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Workshop  Pendalaman Materi Statistika dalam  
Pembelajaran Matematika Tingkat  SMP/M,Ts di Kecamatan Tapung 

 Kabupaten Kampar 
   
 

Oleh 

Rustam Efendi dkk 

 

Abstrak 

 
Workshop  Pendalaman Materi Statistika ini memberikan pemahaman konsep Statistika secara 

benar pada proses belajar mengajar dikelas pada guru bidang studi matematika, meningkatkan 

penguasaan materi Statistika pada guru bidang studi matematika dan memotivasi guru-guru 

untuk bisa berinovasi dengan mengilustrasikan dalam menyampaikan materi kepada siswa agar 

siswa tertarik kepada pelajaran Matematika. Kegiatan pelatihan ini dilaksanakan di SMP Negeri 

6 Tapung Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, dalam bentuk: ceramah, diskusi dan latihan-

latihan dalam menyelesaaikan berbagai bentuk persoalan yang berhubungan dengan 

pemahaman konsep Statistika. 

 

Pendahuluan 

Kecamatan Tapung adalah salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar.Pada 

Kecamatan Tapung terdapat beberapa SMP dan M,Ts yang tersebar pada beberapa 

Kelurahan. Dari data Diknas Tapung diperoleh masukan bahwa masih rendahnya mutu 

pendidikan bidang Matematika pada SMP/M,Ts  didaerah tersebut.Sehingga belum 

terpenuhi nilai standar kelulusan minimum untuk bidang studi Matematika. 

 Dalam hal ini salah satu faktor penyebab masih rendah nya standar kelulusan 

bidang studi Matematika, dapat disebabkan oleh salah satu indikator guru yang belum 

dapat menguasai konsep Matematika secara baik dan benar untuk dapat diterapkan pada 

siswa. Kemampuan penguasaan konsep dasar dalam proses belajar mengajar oleh guru 

dikelas belum sepenuhnya memaksimalkan penguasaan konsep materi. Masih banyak 

guru-guru yang mengajar kepada siswa hanya memberi rumus dan contoh saja, sedang 
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kan dari mana datang nya rumus itu sendiri tidak dijelaskan sehingga banyak murid 

yang mempelajari matematika hanya dengan menghapal rumus saja. Dilain pihak 

perkumpulan guru dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) belum maksimal 

dilaksanakan, 

 Ada banyak faktor penyebab nilai kelulusan mata pelajaran Matematika masih 

dibawah nilai minimum, salah satunya kegiatan MGMP seperti yang sudah dijelaskan 

masih sangat minim dilakukan dengan menggunakan instruktur yang dapat 

membimbing guru-guru tersebut agar dapat berdiskusi dan membicarakan masalah-

masalah yang terjadi dalam proses belajar dan mengajar dikelas. Untuk itu, kami dosen 

Matematika FMIPA Universitas Riau  merasa terpanggil untuk dapat membantu guru-

guru bidang studi Matematika dalam rangka membimbing guru-guru untuk dapat lebih 

memahami konsep matematika secara benar dan baik, sehingga siswa-siswa dapat 

memahami matematika secara benar. Yang akan dilakukan dalam bentuk Kegiatan 

Pengabdian pada masyarakat. 

 

 

Metode Pelaksanaan 

 

Rendahnya mutu pendidikan bidang studi matematika SMP/ MTs di Kecamatan Tapung  

disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 

1.  Belum pernah ada pelatihan dan workshop materi Statistika terhadap guru-guru  

SMP/MTs  bidang studi Matematika di Kecamatan Tapung ,Kurang optimalnya 

proses pembelajaran matematika dalam bentuk kegiatan belajar mengajar dalam 

lingkungan sekolah masing-masing 

3.   Belum tertanam dan terbinanya usaha untuk meningkatkan pemberdayaan guru 

dalam memotivasi anak untuk berprestasi dalam bidang Matematika. 

4.  Kurangnya kreativitas dan inovatif guru dalam berkarya. 
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Langkah-langkah untuk pemecahan permasalahan tersebut, sebagai berikut : 

1. Menambah wawasan Guru untuk memahami konsep dasar Statistika  

2. Menambah wawasan guru untuk dapat mengilustrasikan materi Statistika kepada 

siswa-siswanya. 

3.  Memberdayakan guru bidang studi Matematika untuk dapat berpartisipasi aktif 

dalam kelompok MGMP yang di bantu oleh tim pembina. 

 

 Proses dan mekanisme pengabdian ini dilaksanakan dengan langkah-langkah 

pelaksanaan sebagai berikut :Persiapan administrasi, berupa pengurusan surat 

penugasan dari Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau dan 

Rekomendasi serta izin dari Kepala Unit Teknis Peyanan Dikpora Kecamatan Tapung 

untuk penggunaan tempat pelatihan.  

1. Proses perekrutan dan undangan Peserta oleh Panitia Pelaksana  dari KUTD 

Dikpora Kecamatan Tapung untuk Guru yang mengajar mata pelajaran 

Matematika pada SMP/MTs  Kecamatan Tapung.  

2. Pelaksanaan Kegiatan Work shop pada tanggal 8-9 DEsember 2012: 

(i) Mengadakan pretest kepada guru-guru dengan memberikan soal-soal yang 

berhubungan dengan beberapa konsep-konsep dalam Statistika.  

(ii) Membimbing Guru-guru diskusi untuk memahami konsep Statistika. 

(iii) Memberikan materi kepada guru-guru dalam bentuk modul dan 

membimbingnya untuk bisa mempelajari dan memahami konsep dari 

materi yang diberikan. 

(iv) Diskusi dengan peserta bagaimana menjelaskan materi kepada siswa, agar 

siswa lebih tertarik dengan pelajaran Matematika. 
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3. Monitoring Kegiatan dari work shop ini, dilakukan  melalui kegiatan MGMP 

Matematika yang di pandu oleh salah seorang dari Tim Jurusan Matematika 

FMIPA Universitas Riau, yang di jadwalkan pada akhir Desember 

4. Tahap terakhir dari kegiatan ini adalah Evaluasi dan Rancangan Tindak lanjut 

serta penyusunan dan pengadaan laporan akhir . 

 

 

Hasil Pelaksanaan Pelatihan 

 

Peserta dari kegiatan ini adalah guru bidang studi matematika SMP/MTs yang 

tergabung dalam wadah MGMP di Kecamatan Tapung, yang terdapat dalam Tabel 1 

berikut : 

Tabel 1 : Daftar Peserta Workshop  Pendalaman Materi Statistika Dalam 
Pembelajaran Matematika Tingkat SMP/MTs di Kecamatan Tapung  

No Nama Peserta Asal Sekolah 

1 Hesy Herlinawati S.Si MTs PPNU Sungai Putih 

2 Tri Dumarilva S.Si SMPN 9 Tapung 

3 Mariani Sidabutar.S.Pd SMPN 4 Tapung 

4 Mira Resty.A.S.Pd SMP Latersia  

5 Siti Asiyah,S.Pdi MTs Himatul Ummah 

6 Nuriyana SMP LPM Sumberm 

7 Mikrawaty Siregar .S.Pd SMPN 2 Tapung 

8 Nazir Wandy S.E SMPN 6 Tapung 

9 Mudrika.S.Si SMP Satu Atap Sei Agung 

10 Afri Diana SMPN 2 Tapung 

11 Azline Widuaas Anum SMPN 6 Tapung 

12 Nurjannah Setiawati.S.Pd MTs NS 
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13 Rodhitul Amni .S.Pd MTs Al-Muhajirin 

14 Febri Giantara S.Pd MTs PP AT-Taufiq 

15 Lasno,S.Si SMPN 8 Tapung 

16 Ganda Bertua.M.Sirait SMPN 1 Tapung 

17 Djoenanik.S.Pd SMP Karya Indah 

18 Fasnita Kurniati SMPN 3 Tapung 

19 Yunaini S.Pd SMPN 7 Tapung 

 

 

 Kegiatan pelatihan dilaksanakan di SMP Negeri 6 Tapung Kecamatan Tapung, 

dalam bentuk: ceramah, diskusi dan latihan-latihan dalam menyelesaaikan berbagai 

bentuk persoalan. 

 Materi kegiatan pelatihan ini difokuskan pada  pemahaman konsep dasar 

Statistika  untuk beberapa topik pokok bahasan serta peningkatan kemampuan dalam 

mengilustrasikan setiap permasalahan dalam topik Statistika dan menyelesaikan soal-

soal yang berhubungan dengan materi yang akan disajikan. 

 Untuk memudahkan para guru memahami konsep dasar materi pada pelatihan, 

diberikan juga modul-modul sebagai bahan dasar untuk dapat mengikuti kegiatan 

pelatihan tersebut. 

 Untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian ini , maka  dilakukan 

tahapan-tahapan sebagai berikut: 

1. Pada tahap awal kegiatan dilakukan pretest dan  remedial materi Statistika SMP. 

2. Pada tahap pelatihan, akan diberikan pemahaman konsep dasar Statistika. 

3. Dilanjutkan diskusi materi antara guru dan instruktur. 

4. Evaluasi terhadap materi yang diberikan dalam bentuk penyelesaian soal. 
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 Untuk mengukur sejauh mana implementasi dari pelatihan yang diadakan ini , 

maka tim pembina melakukan monitoring pada kegiatan MGMP yang dilaksanakan 

oleh guru –guru tersebut. 

 Secara keseluruhan work shop dan pelatihan ini Memberikan pemahaman 

konsep Statistika secara benar pada proses belajar mengajar dikelas pada guru bidang 

studi matematika, sehingga Guru-guru bidang studi matematika dapat memahami 

konsep bangun ruang dalam proses pembelajaran. Meningkatkan penguasaan materi 

Statistika pada guru bidang studi matematika dan menghidupkan kegiatan perkumpulan 

MGMP dari guru-guru bidang studi Matematika dan mengajak guru-guru diskusi untuk 

bisa berinovasi dalam menyampaikan materi kepada siswa agar siswa tertarik kepada 

pelajaran Matematika. 

 

Kesimpulan dan Rekomendasi 

 

Untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian ini diperlukan suatu rancangan 

evaluasi yang mencakup proses pelaksanaan dan hasil yang hendak dicapai :  

 

1. Untuk mengukur kompentensi dan kapabilitas yang dimiliki Guru sebagai peserta 

sasaran, maka sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan,  kepada peserta diberikan 

tes awal/ pretest yang berisikan soal-soal yang berhubungan dengan beberapa 

konsep-konsep Statistika.. 

2. Dari hasil tes awal tersebut, terlihat bahwa 75 %  peserta tersebut menjawab salah. 

Kesalahan tersebut dikarenakan peserta belum menguasai konsep dengan benar. 

3. Dalam proses pembinaan, guru-guru diberikan motivasi dengan cara mengajak 

guru-guru tersebut menemukan permasalahan yang dihadapi dalam memahami 

konsep Statistika dalam mengumpulkan dan menyajikan data  dan selanjutnya guru-

guru tersebut dibimbing untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui 

kegiatan diskusi. 
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4. Evaluasi pada akhir kegiatan, untuk mengukur daya serap peserta selama workshop,  

dilakukan dalam bentuk memberikan beberapa soal kepada peserta yang meliputi 

soal-soal yang berhubungan dengan pemahaman data –data Statistik, selanjutnya 

diskusi dengan membimbing beberapa orang guru untuk mengerjakan soal-soal 

tersebut ke depan.  

5. Untuk mengukur sejauh mana implementasi dari peserta kepada Guru bidang Studi 

Matematika yang lain serta penerapannya kepada siswa. Maka Tim melaksanakan 

monitoring dengan ikut serta dalam kegiatan MGMP. 

6. Diperlukan tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini berdasarkan hasil evaluasi dan 

rekomendasi dari pihak sekolah, peserta dan dinas pendidikan Kecamatan Tapung, 

mengingat dinamika persaingan yang begitu pesat yang perlu di imbangi oleh 

kesiapan tenaga pendidik yang profesional, kompeten dalam menghadapi tantangan 

dan implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. 

Ucapan Terima kasih 

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak, 
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berhasilnya kegiatan ini. Bapak Dekan FMIPA Universitas Riau dan Ketua Jurusan 
Matematika FMIPA Universitas Riau, yang telah memberi izin kepada Tim Pengabdian Kepada 
Masyarakat sebagai instruktur dalam kegiatan ini. Guru-guru Bidang Studi Matematika dalam 
lingkungan Kecamatan Tapung, yang ikut berperan aktif sebagai peserta dalam kegiatan ini 
dan Kepala Unit Pelayan Teknid Dinas Pendidikanecamatan Tapung, yang mendukung 
kegiatan ini..  
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