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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Gauss (Ismadi, 2011) menjelaskan bahwa ratu sains adalah matematika. 

Matematika merupakan ilmu yang dapat eksis secara mandiri dan tidak 

bergantung pada ilmu lain. Di sisi lain, perkembangan keilmuan lain mungkin 

saja bersumber dari konsep dasar matematika. (Aulia Nurrahmi, 2019) 

menyatakan bahwa matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

ditakuti oleh beberapa siswa. Matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang 

kompleks karena melibatkan bilangan, rumus dan perhitungan berhitung. 

Pemikiran awal ini, siswa menjadi malas belajar matematika. Padahal 

matematika sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu 

contohnya adalah menghitung transaksi jual beli di pasar, kemudian menghitung 

bahasa mesin di komputer, dari yang sangat sederhana sampai yang sangat 

kompleks (Mz, 2013). 

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 terasa 

monoton dan menyeramkan. 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, 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 
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domain nilai. Nilai-nilai budaya yang sesuai dapat digunakan untuk 

mengembangkan nilai matematika dan pendidikan matematika. 

(D'Ambrosio, 1985) adalah Nilai-nilai matematika yang diterapkan dalam 

budaya yang sudah mapan, seperti perkumpulan etnis suku, kelompok buruh, 

anak-anak dari usia tertentu dan kelas profesional. D'Ambrosio (1985) percaya 

bahwa tujuan matematika nasional adalah untuk menyadari bahwa ada banyak 

metode matematika yang berbeda, dengan mempertimbangkan pengetahuan 

matematika akademik yang dikembangkan oleh strata sosial yang berbeda, dan 

cara negosiasi yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Cara 

mengelompokkan, menghitung, mengukur, merancang bangunan atau alat, 

bermain, dll. Oleh karena itu, mengaplikasikan matematika pada budaya 

menjadi salah satu pilihan untuk mendukung pembelajaran yang menarik bagi 

siswa. Ini dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap 

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 (Sumiyati et al., 2018) terkait penggunaan media pembelajaran 

berbasis etnomatematika menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kemampuan 

berpikir antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Artinya berdampak pada 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam mata pelajaran matematika. 

Tidak hanya penelitian yang dilakukan oleh (Sumiyati et al., 2018),  

penelitian (Yousif et al., 2018) menunjukkan bahwa hasil penelitian 

pengembangan bahan ajar berbasis budaya tersebut sangat layak dan sangat 

menarik. 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. Pentas wayang kulit dapat 

dijadikan media pembelajaran yang menyenangkan. Mengintegrasikan materi 
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matematika ke dalam alur cerita 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” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat 

diidentifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut : 

1. Mata pelajaran matematika masih dianggap sulit  bagi siswa. 

2. Perbaikan pola pikir siswa terhadap mata pelajaran matematika. 

3. Siswa membutuhkan bahan ajar matematika yang kreatif dan inovatif 

untuk meningkatkan pemahaman serta meningkatkan minat dan motivasi 

belajar siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah diatas makan peneliti membatasi masalah 

tersebut yang menjadi fokus penelitian : 

1. Materi pembelajaran ini adalah materi Perbandingan kelas VII SMP. 

2. Berfokus pada implementasi etnomatematika pada materi Perbandingan 

dalam pagelaran wayang kulit. 

3. Objek penelitian adalah siswa kelas VII SMP. 
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah 

pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mengembangkan bahan ajar berbasis etnomatematika dalam 

pagelaran wayang kulit pada materi Perbandingan? 

2. Bagaimana validitas prototipe bahan ajar berbasis etnomatematika dalam 

pagelaran wayang kulit pada materi Perbandingan? 

3. Bagaimana kelayakan bahan ajar berbasis etnomatematika dalam 

pagelaran wayang kulit pada materi Perbandingan? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengembangkan bahan ajar berbasis etnomatematika dalam 

pagelaran wayang kulit pada materi perbandingan. 

2. Untuk menguji validitas prototipe bahan ajar berbasis etnomatematika 

dalam pagelaran wayang kuit pada materi perbandingan. 

3. Untuk menguji kelayakan bahan ajar berbasis etnomatematika dalam 

pagelaran wayang kulit pada materi perbandingan. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan 

matematika secara langsung maupun tidak langsung. Manfaatnya antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan baru kepada pembaca dan juga sumbangan terhadap 

pembelajaran matematika, utamanya pada pengembangan bahan ajar 

berbasis etnomatematika dalam pagelaran wayang pada materi 

Perbandingan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa. Hasil penelitian ini diharapkan siswa dapat memperoleh 

informasi materi Perbandingan dalam pagelaran wayang kulit. 
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b. Bagi Guru. Hasil penelitian ini sebagai refrensi untuk mengembangkan 

pembelajaran matematika pada materi lainnya sehingga dapat membuat 

pembelajaran matematika menjadi asyik dan menyenangkan. 

c. Bagi Sekolah. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sekolah untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas guru dalam proses pembelajaran. 

d. Bagi Peneliti. Hasil penelitian ini menjadi sarana langsung untuk 

memperoleh pengalaman mengembangkan bahan ajar berbasis 

etnomatematika dalam pagelaran wayang kulit pada materi 

Perbandingan. 

  


