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PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BERBASIS ETNOMATEMATIKA 

DALAM PAGELARAN WAYANG KULIT PADA MATERI 

PERBANDINGAN  

 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan bahan ajar berbasis pagelaran wayang 

kulit dengan tokoh punokawan pada materi perbandingan. Bahan ajar yang 

dikembangkan dalam penelitian ini dibatasi pada pengembangan bahan ajar dengan 

materi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Subjek penelitian 

adalah 25 siswa kelas VII A di SMP Negeri 1 Kendal. Penelitian ini merupakan 

penelitian pengembangan yang menggunakan metode ADDIE (Analys, Design, 

Development, Implementation, Evaluation). Tahap analisis dilakukan dengan 

menganalisis kurikulum dan kebutuhan siswa dengan cara observasi dan wawancara. 

Tahap perencanaan dilakukan dengan menentukan judul bahan ajar, menentukan 

tujuan, subjek dan referensi, kemudian menyusun materi perbandingan, membuat 

sinopsis, flowchart, script dan menentukan durasi video bahan ajar. Tahap 

pengembangan dibagi menjadi 3 yaitu tahap pra produksi, produksi dan pasca 

produksi. Hasil validasi materi oleh 2 ahli materi dengan menggunakan skala 

guttman memperoleh rata-rata skor 100% sehingga dinyatakan valid. Hasil validasi 

media oleh 2 ahli media dengan menggunakan skala guttman memperoleh rata-rata 

skor 96,67% dengan kategori valid. Hasil uji kelayakan pada siswa dengan 

menggunakan skala likert menyatakan bahwa bahan ajar yang dikembangkan 

termasuk kategori sangat layak dengan persentase skor rata-rata  95,52%. 

 

Kata kunci : Bahan Ajar, Etnomatematika, Pagelaran wayang kulit, Perbandingan 

 

 

Abstract 

 

This study aims to produce teaching materials based on wayang kulit performances 

with punokawan figures on comparative material.. The teaching materials developed 

in this study were limited to the development of teaching materials with material 

comparisons of value and comparison of reversed values. The research subjects were 

25 students of class VII A at SMP Negeri 1 Kendal. This research is a development 

research that uses the ADDIE (Analys, Design, Development, Implementation, 

Evaluation) method. The analysis phase is carried out by analyzing the curriculum 

and student needs by means of observation and interviews. The planning stage is 

carried out by determining the title of the teaching material, determining the purpose, 

subject and reference, then compiling comparative material, making a synopsis, 

flowchart, script and determining the duration of the teaching material video. The 

development stage is divided into 3 stages, namely pre-production, production and 
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post-production stages. The results of material validation by 2 material experts using 

the Guttman scale stated that it was very feasible with a percentage of 100%. The 

results of media validation by 2 media experts using the Guttman scale stated that it 

was very feasible with a percentage of 96.67%.The results of the feasibility test on 

students using the Likert scale stated that the teaching materials developed were 

included in the very feasible category with a percentage of 95.52%. 

 

Keywords: Teaching Materials, Ethnomathematics, Wayang kulit performances, 

Comparison. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan teori yang sulit dipahami sehingga membuat siswa enggan 

belajar. Menggabungkan pembelajaran matematika umum, menggunakan buku teks 

dan seperangkat rumus, membuat siswa lebih malas untuk mempelajarinya. Oleh 

karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran kreatif dalam pembelajaran matematika, 

agar pembelajaran matematika tidak monoton dan menyeramkan. Dalam hal ini, 

guru berperan penting dalam menciptakan bahan ajar yang inovatif untuk 

mendukung pembelajaran matematika, sehingga siswa merasa nyaman dan 

pembelajaran yang menyenangkan. 

Bishop (2008) menunjukkan bahwa nilai matematika berkaitan dengan 

hakikat pengetahuan matematika itu sendiri, dan bagaimana ahli matematika dari 

latar belakang budaya yang berbeda mengkonstruksi matematika. Hal ini didukung 

oleh (Hardiarti, 2017) yang menyatakan bahwa matematika dan budaya adalah dua 

hal yang berkaitan erat. Integrasi nilai budaya bangsa ke dalam pembelajaran juga 

tidak terlepas dari nilai pendidikan matematika itu sendiri. Memungkinkan guru dan 

siswa untuk memahami hubungan antara dua domain nilai. Dengan cara ini, nilai-

nilai budaya yang sesuai dapat digunakan untuk mengembangkan nilai matematika 

dan pendidikan matematika. 

Saat ini, bidang pendidikan khususnya bidang matematika membutuhkan 

bahan ajar yang inovatif untuk menarik minat belajar siswa. Bahan ajar yang 

dimaksud adalah segala jenis bahan yang digunakan untuk membantu pendidikan 

dalam kegiatan belajar mengajar (Majid, 2011). Berdasarkan data penelitian Wiwin 

Sumiati (2018) yang berjudul "Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis 

Etnomatematika" menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kemampuan berpikir 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Artinya berdampak pada kemampuan 
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berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran matematika. 

Tidak hanya penelitian yang dilakukan oleh Wiwin Sumiati (2018), penelitian 

Nelawati,dkk. (2018)  yang bertajuk "Pengembangan Bahan Ajar Bercirikan 

Etnologi Bangsa Kecil, Bahan Bangun Datar untuk Siswa SD" menunjukkan bahwa 

hasil penelitian tersebut sangat layak. dan Sangat menarik di tingkat pembelajaran 

SD sederajat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengembangan bahan ajar 

yang berkarakteristik etnik matematika memiliki potensi yang besar bagi siswa dan 

dapat digunakan sebagai salah satu alternatif metode pembelajaran. 

Salah satu budaya lokal Jawa yang dapat diintegrasikan dengan pembelajaran 

matematika adalah pertunjukan wayang kulit. Seperti yang dilakukan oleh Sunan 

Kalijaga dalam menyebarkan ajaran agama islam melalui Pagelaran wayang kulit 

berarti bahwa pagelaran wayang kulit bersifat fleksibel dalam penerapannya. Pentas 

wayang kulit dapat dijadikan sarana pembelajaran yang menyenangkan. Dengan 

mengintegrasikan materi matematika ke dalam pertunjukan wayang kulit, 

kemampuan berpikir matematis siswa dan budaya bangsa dapat ditingkatkan. Selain 

itu juga dapat menggugah minat siswa dalam belajar matematika, karena siswa 

seringkali menjadi bosan saat mempelajari materi di buku teks atau media cetak 

lainnya. Oleh karena itu peneliti tertarik dengan pengembangan bahan ajar 

matematika dengan judul “Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Etnomatematika 

dalam Pagelaran Wayang Kulit pada Materi Perbandingan”. 

 

2. METODE 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar berbasis pagelaran 

wayang dengan tokoh punokawan pada materi perbandingan kelas VII SMP. 

Prosedur penelitian ini mengadaptasi model pengembangan ADDIE yang terdiri dari 

lima tahapan yang meliputi analisis (analysis), desain (design), pengembangan 

(development), implementasi (implementation) dan evaluasi (evaluation) (Sugiyono, 

2015: 200). 

Model ADDIE terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan terstruktur 

secara sistematis yang artinya dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang 

kelima dalam pengaplikasiannya harus secara sistematik dan tidak bisa diurutkan 

secara acak. Kelima tahap atau langkah ini sangat sederhana jika dibandingkan 

dengan model desain yang lainnya. Sifatnya yang sederhana dan terstruktur dengan 
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sistematis maka model desain ini mudah dipahami dan diaplikasikan. Langkah- 

langkah  model pengembangan dapat  dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Langkah-Langkah Model Pengembangan 

 

  Sebelum di uji coba kan, produk divalidasi oleh ahli materi dan ahli media 

terlebih dahulu. Subjek uji lapangan adalah 25 siswa kelas VII A di SMP Negeri 1 

Kendal. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahap analisis, peneliti menganalisis kurikulum yang berlaku, menganalisis 

kebutuhan siswa dan menganalisis materi pembelajaran matematika melalui 

observasi dan wawancara kepada guru dan siswa di SMP Negeri 1 Kendal. Dari hasil 

analisis diketahui bahwa kurikulum yang berlaku adalah Permendikbud Nomor 37 

Tahun 2018 tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar matematika sebagai dasar 
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capaian siswa SMP/MTs kelas VII. Sedangkan hasil observasi dan wawancara 

mengenai kebutuhan siswa di ketahui bahwa siswa kurang fokus belajar pada saat 

pembelajaran dan guru belum memanfaatkan media bahan ajar dalam kegiatan 

pembelajaran matematika khususnya pada materi perbandingan. Selain itu motivasi 

belajar siswa kurang, khususnya pada materi perbandingan dan siswa masih merasa 

kebingungan saat mengerjakan soal yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan 

berbalik nilai. 

 Pada tahap perencanaan, peneliti merancang produk bahan ajar berbasis 

pagelaran wayang kulit dengan tokoh punokawan pada materi perbandingan. Produk 

yang akan dikembangkan berbentuk bahan ajar audio visual dengan menampilkan 

pagelaran wayang kulit dengan membawakan cerita yang berisi materi perbandingan 

senilai dan berbalik nilai. Kegiatan yang dilakukan peneliti adalah menentukan 

judul, tujuan, subjek, mencari referensi, menyusun materi perbandingan, membuat 

sinopsis, flowchart, naskah/script dan menentukan durasi video bahan ajar. Dalam 

flowchart dijelaskan alur dalam video bahan ajar yang akan dikembangkan. 

Flowchart dapat dilihat pada Gambar 2. 

 

Gambar 2. Flowchart Bahan Ajar Berbasis Pagelaran Wayang Kulit Dengan 

Tokoh Punokawan Pada Materi Perbandingan 
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 Tahap pengembangan dibagi menjadi tiga yaitu tahap pra produksi, tahap 

produksi dan tahap pasca produksi. Pada tahap pra produksi, kegiatan yang 

dilakukan peneliti adalah menentukan tim yang berisi sutradara, kameramen, talent, 

pengiring instrumen, editor dan penulis naskah. Kemudian peneliti menyiapkan alat-

alat yang akan digunakan untuk pagelaran wayang kulit dan proses shoting. Alat-

alat yang dibutuhkan adalah wayang, gamelan, properti pendukung cerita, kamera 

sony A7c, dan sound system. Tokoh wayang yang digunakan dalam penelitian dan 

pengembangan ini adalah tokoh wayang punokawan. Tokoh wayang punokawan 

terdiri dari Petruk, Semar, Bagong Dan Gareng. Pada tahap produksi dilakukan 

pagelaran dan proses perekaman atau shoting. Kemudian pada tahap pra produksi 

dilakukan proses editing video bahan ajar berbasis etnomatematika. Adapun tokoh 

wayang yang digunakan dalam pengembangan bahan ajar berbasis etnomatematika 

pada pagelaran wayang kulit dapat dilihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Tokoh Punokawan (Sumber : Wayang-Store) 

Pada tahap pengembangan dalam validasi produk juga dilakukan verifikasi dan 

revisi produk dengan ahli materi dan ahli media. Hasil validasi berupa komentar dan 

saran dijadikan sebagai acuan revisi produk. Revisi produk yang dilakukan oleh 

peneliti adalah memperbaiki contoh soal dan pembahasan pada materi dan 

menambahkan slide untuk mencari FPB pada video yang bertujuan untuk menambah 

interaksi antara guru dengan siswa. Selain itu revisi juga dilakukan pada bagian 

pembahasan materi dalam video dengan menambahkan cuplikan gambar yang di 

perbesar dari pembahasan soal yang ada di video agar tulisan terlihat dengan jelas. 

Hasil validasi materi dapat dilihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Hasil Validasi Ahli Materi 

 

Hasil validasi menunjukan bahwa bahan ajar berbasis pagelaran wayang kulit 

dengan tokoh punokawan pada materi perbandingan memperoleh skor rata-rata 

100% dan termasuk dalam interval 81-100 dalam tabel klasifikasi penilaian  Fauzi 

dan Sulistyo (2014) sehingga dapat dikategorikan sangat layak. Dapat disimpulkan 

bahwa materi dalam bahan ajar pagelaran wayang kulit dengan tokoh punokawan 

pada materi perbandingan dinyatakan valid. Hasil validasi oleh ahli media dapat 

dilihat dari Gambar 5. 

 
Gambar 5. Hasil Validasi Ahli Materi 

 

Hasil validasi ahli media menunjukan bahwa bahan  ajar berbasis pagelaran 
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wayang kulit dengan tokoh punokawan pada materi perbandingan memiliki rata-rata 

skor 96.67% . Menurut klasifikasi penilaian Fauzi dan Sulistyo (2014) berada dalam 

interval 81-100 sehingga dikategorikan sangat layak. Dengan demikian bahan ajar 

berbasis pagelaran wayang kulit dengan tokoh punokawan pada materi perbandingan 

dinyatakan valid. 

Pada tahap penerapan atau implementation, produk yang telah di kembangkan 

di uji coba untuk mendapatkan penilaian kelayakan. Subjek penelitian adalah 25 

siswa kelas VII A di SMP Negeri 1 Kendal. Uji coba dilakukan dengan cara 

penggunaan produk bahan ajar berbasis pagelaran wayang kulit dengan tokoh 

punokawan pada materi perbandingan yang berupa bahan ajar audio visual dengan 

judul Belajar Matematika Bersama Punokawan. Penggunaan bahan ajar audio visual 

ini dilakukan dengan pemutaran video dengan  bantuan proyektor di kelas. Selama 

penggunaan bahan ajar peneliti melakukan observasi terkait penggunaan bahan ajar 

tersebut. Setelah pemutaran video Belajar Matematika Bersama Punokawan selesai 

dilakukan pengisisan angket oleh siswa. Gambar 6 diagram hasil angket berskala 

likert yang disebar pada siswa. 

 
Gambar 6. Hasil Uji Coba Lapangan Pada Siswa 

 

Berdasarkan hasil uji coba lapangan bahan ajar berbasis pagelaran wayang 

kulit dengan tokoh punokawan pada materi perbandingan oleh siswa dengan 

persentase 95,52% sehingga dapat diinterpretasikan bahwa bahan ajar berbasis 

pagelaran wayang kulit dengan tokoh punokawan pada materi perbandingan sangat 

layak digunakan dalam pembelajaran. 

81.2%

12.6%

2.16%

Hasil Uji Coba Lapangan Pada Siswa

Sangat Setuju Setuju Kurang Setuju Tidak Setuju Sangat Tidak Setuju
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Tahap evaluasi bahan ajar video yang berjudul Belajar Matematika Bersama 

Punokawan telah di validasi dan di uji kan dinilai valid dan sangat layak digunakan 

dalam pembelajaran sehingga dapat dijadikan bahan ajar yang kreatif  dan inovatif 

dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. 

Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah bahan ajar berbasis 

pegelaran wayang kulit dengan tokoh punokawan pada materi perbandingan untuk 

kelas VII SMP/sederajat. Bahan ajar ini merupakan bahan ajar yang berbentuk audio 

visual atau video. Dalam bahan ajar ini memuat materi perbandingan senilai dan 

perbandingan berbalik nilai yang di masukan ke dalam alur cerita dalam pagelaran 

wayang kulit. Ukuran file video bahan ajar sebesar 4,11 Giga byte, berdurasi 27 menit 

57 detik,  video total bitrate 10.250 kbps dan audio bitrate 48.000 K Hz. Pada video 

bahan ajar yang berjudul Belajar Matematika Bersama Punokawan ini terdapat 3 

bagian. Bagian 1 berisi materi pengantar perbandingan, Bagian 2 berisi materi 

perbandingan senilai dan Bagian 3 berisi materi perbandingan berbalik nilai. Adapun 

tampilan scene bagian 1 materi pengantar perbandingan dapat dilihat pada Gambar 

7. 

 
Gambar 7. Bagian 1 

 

Pada setiap bagian terdapat slide perintah dan pertanyaan yang bertujuan 

untuk membentuk interaksi antara guru dengan siswa. Sebagai contoh pada part 1 

pada materi pengantar perbandingan dalam menimbang berat badan. Ditanyakan 

perbandingan berat badan Semar, Bagong dan Gareng. Tampilan slide pertanyaan 

dapat dilihat pada Gambar 8. 
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Gambar 8. Contoh Tampilan Slide Bagian 1 

 

Pada setiap bagian video bahan ajar di pisahkan dengan gendhing-gendhing 

Jawa. Sebelum bagian 1 dimulai diawali dengan gendhing Ayo Sinau. Bagian 2 

diawali dengan gendhing Menthok-Menthok. Gendhing Menthok-Menthok juga 

sebagai tanda berakhirnya bagian 1 dan di akhir bagian 2 diiringi Gendhing Kupu 

Kui. Setelah berkhirnya Gendhing Kupu Kui kemudian dilanjutkan bagian 3 yaitu 

materi perbandingan berbalik nilai. Materi perbandingan berbalik nilai ini di akhiri 

dengan Gendhing Boria kemudian di tampilkan slide latihan soal. Tampilan slide 

latihan soal dapat dilihat pada Gambar 9. 

 

Gambar 9. Latihan Soal 

 

 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang berjudul “Realistic 

mathematics learning based on the ethnomathematics in Bengkulu to improve 

students cognitive level” oleh Widada dkk,.(2018) secara garis besar terletak pada 

model penelitian. Model penelitian Widada dkk,.(2018)  merupakan model penelitian 

deskriptif kualitatif pada penerapan model pembelajaran matematika realistik 

berbasis etnomatematika. Sedangkan penelitian ini merupakan penelitian Research 

and Development yang mengembangkan bahan ajar berbasis etnomatematika. 

 Objek pengembangan dalam penelitian ini adalah bahan ajar dengan materi 

perbandingan. Bahan ajar yang dikembangkan berbasis etnomatematika dengan 

objek budaya lokal pagelaran wayang kulit. Perbedaan dengan penelitian terdahulu 
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yang dilakukan oleh Fikri(2018) yang berjudul “Pengembangan Lks Yang Berbasis 

Etnomatematika Dengan Pendekatan Scientific Untuk Meningkatkan Hasil Belajar 

Matematika Siswa  Sekolah Menengah Pertama” secara garis besar terletak pada 

objek yang dikembangkan, objek etnomatematika dan materi yang dimuat dalam 

pengembangan. Pada penelitian Fikri (2018) objek yang dikembangkan adalah LKS 

materi bidang datar dengan objek etnomatematika yang ada di lombok, seperti 

lumbung padi dan bale belek. Persamaan pada penelitian ini terletak pada model 

pembelajaran yang menggunkan pendekatan scientific dengan metode problem based 

learning. 

 Penelitian sebelumnya yang berjudul “The Effectiveness of Mathematics 

Teaching Material Based on Ethnomathematics” oleh Imswatama dan Lukman 

(2018) juga mengembangkan bahan ajar berbasis etnomatematika. Perbedaan dengan 

penelitian ini adalah objek etnomatematika. Objek etnomatematika yang digunakan 

dalam penelitian Imswatama dan Lukman (2018) adalah leuit atau bangunan khas 

daerah sunda dengan materi yang dimuat dalam pengembangan adalah materi 

geometri. Sedangkan pada penelitian ini mengembangkan bahan ajar berbasis 

etnomatematika dalam pagelaran wayang kulit dengan tokoh punokawan pada materi 

perbandingan. 

 Pada penelitian yang berjudul “Etnomatematics and Outdoor Learning to 

Improve Problem Solving Ability” oleh Widada dkk.,(2018) memuat materi 

trigonometri dengan orientasi  etnomatematika dengan pembelajaran di luar ruangan 

lebih efektif. Dalam pengembangan bahan ajar berbasis pagelaran wayang kulit ini 

yang merupakan pengembangan bahan ajar berbentuk audio visual dengan materi 

perbandingan  dapat di akses pada youtube sehingga dapat digunakan di luar maupun 

di dalam ruangan. Menurut tujuannya, penelitian yang dilakukan oleh Widada 

dkk.,(2018) memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rizky Esti 

Utami dkk.,(2018)  yang berjudul “Pengembangan E-Modul Berbasis 

Etnomatematika Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah”. Dalam 

penelitian tersebut menempatkan nilai budaya pada posisi penting dalam 

pembelajaran matematika sehingga menjadi acuan dalam pengembangan bahan ajar 

berbasis pagelaran wayang kulit dengan tokoh punokawan pada materi 

perbandingan. 
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 Berdasarkan kurikulum 2013 pada capaian KI 3 menyatakan bahwa unsur 

budaya merupakan salah satu hal yang ditekankan dalam  pembelajaran matematika. 

Unsur budaya yang di muat dalam penelitian ini adalah seni pagelaran yang kulit. 

Hal ini di sesuaikan dengan sasaran pengguna produk pada siswa tingkat SMP di 

daerah Jawa. Penerapan unsur budaya dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari 

etnomatematika. Hal ini sejalan dengan pandangan Annis dan Dafid (2019) yang 

menyatakan bahwa salah satu yang dapat menjembatani antara budaya dan 

pendidikan, khususnya matematika adalah etnomatematika. 

 Menurut penelitian Nurhidayati,S. (2017) yang berjudul “pengembangan bahan 

ajar matematika berbasis masalah untuk memfasilitasi pencapaian kemampuan 

penalaran pada pokok bahasan perbandingan kelas VII MTsN” mengembangkan 

bahan ajar dengan model problem based learning dinilai praktis dan efektif dalam 

pencapaian kemampuan penalaran pada pokok bahasan perbandingan kela VII. Hal 

tersebut menjadi pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar dalam pagelaran 

wayang kulit dengan tokoh punokawan pada materi perbandingan dengan model 

bahan ajar berbasis masalah atau problem based learning. 

 Pengembangan bahan ajar berbasis pagelaran wayang kulit dengan tokoh 

punokawan pada materi perbandingan merupakan pengembangan bahan ajar audio 

visual yang berisi rekaman pagelaran wayang kulit yang membawakan cerita yang 

memuat materi perbandingan kelas VII. Dalam penelitian bahan ajar audio visual 

yang berjudul Belajar Matematika Bersama Punokawan dinilai sangat menarik oleh 

peserta siswa. Hasil uji kelayakan pada bahan ajar berbasis pagelaran wayang kulit 

dengan tokoh pada materi perbandingan dinyatakan layak sehingga pagelaran 

wayang kulit dapat dijadikan sarana dalam pembelajaran. Hal ini sependapat dengan 

pandangan Widya dan Ida (2007)  pada penelitiannya yang berjudul “Penerapan 

teknik Pagelaran Wayang Beber Dalam Pengajaran Sastra Untuk Meningkatkan 

Kemampuan Mengarang Siswa SMP” yang menyatakan bahwa teknik pagelaran 

wayang beber dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif media yang dapat 

digunakan dalam pengajaran. 

 

4. PENUTUP 

Penelitian dan pengembangan bahan ajar berbasis pagelaran wayang kulit dengan 

tokoh punokawan pada materi perbandingan menghasilkan produk berupa video 
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bahan ajar yang berjudul Belajar Matematika Bersama Punokawan. Tokoh wayang 

yang digunakan dalam bahan ajar berbasis pagelaran wayang kulit ini adalah tokoh 

wayang punokawan yaitu Semar, Gareng, Bagong dan Petruk. Video Belajar 

Matematika Bersama Punokawan dibentuk dengan menggunakan metode ADDIE 

(Analys, Design, Development, Implementation, Evaluation). Video ini memiliki 

ukuran file sebesar 4,11 Giga byte, berdurasi 27 menit 57 detik,  video total bitrate 

10.250 kbps dan audio bitrate 48.000 K Hz. Bahan ajar berbasis pagelaran wayang 

kulit memiliki 3 bagian dalam video. Bagian 1 memuat materi pengantar 

perbandingan, bagian 2 memuat materi perbandingan senilai dan bagian ke 3 

memuat materi perbandingan berbalik nilai. Video Belajar Matematika Bersama 

Punokawan juga dilengkapi dengan slide pertanyaan dan latihan soal. Bahan ajar 

berbasis pagelaran wayang kulit dengan tokoh punokawan pada materi perbandingan  

dinyatakan valid oleh ahli materi dan ahli media. Selain itu bahan ajar berbasis 

pagelaran wayang kulit ini juga dinilai sangat layak digunakan dalam pembelajaran 

oleh siswa. 
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