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RINGKASAN 
 
 

Pengabdian ini bertujuan untuk membantu guru dalam mengajarkan konsep 

matematika di sekolah dasar (SD) khususnya materi pecahan dan evaluasi dan proses 

pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 52/IV Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.  

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: Pemberian informasi tentang 

kurikulum 2013 dan perkembangan pendidikan matematika, serta memberikan penyuluhan 

cara mengajarkan konsep pecahan dengan alat peraga benda kongkrit dan cara menyusun 

evaluasi yang baik. 

Hasil kongkrit yang dicapai dari kegiatan ini adalah diperolehnya seperangkat alat 

peraga untuk mengajarkan konsep pecahan di SD yang siap dibuat oleh guru tersebut dan 

dapat dipergunakan di beberapa sekolah dasar di Jambi. Selain itu kegiatan ini juga 

meningkatkan pengalaman guru tentang perencanaan, pelaksanaan dan tindak lanjut dari 

suatu evaluasi pembelajaran matematika semakin mantap. 

Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah: 

Kegiatan dapat meningkatkan pengetahuan guru matematika SD tentang cara mengajarkan 

pecahan di SD, dan kegiatan ini dapat memantapkan pengetahuan guru matematika SD 

tentang evaluasi pembelajaran. Dari hasil yang diperoleh disarankan agar kegiatan ini dapat 

dilakukan setiap tahunnya disekolah lainnya, karena dapat membantu kesulitan yang dihadapi 

guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

1.1 Analisis Situasi  

 Sesuai dengan landasan pendidikan matematika secara khusus yang tercantum 

dalam kurikulum S1 PGSD Tahun 2015 antara lain bahwa siswa SD pada umumnya 

belum mencapai tingkat berpikir formal. Oleh karena itu melalui pembelajaran 

dengan peragaan dengan berbagai variasi secukupnya yang menggunakan benda 

kongrit, siswa sekolah dasar akan dapat bekerja dengan objek yang abstrak. 

Berdasarkan hal itu, guru sekolah dasar perlu menguasai bahan ajar dan cara belajar 

mengajar, serta memiliki landasan pengetahuan yang memadai dalam bidang 

matematika. 

 Menurut pakar pendidikan mengatakan, bahwa setiap guru dalam mengelola 

proses belajar dan mengajar pasti telah memiliki pandangan, bahwa strategi yang 

dipilih adalah yang paling sesuai dengan kemampuan siswa demi tercapai hasil 

belajar yang sebaik-baiknya. Namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa 

banyak dari para guru dalam mengajar masih memiliki wawasan yang kurang 

memadai, sehingga masih sering terjadi masalah yang muncul antara lain, masih 

kesulitan dalam mengajarkan konsep-konsep matematika tertentu, bagaimana 

mengelola proses belajar mengajar dengan kadar siswa yang tinggi sesuai dengan usia 

siswa, kekurang sadaran akan pentingnya alat peraga dalam mengajarkan konsep-

konsep matematika, serta kesulitan memilih dan menggunakan alat bantu pengajaran 

matematika di sekolah dasar. Agar guru mampu memilih strategi belajar mengajar 

yang tepat, dalam artian sesuai dengan perkembangan berpikir siswa sekolah dasar, 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dapat memilih dan menggunakan alat 

bantu pengajaran matematika secara tepat, maka perlu direncanakan metode 

mengajar, teknik mengajar, dan pendekatan belajar mengajar secara tepat pula. 

 Metode mengajar adalah cara yang digunakan untuk mengajar tiap bahan 

pelajaran. Misalnya, metode ceramah, metode tanya jawab, metode penemuan, dan 

sebagainya. Untuk dapat melakukannya, seorang guru tidak perlu mempunyai 

keahlian khusus atau bakat khusus. Teknik mengajar merupakan cara mengajar yang 

memerlukan keahlian khusus. Misalnya, untuk mengajar geometri seorang guru harus 

mempunyai pengetahuan atau bakat matematika, sehingga pengajaran itu berlangsung 



 
 
 

 

dengan baik dan tujuan pengajaran tercapai. Dengan demikian sebuah metode 

mengajar suatu topik/sub topik dilakukan oleh seorang guru yang menguasainya atau 

berbakat dapat menjadi sebuah teknik mengajar. 

 Pendekatan belajar mengajar merupakan suatu konsep atau prosedur yang 

digunakan dalam membahas suatu bahan pelajaran untuk mencapai tujuan belajar 

mengajar. Misalnya Bu Budi menolong anaknya belajar menjumlahkan dua bilangan 

asli dengan menggunakan garis bilangan. Tetapi seorang anak yang bernama Lely, 

menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan gambar yang merupakan 

himpunan. 

 Pengajaran matematika mempunyai teknik-teknik tersendiri untuk mengajar 

konsep matematika. Yang dimaksudkan konsep disini adalah pengertian dari setiap 

objek matematika. Teknik tersebut adalah teknik keterlibatan, teknik analisis, teknik 

analogi, teknik aturan , teknik definisi, teknik eksperimen yang disederhanakan, 

teknik translasi, teknik contoh, teknik menggunakan model, teknik permainan dan 

simulasi, serta teknik penemuan. Teknik-teknik tersebut memaparkan hakekat dan 

karakteristik, tahap-tahap mengenalkan suatu konsep, yaitu pengantar, penguasaan 

dan pemeliharaan pada saat masing-masing teknik digunakan. Melalui teknik-teknik 

ini, guru dapat menemukan variasi mengajar serta pembahasan, yang lebih mendalam 

sesuai dengan taraf perkembangan berpikir usia siswa sekolah dasar. 

 Hasil pengamatan berdasarkan pengalaman pada waktu mengajar pendidikan 

matematika I, dan wawancara dengan guru-guru SD yang menjadi mahasiswa S1 

PGSD, serta diklat PLPG menunjukkan bahwa para guru-guru SD pada umumnya 

belum memahami secara khusus dan mendalam tentang teknik-teknik mengajar 

tentang konsep-konsep matematika sekolah dasar, serta langkah-langkah 

pelaksanaannya. 

 Berdasarkan pemikiran di atas, kami staf program studi pendidikan FKIP 

Universitas Jambi, mengadakan pengabdian pada masyarakat dengan sasaran 

pokok sebagai berikut: Guru Sekolah Dasar Negeri 52/IV di Kecamatan Danau 

Sipin Kota Jambi dengan tema Penyuluhan dan Pelatihan Peningkatan Penguasaan 

Tentang Teknik-teknik Mengajarkan Konsep Matematika Materi Pecahan dan evaluasi 

pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 52/IV Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi  

 

 

 



 
 
 

 

1.2 Indentifikasi dan Perumusan Masalah 

 Berlandaskan analisis situasi dan landasan teori yang diajukan, maka yang 

menjadi permasalahan pokok dalam kegiatan pengabdian ini adalah: Bagaimana 

membantu guru SD memberikan penyuluhan dan pelatihan tentang bagaimana 

mengajarkan konsep-konsep matematika sekolah dasar dalam hal ini penggunaan 

benda-benda kongkri dalam mengajar konsep pencahan serta evaluasi pembelajaran. 

 Untuk itu dalam kegiatan ini dicoba dikembangkan benda-benda kongkrit 

dalam menanamkan konsep-konsep pecahan dan kemampuan yang berkenaan dengan 

hal-hal berikut: 

1. Materi matematika yang berhubungan dengan jenis teknik-teknik mengajarkan 

konsep matematika SD terutama materi pecahan 

2. Materi yang berhubungan dengan penjelasan hakekat dan karakteristik dari 

masing-masing teknik-teknik mengajarkan konsep matematika SD. 

3. Materi yang berhubungan dengan pemahaman tentang tahap-tahap 

mengenalkan suatu konsep; yaitu pengantar, penguasaan, dan pemeliharaan 

saat masing-masing teknik di gunakan. 

1.3 Tujuan Kegiatan 

 Pengabdian kepada masyarakat ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan umum 

dan tujuan khusus. 

1.  Tujuan Umum 

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat ini adalah diharapkan guru-guru SD akan lebih memahami dan 

mampu melaksanakannya dalam proses belajar mengajar tentang teknik-teknik 

mengajarkan konsep matematika sekolah dasar. 

2.  Tujuan Khusus 

Secara khusus tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

a. Guru-guru SD dapat mengetahui jenis teknik-teknik mengajar konsep 

matematika sekolah dasar misal pecahan, pemecahan masalah dan lain-lain. 

b. Guru-guru SD dapat menjelaskan hakekat dan karakteristik dari masing-

masing teknik mengajarkan konsep matematika sekolah dasar. 

c. Guru-guru SD dapat memahami tahap-tahap mengenalkan suatu konsep; yaitu 

pengantar, penguasaan, dan pemeliharaan saat masing-masing teknik yang 

digunakan. 



 
 
 

 

 

1.4 Manfaat Kegiatan. 

 Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat dalam hal-hal berikut: 

1. Bagi para guru, kegiatan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam tentang penguanaan teknik-teknik mengajarkan konsep matematika 

pecahan di sekolah dasar, memberikan pengajaran dan menumbuhkan sikap 

terbuka terhadap pembaharuan pendidikan demi perkembangan profesinya. 

2. Memberikan masukkan bagi kecamatan setempat dalam membantu 

meningkatkan kualitas guru dalam mengembangkan teknik-teknik 

mengajarkan konsep matematika materi pecahan di sekolah dasar, sehingga 

mereka mampu menciptakan situasi proses belajar mengajar yang efektif dan 

efesien. 

3. Bagi lembaga pengabdian pada masyarakat Universitas Jambi. Kegiatan ini 

dapat menunjang kegiatan pembangunan dalam bidang pendidikan serta 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menjalin kerja sama yang semakin 

erat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

 Berdasarkan pada uraian yang dituangkan dalam bagian analisis situasi, maka 

beberapa konsep yang diangkat sebagai dasar pemikiran teoritik didalam studi ini 

berkenaan dengan hal-hal berikut: 

1. Pada hakekatnya pendidikan adalah proses peningkatan martabat manusia yang 

diawali hubungan antara dua manusia yang tengah mematangkan diri, yakni 

murid dan guru. Hubungan antara guru dan murid adalah hubungan antara dua 

pihak yang setara, meskipun satu pihak telah ada pada tahap yang (seharusnya) 

lebih maju baik akal, moral, maupun emosional (Raka Joni T, 1990). Dengan 

menyadari adanya pola hubungan tersebut akan memungkinkan keterlibatan 

mental siswa secara optimal yang sekaligus akan lebih banyak memberikan 

pengalaman dalam belajar. Pola hubungan inilah yang akan mewarnai proses 

pengajaran siswa aktif. Kegiatan belajar mengajar matematika dengan cara 

belajar siswa aktif tidak hanya sebatas terampil mengerjakan soal sebagai 

aplikasi yang telah dipahaminya konsep yang dipelajari, melainkan lebih perlu 

untuk mementingkan pemahaman pada proses terbentuknya suatu konsep. Cara 

belajar siswa aktif dalam belajar matematika tidak hanya mempelajari 

matematika sebagai produk, melainkan mempelajari sebagai proses. Sebaiknya 

guru tidak menyajikan materi pelajaran dalam bentuk jadi, yang akan membuat 

proses belajar mengajar menjadi kering. Siswa tidak belajar matematika dengan 

hanya menerima dan menghafalkannya saja, melainkan harus dimulai dari 

pemahaman dan pengertian yang utuh. Oleh karena itu penyajian materi 

matematika harus diatur sedemikian rupa, sehingga menantang siswa untuk 

berpikir lebih lanjut. Hal ini hanya mungkin dilakukan apabila proses belajar 

dan mengajar dilakukan dengan metode penemuan, pemecahan masalah, Tanya 

jawab dan semacamnya. 

2. Sebagaimana diketahui bahwa konsep-konsep matematika hanya dapat 

dipelajari oleh siswa yang telah matang tingkat kognitifnya. Hal ini 

mengandung arti bahwa anak yang tahap perkembangan kognitifnya belum siap 

untuk mempelajari konsep matematika, maka anak itu akan mempelajari konsep 

itu dengan cara menghafalnya saja, yang menurut Ausubel belajar dengan hanya 

menekankan pada hafalan saja dikatakan sebagai belajar tidak bermakna. 



 
 
 

 

Belajar bemakna siswa memahami kegiatan yang dilaksanakannya. Siswa 

menyadari tentang apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa ia melakukan 

sesuatu didalam kegiatan belajar mengajar. Dalam belajar bermakna, aturan-

aturan matematika tidak disajikan dalam bentuk jadi, tetapi aturan-aturan itu 

harus ditemukan oleh siswa melalui contoh-contoh secara induktif, kemudian 

dibuktikan secara deduktif. Oleh karena itu, agar siswa yang telah matang 

tingkat kognitifnya untuk mempelajari sesuatu konsep matematika dapat belajar 

secara bermakna, maka guru harus berupaya menciptakan suatu proses belajar 

mengajar dengan strategi, metode, pendekatan, dan teknik-teknik mengajar yang 

mendukung untuk terciptanya belajar bermakna. 

3. Belajar bermakna akan menciptakan kegiatan belajar mengajar yang efektif dan 

dapat menjamin terjadinya transfer belajar melalui pemahaman. Agar belajar 

menjadi bermakna, maka hendaknya guru melakukan pendekatan-pendekatan 

sebaga berikut: 

a. Konsep diajarkan melalui penemuan, tidak melalui pemberitahuan. 

Siswa sebaiknya berpengalaman memanipulasi benda-benda kongkrit. 

Pengajaran dimulai dengan contoh-contoh yang menuju pada suatu 

konsep secara induktif (Dienes, 1965). 

b. Mengajarkan konsep hendaknya terkait dengan bagian-bagian lain 

yang relevan, tidak berdiri sendiri. Belajar secara skematis lebih baik 

dari pada belajar bagian demi bagian secara terpisah (Skemp RR, 

1975). 

c. Mengajarkan suatu konsep harus dikaitkan dengan konsep lain yang 

mendasarinya yang tingkatnya lebih rendah (De Decco & Crawford, 

1977). 

d. Mengajarkan suatu konsep diusahakan melalui berbagai media dan 

berbagai cara mengajar agar lebih dapat dipahami (Ruseffendi, 1980). 

4. Dalam rangka mengujudkan cara belajar siswa aktif guru harus merusaha 

mencari metode mengajar yang dapat menyebabkan siswa aktif belajar. 

Dengan belajar secara aktif menjadikan ingatan terhadap hal-hal yang 

dipelajari akan tahan lama, pengetahuan lebih luas, dan konsep akan lebih 

tertanam bila dibandingkan dengan ceramah/pemberian informasi. Dengan 

belajar aktif dapat menumbuhkan sifat kreatif yang sangat berguna dalam 



 
 
 

 

kehidupan di masyarakat. Pemilihan metode mengajar hendaknya harus 

mempertimbangkan beberapa hal diantaranya, tujuan, materi, kondisi 

linkungan, dan siswa sendiri. Pemilihan metode tidak dibenarkan hanya 

karena kebiasaan atau yang dikuasai semata. Bila tujuan metode tidak 

dibenarkan hanya karena kebiasaan atau yang dikuasai semata. Bila tujuan 

pengajaran menitik beratkan pada penanaman konsep dari pada hasil akhir, 

maka metode mengajar yang cocok adalah metode penemuan, Tanya 

jawab, pemecahan masalah, inkuiri dan semacamnya. 

5. Untuk menciptakan suatu proses pengajaran dengan kandung siswa belajar 

aktif yang melibatkan metode mengajar yang efektif, maka perlu kiranya 

untuk mempertimbangkan, mengembangkan dan memunculkan berbagai 

model dan teknik mengajarkan matematika. Ada beberapa teknik 

mengajarkan matematika yang dapat digunakan dalam rangka 

mengenalkan konsep pada tahap pengantar, penguasaan dan pemeliharaan, 

yakni teknik keterlibatan, analogi, analisis, aturan atau hokum, definisi, 

eksperimen yang disederhanakan, translasi, contoh, menggunakan model, 

penemuan, permainan dan simulasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

BAB III 
MATERI DAN METODE PELAKSANAAN 

 
 
 

3.1 Kerangka Pemecahan Masalah. 

 Banyak cara pemecahan masalah dalam usaha meningkatkan kesiapan dan 

kemampuan professional di dalam mempergunakan bentuk-bentuk mengajar konsep-

konsep matematika pecahan  sekolah dasar di kelas. Diantaranya dengan latihan, 

pendidikan lanjutan, penataran, penyegaran, work shop, upgrading, seminar, 

lokakarya, dan sebagainya. Salah satu upaya yang dianggap memadai dalam situasi 

dan kondisi sekarang ini antara lain melalui penataran, dan latihan, paling tidak ada 

sentuhan bagi para guru sekolah dasar, informasi dan berdialok tentang teknik-teknik 

mengajarkan konsep matematika sekolah dasar tersebut terutama tentang pokok 

bahasan pecahan 

 Kegiatan ini dilaksanakan sebagai penunjang, dalam arti merupakan suatu 

upaya yang dapat menunjang keseluruhan upaya pemerintah dalam meningkatkan 

kualifikasi guru sekolah dasar melalui penyuluhan dan pelatihan teknik-teknik 

mengajarkan konsep matematika materi pecahan sekolah dasar. 

 Bentuk kegiatan pengabdian ini diselenggarakan melalui kegiatan 

penyampaian informasi dengan mengunakan pendekatan siswa belajar secara aktif, 

penggunaan metode tanya jawab, diskusi dan simulasi. 

3.2 Realisasi Pemecahan Masalah. 

 Sesuai dengan rencana yang telah dirancang semula, kegiatan pengabdian 

pada masyarakat ini dilaksanakan dilingkungan Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi 

yang direncacanakan pada awal semester ganjil tahun akademik 2017/2018. Adapun 

jenis dan lingkup kegiatan yang dilaksaksanakan selama pengabdian berlangsung 

mencakup: 

1. Penguasaan tentang strategi belajar mengajar matematika materi pecahan di 

sekolah dasar adalah suatu unsur generik. 

2. Penguasaan tentang metode mengajar matematika sekolah dasar yang 

dianjurkan dalam rangka peningkatan belajar siswa secara aktif. 

3. Penguasaan tentang teknik-teknik mengajar konsep matematika materi 

pecahan dengan menggunakan benda konkrit di sekolah dasar diantaranya: 



 
 
 

 

a. Model mengajarkan konsep matematika sekolah dasar diantaranya 

pencahan, pemecahan masalah dalam konteks yang real dan lain 

sebagainya. 

b.Penjelasan hakekat dan karakteristik dari masing-masing model-model 

mengajarkan konsep matematika materi pecahan di sekolah dasar. 

c.Tahap-tahap mengenalkan suatu konsep pecahan; yaitu, pengantar, 

penguasaan, dan pemeliharaan saat masing-masing model-model yang  

digunakan. 

3.3 Khalayak Sasaran Antara yang Strategis. 

 Seperti telah direncanakan, yang menjadi khalayak sasaran dalam kegiatan 

pengabdian pada masyarakat ini adalah para guru sekolah dasar yang berada di 

Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi Propinsi Jambi. 

 Kegiatan pengabdian kepada masyakat ini direncanakan diikuti sebanyak 20 

orang guru sekolah dasar yang tersebar di SD di Kecamatan Danau Sipin  

3.4 Keterkaitan. 

 Pada umumnya, tenaga guru matematika sekolah dasar adalah hasil didikan 

FKIP atau LPTK yang ada di Propinsi Jambi.  Karenanya, staf pengajar FKIP/LPTK 

bertanggung jawab untuk terus menerus meningkatkan kualitas guru matematika 

tersebut. Untuk itu sudah selayaknya bila dosen jurusan pendidikan matematika FKIP 

Universitas Jambi melaksanakan kegiatan pelatihan kepada guru-guru matematika 

sekolah dasar, untuk memperdalam dan memperkaya wawasan mereka tentang 

berbagai topik matematika. 

3.5 Metode Kegiatan. 

 Metode yang digunakan dalam kegiatan ini meliputi metode ceramah, Tanya 

jawab, diskusi, pemberian tugas dan demontrasi. 

3.6 Rancangan Evaluasi. 

 Evaluasi untuk melihat apakah materi yang diberikan mampu dipahami oleh 

guru sekolah dasar atau tidak dan dilakukan pada saat proses berlangsungnya 

kegiatan. Bentuk evaluasi tersebut berupa pemberian tugas dan angket. 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

3.7 Jadwal Pelaksanaan 
 

No Jadwal Kegiatan 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

04 - 05  September 2017 
06 Oktober 2017 
11  Oktober 2017 
12 Oktober 2011 
25  -  26 Oktober 2017 
November s/d 1 Desember  2017 
10 Desember 2017 

Observasi 
Pendataan anggota 
Persiapan 
Mendiskusikan tugas 
Pelaksanaan Pengabdian 
Pembuatan laporan 
Penyerahan Laporan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
 

 Berdasarkan pengamatan selama kegiatan pengabdian pada masyarakat 

berlangsung, diperoleh beberapa hasil yang positif diantaranya: 

1. Minat dan perhatian guru cukup tinggi dalam mengikuti ceramah maupun 

diskusi. 

2. Guru terlihat secara aktif dalam setiap kegiatan. Hal ini terlihat dari banyaknya 

pertanyaan yang diajukan serta partisifasi yang ditunjukkan dalam menjawab 

setiap pertanyaan dari penceramah. 

3. Guru menganggap bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat adalah suatu 

hal yang sangat baik guna memecahkan masalah-masalah pembelajaran di 

sekolah, sehingga kegiatan ini dapat berkesinambungan. 

 

Ditinjau dari segi materi yang diceramahkan/didiskusikan, banyak 

pengetahuan baru yang diperoleh oleh peserta. Sebaliknya bagi TIM pelaksana juga 

diperoleh beberapa input yang bermanfaat tentang berbagai masalah pembelajaran 

matematika di sekolah dasar. Setelah dilakukan evaluasi, diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Pengetahuan guru tentang penggunaan teknik-teknik mengajarkan konsep 

matematika sekolah dasar semakin meningkat. 

2. Wawasan dan pengetahuan guru tentang berbagai permasalahan pembelajaran 

matematika matematika di sekolah dasar menjadi lebih luas. 

 

Ada beberapa faktor yang menunjang pelaksanaan kegiatan ini, diantaranya: 

1. Keinginan dan kesediaan staf pengajar program studi pendidikan matematika 

untuk berbagi ilmu dengan guru matematika Sekolah Dasar Negeri 52/IV di 

Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi 

2. Persetujuan dan bantuan dari berbagai pihak yang berwenang, seperti lembaga 

pengabdian pada masyarakat Universitas Jambi dan Kepala Sekolah Dasar 

Negeri 52/IV di Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi 

3. Peran aktif peserta dari peserta dalam mengikuti semua jenis kegiatan. 



 
 
 

 

Secara umum kegiatan ini tidak menemukan kendala yang berarti. Tetapi ada juga 

beberapa kendala yang cukup menghambat dalam perencanaan dan pelaksanaan 

kegiatan. Hal-hal tersebut adalah: 

1. Keterbatasan dana yang tersedia. Hal ini menyebabkan terbatasnya bentuk dan 

waktu pelaksanaan kegiatan. 

2. Letak sekolah sasaran yang terpencar, sehingga menyulitkan komunikasi 

antara pelaksana dan peserta, sewaktu kegiatan akan dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pada umumnya para guru sekolah dasar telah melaksanakan teknik-teknik 

mengajarkan konsep matematika sekolah dasar, akan tetapi belum mengenal lebih 

jauh bagaimana cara menggunakannya secara tepat sesuai dengan materi dan 

tingkat kemampuan siswa. 

2. Pengembangan tentang materi dan teknik mengajarkan konsep matematika sekolah 

dasar dalam konteks kurikulum pendidikan dasar, merupakan salah satu materi 

yang dapat meningkatkan kesiapan para guru dalam melaksanakan tugas 

kependidikan khususnya pengajaran matematika. 

 

5.2 Saran-Saran 

1. Para guru tingkat sekolah dasar merupakan ujung tombak bagi pelaksanaan, oleh 

karena itu diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman tentang 

teknik-teknik mengajarkan konsep matematika sekolah dasar, baik melalui belajar 

sendiri, penataran maupun penyegaran materi atau yanglainnya. 

 

2. Kegiatan pengabdian ini baru merupakan tahap awal yang lebih terfokus kepada 

pemberian motivasi, diharapkan pengabdian kepada masyarakat ini ada tindak 

lanjutnya atau perlunya monitoring serta bimbingan lanjutan secara berkala 

terhadap para peserta yang menunjukkan masih menghadapi hambatan atau 

kesulitan. 
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