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1. ABSTRAK  (ABSTRACT) 
 

Matematika merupakan ilmu yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan 
kita sehari-hari dan merupakan konsep  dasar bagi ilmu-ilmu lain, akan tetapi banyak 
anak yang mengeluh pada saat mempelajari matematika.  Suatu hipotesis yang dapat 
dibuat adalah: bahwa akar permasalahan dari rendahnya kemampuan siswa terhadap 
pelajaran matematika adalah karena mereka tidak memahami konsep-konsep yang 
paling mendasar dalam matematika.  Salah satu masalah yang ada adalah: bagaimana 
menyampaikan materi matematika dengan lebih mudah, tidak kaku, cepat dan sesuai 
dengan konsep dasarnya.  Salah satu materi pengajajan matematika yang  memenuhi 
konsep ini adalah “Materi Matematika Cepat dan Jarimatika”.  Pada kegitan 
pengabdian kepada masyarkat ini, akan diadakan pelatihan kepada Guru-Guru  Sekolah 
Dasar dengan materi:  Matematika Cepat dan Jarimatika, diharapkan dengan melatih 
Guru-Guru, nantinya akan berdampak kepada kemampuan siswa dalam memahami 
konsep-konsep dasar Matematika. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua sesi pada 
tanggal       November 2009, mulai pukul 10.00 WIB samapai dengan pukul 15.00 WIB. 
Pesertanya adalah Guru-Guru Kelas IV, V dan VI yang berasal dari SD di KKG Gugus I 
Kecamatan Pauh. Selama kegiatan berlangsung  dapat dilihat semangat dan antusias 
yang tinggi dari peserta.  Hasil evaluasi yang  yang diadakan, menyatakan bahwa 
peserta sangat puas dengan hasil pelatihan ini dan menginginkan pelatihan ini 
dilanjutkan lagi.   
 
Kata Kunci: Matematika Cepat dan Jarimatika 
 
2. PENDAHULUAN (INTRODUCTION) 
 

Matematika merupakan ilmu yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan kita 

sehari-hari dan merupakan konsep  dasar bagi ilmu-ilmu lain, seperti ilmu Teknik, Fisika 

dan lain-lain sebagainya.  Oleh sebab itu, pemahaman konsep dasar matematika yang 

benar haruslah dimiliki oleh siswa di Sekolah Dasar, paling tidak, hitungan dasar yang 

melibatkan penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian haruslah dikuasai 

dengan sempurna.  Namun, ironisnya dibalik pentingnya ilmu matematika, ternyata 

banyak anak yang mengeluh pada saat mempelajari matematika. Suatu hipotesis yang 



dapat dibuat adalah: bahwa akar permasalahan dari rendahnya kemampuan siswa 

terhadap pelajaran matematika adalah karena mereka tidak memahami konsep-konsep 

yang paling mendasar dalam matematika.  Salah satu masalah yang ada adalah: 

bagaimana menyampaikan materi matematika dengan lebih mudah, tidak kaku, cepat dan 

sesuai dengan konsep dasarnya. 

Salah satu materi pengajajan matematika yang  memenuhi konsep ini adalah 

“Materi Matematika Cepat dan Jarimatika”.  Pada kegiatan pengabdian kepada masyarkat 

ini, akan diadakan pelatihan kepada Guru-Guru  Sekolah Dasar dengan materi:  

Matematika Cepat dan Jarimatika, diharapkan dengan melatih Guru-Guru, nantinya akan 

berdampak kepada kemampuan siswa dalam memahami konsep-konsep dasar 

Matematika. 

 

3. BAHAN DAN METODE (MATERIALS AND METHODS) 

Pelatihan ini ditujukan bagi guru-guru Matematika SD Kelompok Kerja Guru (KKG) 

Gugus I, Kecamatan Pauh Kota Padang.  Pemilihan guru khalayak sasaran ini dinilai 

tepat mengingat besarnya peran guru dalam menumbuhkan minat dan kemampuan siswa 

dalam matematika.  Bila guru dapat menguasai metode ini dengan baik, diharapkan 

mereka dapat melakukan pembimbingan terhadap lebih banyak siswa secara terus 

menerus.   

Sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, maka kegiatan akan dilakukan dalam 

beberapa tahap : yaitu melakukan survei ke beberapa sekolah dasar, kemudian membuat 

modul pelatihan. Aca kegiatan terdiri dari: melakukan pre-test untuk melihat kemampuan 

awal peserta, memberikan penjelaskan mengenai perhitungan cepat dan jarimatika untuk 

menjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian dan terakhir melakukan evaluasi 

kegiatn ini. Direncanakan evaluasi dengan dua cara yaitu post-test untuk melihat 

kemampuan peserta setelah diberikan materi dan  kuisioner yang diisi oleh peserta.  Pos-

tes tidak jadi dilaksanakan, karena para peserta (guru-guru) tidak terlalu berkenaan 

mereka dites lagi.   



 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (RESULTS AND DISCUSSIONS) 
 

Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada minggu ke II bulan Oktober 2009 (sesuai 

dengan jadwal pertemuan mereka).  Akan tetapi, karena terjadi gempa pada tanggal 30 

Sepember 2009, kegiatan diundur menjadi tanggal 5 November 2009.  Kegiatan ini 

dimulai ukul 10.00 WIB sampai pukul 15.15 dan dihadiri oleh: 

1. Kepala UPT Diknas Kecamatan Pauh 

2. Pengawas TK da SD Kecamatan Pauh 

3. Kepala-Kepala Sekolah SD di Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus I, Kecamatan 

Pauh 

4. Guru-guru Kelas 4, 5 dan 6 SD di Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus I, 

Kecamatan Pauh. 

 

Acara kegiatan ini terdiri dari 

1. Pembukaan oleh Pembawa Acara 

2. Sambutan Ketua di Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus I, Kecamatan Pauh 

3. Sambutan Pengawas TK da SD Kecamatan Pauh 

4. Sambutan Kepala UPT Diknas Kecamatan Pauh 

5. Penyampaian Materi. 

 

Kegiatan diawali dengan pretes, setelas pretes disampaikan Materi. Materi telah kami 

siapkan dalam bentuk modul dan presentasi dengan ‘Power Point. Acara penyampaian 

materi ini mendapat tanggapan yag sangat bagus dari peserta.  Peserta sangat  

bersemangat mencoba setiap kasus/latihan yang diberikan. Kadang-kadang contohnya 

menjadi sangat banyak dan bervariasi. Setelah pukul 12.30 peserta makan siang dan 

Sholat Zuhur.  Acara dilanjutkan pokul 13.15 dan selesai pukul 15.15 WIB.  Di bawah ini 

kami tampilkan foto-foto kegiatan pengabdian. 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

5. SIMPULAN (CONCLUSIONS) 
 

Acara pelatihan ini mendapat tanggapan yang sangat positif an atusias dari peserta.  

Semua peserta merasa kegiatan seperti ini sangat bermanfaat dan menginginkan kegiatan 

ini dilanjutakan lagi.  Mudah-mudahan  keinginan peserta dapat kami penuhi. 

 Walaupun kegiatan ini hanya sehari, untuk meningkatkan keberlanjutan materi, 

kami membeikan modul yang dapat menjadi pegangan bagi Guru-Guru untuk belajar 

sendiri tentang ’Matematika Cepat’dan ’Jarimatika’. 
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