Cerdaskan Anak Gampong Nga, Mahasiswa KKN Kelompok 04 Lakukan Bimbel
Matematika
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UNIMALNEWS | Lhoksukon- Dalam upaya meningkatkan kemampuan matematika kepada kalangan anak-anak.
Mahasiswa KKN Universitas Malikussaleh kelompok 04 mengadakan bimbingan belajar kepada anak-anak di Gampong
Nga, Kecamatan Paya Bakong Kabupaten Aceh Utara.
DPL KKN 04 Romi Asmara SH., M.Hum, Senin (27/6/2022) mengatakan Bimbel matematika merupakan bagian dari
proker mahasiswa KKN di bidang pendidikan. Hal tersebut untuk mendukung anak-anak di desa agar anak-anak tetap
semangat dalam belajar berhitung.
Sambungnya, matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang tidak mudah untuk dipahami sehingga banyak anakanak yang mengalami kendala untuk mempelajarinya.
“Nah di sinilah mahasiswa mengambil peranan untuk dapat memicu semangat anak-anak memberikan metode
pembelajaran yang atraktif dan mengasyikkan sehingga anak-anak mau dan semangat dalam belajar”, katanya.
Sementara itu, proses pembelajaran yang diberikan oleh angggota KKN kelompok 04 bermacam materi diantaranya:
penjumlahan, pengurangan, dan bilangan bulat. Seperti dengan memberikan contoh kepada anak-anak yang berkaitan
dalam kehidupan sehari-hari.
Dengan demikian pemahaman yang diperoleh anak-anak bisa bertahan lama dan mudah untuk memahami materi yang
dipelajari. Sehingga anak-anak Gampong Nga yang mengikuti bimbel terlihat dengan penuh semangat dan antusias
terhadap materi yang diberikan oleh para anggota KKN kelompok 04.
Gadih Raftaini Sambo mengatakan, Bimbingan belajar sangat penting bagi perkembangan belajar anak-anak, karena tidak
hanya apa yang diperoleh di sekolah saja, pembelajaran di luar sekolah mempunyai dampak yang cukup besar dan
berpengaruh bagi motivasi belajar anak-anak.
“Pada saat bimbingan, kami hanya berusaha mengulang pelajaran tersebut, sehingga hal ini akan menuntut mereka untuk
mengingat kembali pelajaran yang lalu dan membuat siswa semakin paham dengan materi tersebut.” katanya.
Wirdaturrahmah mengatakan, kegiatan bimbel matematika yang dilakukan mahasiswa KKN kelompok 04 merupakan
kegiatan yang sangat positif karena dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa terhadap pelajaran matematika.
Selain itu juga dapat meningkatkan prestasi akademik anak-anak sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing.
Kelompok KKN-PPM 04 dibawah pengawasan DPL Romi Asmara, SH., M. Hum, terdiri dari: Ary Rayhan (Antropoogi),
Darwis (Pendidikan vokasional Teknik Mesin), Gadih Raftaini Sambo (Pendidikan Matematika), Irama Novita Yeni
(Pendidikan Bahasa Indonesia), Maghfira (Arsitektur), MHD Tia Mardoni (Teknik Mesin), Natalis Paragaye (Pendidikan
vokasional Teknik Mesin ), Ridho Syawali (Teknik Elektro), Siti Ramadhani (Pendidikan Fisika), Wirdaturrahmah
(Pendidikan Matematika). (mcL)
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