberikan materi terkait 
dengan media pembelajaran  

Realistic Mathematics 

Worksheet berbasis ICT 

 Menyusun agenda 
pelaksanaan kegiatan  

 Menyusun buku panduan 

Realistic Mathematics 

Worksheet berbasis ICT 

 Melakukan koordinasi 
dengan pihak sekolah terkait 

dengan pelaksanaan 

penyuluhan transfer IPTEK 

Realistic Mathematics 

Worksheet berbasis ICT 

 di lingkungan sekolah SDIT 

CCI 

2 orang Mahasiswa    Membantu mengkoordinasi  

kegiatan pengabdian 

 Menjalankan agenda      
Pengabdian       

 Membantu penyampaian      
transfer IPTEK Realistic 

Mathematics Worksheet 

berbasis ICT ratau agenda      

Mitra 

 

 

 

 



 
 

13 

 

 

BAB V 

HASIL YANG DI CAPAI 

 

A. Pelaksanaan Pengabdian 

Pada awal kegiatan, narasumber menyajikan materi pelatihan berupa pengetahuan  

memanfaatkan Geogebra pada pembelajaran matematika dalam sebuah modul yang  berjudul 

“Realistic Mathematic Worksheet Asyik Belajar Bersama Geometri untuk Siswa SD/MI”. 

Dalam modul  ini disajikan berbagai konsep geometri bangun ruang sisi datar diperagakan 

menggunakan softwere geogebra. Peserta juga diberikan buku petunjuk penggunaan 

Geogebra untuk mempermudah peserta dalam menggunakan software Geogebra. Kemudian 

kegiatan dilanjutkan dengan  memberikan kesempatan kepada peserta untuk berlatih atau 

melakukan praktek secara individu membuat proyek mengembangkan perangkat 

pembelajaran yang dapat diimplementasikan di kelas dengan memanfaatkan software 

Geogebra. Salah satu hasil karya peserta disajikan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

      Gambar 5.1  Hasil Karya Proyek Salah Satu Peserta Pelatihan 

Untuk menilai keberhasilan program yang dilaksanakan maka perlu dilakukan 

evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pelatihan yang 

dilaksanakan diperoleh hasil sebagai berikut. (1) Berdasarkan respon peserta pelatihan yang 

tertuang dalam isian angket, diketahui bahwa seluruh peserta menyatakan bahwa  kegiatan 

yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin disasar yakni meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan guru-guru SDIT CCI memanfaatkan Geogebra pada pembelajaran 

matematika.  (2) Seluruh peserta terlihat sangat antusias dalam mengikuti program pelatihan. 

Hal ini bisa dilihat dari kehadiran seluruh peserta mulai dari awal kegiatan sampai akhir 

kegiatan. (3) Seluruh peserta mampu membuat sebuah proyek dengan benar berupa 
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visualisasi suatu materi pembelajaran berbasis software Geogebra yang dapat 

diimplementasikan di kelas.  Pada saat peserta berlatih atau melakukan praktek secara 

individu membuat proyek mengembangkan perangkat pembelajaran berbasis software 

Geogebra, hampir seluruh peserta mengalami kesulitan dalam membuat sintaks atau perintah 

pada Geogebra. Hal ini dapat dimaklumi karena seluruh peserta belum terbiasa menggunakan 

software Geogebra. Untuk mengatasi masalah ini peserta diarahkan untuk melihat petunjuk 

pemanfaatan Geogebra yang sudah diberikan. Dengan arahan dari narasumber maka secara 

perlahan seluruh peserta sudah mulai bisa membuat sintaks pada Geogebra dengan baik. 

Dengan adanya buku petunjuk pemanfaatan Geogebra yang diberikan dan dengan 

diberikannya pendampingan secara intensif maka seluruh peserta telah mampu membuat 

sebuah proyek sederhana yang bisa di implementasikan di kelas pada saat pelaksanaan 

pembelajaran matematika. Kemampuan peserta dalam merancang perangkat pembelajaran 

berbasis Geogebra akan meningkat jika para guru terus berupaya berlatih menggunakan 

software Geogebra. Seperti terlihat pada Gambar 2 berikut ini. 

Gambar 5. 2 Kegiatan Praktek Softwere Geogebra Guru-Guru SDIT CCI 

Kegiatan pelatihan Realistic Mathematic Worksheet (RMW)  berbantuan softwere 

geogebra ini  berlangsung sangat antusias dan menyenangkan. Para guru sangat tertarik 

melaksanakan kegiatan demi kegiatan yang dilaksanakan, terutama pada materi praktek 

Geogebra dikarenakan sebagian besar dari para guru masih awam menggunakan software ini. 

Kemampuan para guru dalam bidang teknologi komputer baru sebatas kemampuan standar 

office seperti membuat presentasi dengan menggunakan power point untuk kegiatan belajar 

mengajar. Menyampaikan konsep matematika melalui power point sifatnya masih statis, 

gambar geometri di tampilkan hasil dari printscreen.  Softwere Geogebra memiliki kelebihan 

yaitu gambar geometri bersifat dinamis, peserta didik distimulus mengkonstruksi konsep 

matematika secara lansgung. Selama kegiatan berlangsung cukup banyak pertanyaan yang 



 
 

15 

 

muncul dari peserta, bahkan tidak jarang materi yang dilatihkan justru menjadi jauh melebar 

dikarenakan antusiasme dan keingintahuan peserta yang sangat tinggi terhadap penggunaan 

media ini. Diskusi yang terjadi di sela-sela waktu pelatihan ialah lebih kepada bagaimana 

penerapannya untuk menyampaikan materi matematika kepada siswa dengan penggunaan 

software geogebra, hal ini tentunya semakin memperkaya ide bagi guru. Pelatihan dilakukan 

dengan cara memberikan langkah-langkah praktif dalam menggunakan software. Dalam 

kegiatan ini, tim pelaksana melibatkan 

pendamping dan mahasiswa sebagai tutor. 

Gambar 5.4 Struktur Mendampingi 

Peserta  Pelatihan  

 

Gambar 5.4 Mahasiswa Mendampingi Peserta  Pelatihan 

 

Pelatihan ini memberikan dampak yang postif terhadap aktivitas guru-guru sehingga 

menstimulus guru untuk belajar lebih banyak lagi dan mengeskplor pengetahuan softwere 

geogebra untuk kosep-konsep matematika lainnya. Apabila guru menguasai pembelajaran 

berbasis worksheet berbasis ICT dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman dan siswa 

semangat untuk belajar (Purwasih & Aripin, 2017).  Melalui kegiatan pelatihan ini menjadi 

suatu rangsangan dan dasar bagi guru untuk mengeksplorasi lebih jauh serta dapat 

mengaplikasikanya pada proses pembelajaran matematika di kelas. 
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Gambar 5.5 Foto Bersama dengan Peserta Pelatihan 

B. Pencapaian Pelatihan 

Hasil yang di capai dalam pengabdian kepada masyarakat stimulus (PKMS) ini adalah 

sebagai berikut ini: 

1. Meningkatkannya keterampilan guru dalam membuat media pembelajaran matematika 

berbasis ICT 

2. Tersedianya buku panduan untuk membuat media pembelajaran matematika berbasis 

ICT di kelas 

3. Bertambahnya pemahaman guru dalam menggunakan media pembelajaran matematika 

berbasis ICT untuk menyampaikan konsep matematika 

4. Guru mulai mencoba menggunakan media pembelajaran berbasis ICT pada waktu  

pembelajaran di kelas. 

5. Adanya perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP)  dan bahan ajar yang 

menggunakan media pembelajaran berbasis ICT. 

6. Video media pembelajaran Realistic Mathematic Worksheet  berbasis ICT  

7. Meningkatkan kemampuan pedagogic kelompok guru SDIT CCI saat mengajar di kelas 

melalui workshop dan training media pembelajaran Realistic Mathematic Worksheet  

berbasis ICT. 

C. Refleksi Hasil Pelatihan  

Selama proses pelatihan, tim pelaksana kegiatan pengabdian melakukan pemantauan 

kepada peserta pelatihan sekaligus melakukan wawancara terhadap materi, metode dan 

instruktur dalam kegiatan ini. Secara umum guru mengatakan pelatihan ini sangat baik dan 

materi yang diberikan merupakan materi yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran 

matematika sedangkan instrukturnya sangat berkompoten.  



 
 

17 

 

 

Gambar 5.3  Tanggapan Peserta Terhadap Materi 

 

 

Gambar 5.4 Tanggapan Peserta Terhadap Instruktur 
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BAB VI 

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

Tahapan pelaksanaan pengabdian yang sudah dilakukan sampai saat ini adalah pada tahapan 

pelatihan guru/peserta dalam pemanfaatan software matematika dalam pembelajaran. Hasil 

yang diharapkan pada tahap ini adalah guru mengenal software-software matematika, 

penggunaan/pengoperasian software dan penyusunan materi/bahan ajar menggunakan IT. 

Pada tahapan selanjutnya adalah pendampingan guru dalam menyusun perangkat 

pembelajaran dan aplikasinya dalam proses belajar mengajar. 
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BAB VII 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Beberapa poin utama yang dapat disimpulkan dari kegiatan PKMS ini diantaranya, yaitu:  

1. Kelompok Guru SD CCI memiliki kemampuan untuk membuat dan menyampaikan 

konsep matematika dengan mempergunakan media pembelajaran Realistic 

Mathematic Worksheet  berbasis ICT. 

2. Tersusunya  modul atau bahan ajar berbasis realistic mathematic worksheet sebagai 

pedoman mengajar guru-guru di kelas. 

3. Meningkatkan kemampuan pedagogic kelompok guru SDIT CCI saat mengajar di 

kelas melalui workshop dan training media pembelajaran Realistic Mathematic 

Worksheet  berbasis ICT  

4. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, para guru mampu membuat 

media pembelajaran eksploratif berbasis program GeoGebra yang dapat langsung 

diaplikasikan guru dalam  proses pembelajaran matematika di kelas. 

5. Berdasarkan respon peserta pelatihan yang tertuang dalam wawancara, diketahui 

bahwa seluruh peserta menyatakan bahwa  kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai yakni meningkatkan pengetahuan dan kemampuan guru-

guru SDIT CCI dalam memanfaatkan softwere Geogebra pada pembelajaran di kelas,  

6.  Seluruh peserta terlihat sangat antusias dalam mengikuti program pelatihan. Hal ini 

bisa dilihat dari kehadiran seluruh peserta mulai dari awal kegiatan sampai akhir 

kegiatan.  

7.  Seluruh peserta mampu membuat sebuah proyek dengan benar berupa visualisasi 

suatu materi pembelajaran berbasis software Geogebra yang dapat diimplementasikan 

di kelas.   

 

 

B. Saran 

Pelatihan RMW berbantuan ICT ini diharapkan tidak berakhir pada kegiatan 

pengabdian, tetapi bisa dibentuk kerjasama dalam penyebaran informasi tentang 

perkembangan IT antara IKIP Siliwangi dengan Sekolah yang ada di Kabupaten Bandung 
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Barat. Adanya pendampingan guru melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran 

(MPGM) berkenaan dengan media pembelajaran berbasis ICT. 
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Lampiraan A.1 

GAMBARAN IPTEK 

Transfer IPTEK dari PKMS ini yang akan diberikan kepada mitra adalah Realistic 

Mathematic Worksheet berbasis ICT, di mana kelompok guru dari mitra akan memperoleh 

pendampingan  dan pelatihan pembuatan media pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran berbentuk “ Realistic Mathematik Worksheet ( RMW)  

Berbasis ICT”.  ICT yang di gunakan dalam RMW ini adalah softwere Geogebra. Adapun 

Gambaran IPTEK yang akan dilaksanakan pada mitra adalah sebagai berikut ini. 

Softwere Geogebra merupakan IPTEK yang akan di gunakan dalam membuat media 

pembelajaran untuk menyusun realistic mathematic worksheet sehingga pihak mitra dapat 

meningkatkan kualitas pembelajaran secara optimal. Selain itu,   peserta PKMS ini mampu 

memiliki keterampilan membuat realistic mathematic worksheet berbasis ICT sebagai media 

pembelajaaran untuk  menyampaikan materi ajar kepada peserta didik. 
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Lampiran A.2 

PETA LOKASI MITRA 

Gambar lokasi mitra (menunjukan jarak mitra dari PT pengusul) dengan ketentuan jarak tidal 

lebih dari 100 km. Peta lokasi Mitra Sekolah Dasar IT Cipta Cendikia Indonesia adalah 

sebagai berikut ini: 

 

Gambar 5. Lokasi Mitra SDIT Cipta Cendikia Indonesia 
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Gambar 2. Lokasi Satelit Mitra SDIT Cipta Cendikia Indonesia 
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Lampiran A.3 

Bukti Publikasi Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat 
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Lampiran A.4 

Surat Izin Pengabdian 

 



 
 

28 

 

Lampiran A.5  

Dokumentasi  

 

   

    

Suasana pada saat Pelatihan dan Pendampingan IPTEKS RMW Kepada Guru-Guru 
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