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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum wr. wb. 

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-
Nya sehingga buku “Model Pembelajaran Matematika Berbasis Etnomatematika 
Berorientasi Pada Kemampuan Numerasi” ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku 
ini disusun untuk dijadikan sumber referensi guru dalam melakukan pembelajaran 
matematika khususnya dijenjang pendidikan dasar, yaitu pada tingkatan SD dan 
SMP. Buku ini merupakan salah satu luaran dari kegiatan riset bersama antara 
program studi pendidikan matematika Universitas Mercubuana Yogyakarta dan 
Universitas Muhammadiyah Purworejo.  

Dengan adanya buku model ini diharapkan dapat mengembangkan kegiatan 
pembelajaran matematika khususnya pemanfaatan produk budaya sebagai konteks 
ataupun media pembelajaran yang memberikan pesan dan nilai karakter. Kemudian 
buku ini juga didesain khusus untuk focus pada target belajar yaitu kemampuan 
numerasi siswa, dimana kemampuan tersebut adalah bekal untuk siswa agar 
mempunyai kemampuan penyelesaian masalah yang baik dalam kehidupan sehari-
hari. 

Semoga buku panduan ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan 
pembelajaran  matematika dan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi 
pembelajaran dijenjang pendidikan dasar. 
Akhir kata, selamat membaca. 

Wassalamu’alaikum wr. wb. 

 

 

Purworejo, 25 Juli 2022 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Rasionalitas 

Model pembelajaran dibutuhkan untuk dijadikan referensi 

dan kreativitas guru sebagai upaya dalam meningkatkan 

kualitas proses pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan 

adalah mempersiapkan pembelajaran yang dapat memenuhi 

kebutuhan belajar siswa sesuai dengan kurikulum dan teori 

pembelajaran. Oleh karena itu merancang desain pembelajaran 

menjadi sesuatu yang sangat krusial. Model pembelajaran 

merupakan sebuah proses yang sistematis untuk merancang, 

mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi sebuah 

instruksi sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai 

perkembangan kognitif secara aktif dan menyenangkan (Dick 

dan Reiser, 1989).  

Selain itu, model pembelajaran diperlukan untuk 

mengetahui rancangan sistem pembelajaran, analisis kebutuhan 

pembelajaran, dan mengembangkan pembelajaran yang 

sistematis (Reiser and Dempsey, 2007). Selanjutnya desain 

pembelajaran merupakan suatu kegiatan merencanakan, 

mengurutkan, dan mengelola kegiatan pembelajaran (Clifton, 

2017). Model pembelajaran yang menyeluruh dapat membawa 

pembelajaran ke dalam proses untuk mengembangkan 

pengetahuan (Gravemeijer et al., 2017). Model pembelajaran 

merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menganalisis 

kebutuhan pembelajaran, merancang dan mengembangkan 

perangkat pembelajaran, mengelola aktivitas pembelajaran, dan 

mengevaluasi pembelajaran dalam rangka untuk memperbaiki 

proses pembelajaran. Tujuan dari model pembelajaran adalah 
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menciptakan sarana yang optimal untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan (Asrori, 2013: 19). Selain itu 

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran 

(Laurillard et al., 2013) dan medukung praktik pembelajaran 

(Eradze et al., 2019).  

Model pembelajaran diperlukan guru dalam merancang 

suatu kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan 

memperhatikan cakupan materi pembelajaran, karakteristik 

siswa, strategi pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Dengan 

demikian sebagai seorang guru harus mampu menyusun desain 

pembelajaran pada setiap materi pembelajaran yang akan 

diajarkan karena guru merupakan ujung tombak keberhasilan 

kegiatan pembelajaran di sekolah. Guru memiliki peran strategis 

yaitu sebagai agen pembelajaran sekaligus sebagai agen 

perubahan yang mempunyai peran sebagai fasilitator, motivator, 

pendesain pembelajaran, serta sebagai inspirator bagi siswa 

(SNP, Pasal 28). Proses pembelajaran yang terjadi di kelas 

memegang peranan yang sangat penting terhadap keberhasilan 

belajar siswa. Adapun tujuan dari mengajar itu adalah 

dihasilkannya siswa yang mandiri, cerdas, dan berilmu serta 

mampu menerapkan ilmu yang mereka peroleh untuk 

meyelesaikan masalah yang mereka hadapi saat ini atau di masa 

yang akan datang dan berkontribusi pada masyarakat (Munroe, 

2015). Supaya proses yang terjadi di kelas dapat memberikan 

hasil yang optimal maka guru perlu melakukan perencanaan 

yang dipersiapkan sebaik mungkin. Guru harus terlibat secara 

langsung dalam mendesain dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran karena kualitas pembelajaran dan hasil belajar 

siswa sangat bergantung pada desain pembelajaran yang 

dirancang oleh guru, termasuk pada pembelajaran matematika 

yaitu merancang desain pembelajaran matematika. 
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Pembelajaran matematika adalah suatu kegiatan merancang 

pembelajaran matematika dan merancang aktivitas guru untuk 

membelajarkan matematika kepada siswanya (Noer, 2019). 

Pemahaman seorang guru mengenai merancang pembelajaran 

matematika, akan berpengaruh pada pencapaian hasil belajar 

matematika siswa. Dengan demikian, kemampuan seorang guru 

dalam mendesain pembelajaran matematika merupakan suatu 

hal yang sangat penting. Kemampuan seorang guru tentang cara 

mendesain pembelajaran dipengaruhi oleh pengetahuan guru 

tentang kurikulum, pengetahuan guru dalam memilih strategi 

pembelajaran yang tepat, pengetahuan guru dalam mengetahui 

karakteristik siswa dalam belajar  matematika pendekatan, serta 

pengetahuan guru dalam mengevaluasi pembelajaran 

matematika (Lannin et al., 2013). Kemampuan guru dalam 

melakukan desain pembelajaran matematika dipengaruhi oleh 

kompetensinya. Terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki 

guru yaitu kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, dan 

sosial (Undang-Undang No. 14 tahun 2005).  

Pembelajaran matematika merupakan kegiatan yang 

membutuhkan kesiapan baik dari segi materi yang akan 

diajarkan, desain pembelajaran, dan pembelajaran yang akan 

dilakukan. Pembelajaran matematika di kelas sebaiknya 

ditekankan pada keterkaitan antara konsep-konsep matematika 

dengan pengalaman siswa sehari-hari (Wijaya, 2009). Apabila 

belajar matematika terpisah dari pengalaman siswa sehari-hari, 

maka siswa akan merasa kesulitan dalam mengaplikasikan 

matematika. Pembelajaran matematika di sekolah perlu 

mempertimbangkan aktivitas matematis siswa yang relevan 

dengan situasi formal dan informal sejak dini (Hannula-

Sormunen et al., 2019). Oleh karena itu, pembelajaran 

matematika di kelas sebaiknya ditekankan pada keterkaitan 

antara konsep-konsep matematika dengan pengalaman siswa. 
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Masalah matematika yang disajikan harus riil, artinya situasi 

masalah harus nyata secara pengalaman bagi siswa (Wijaya, 

2008). Selain itu, siswa perlu dilatih menerapkan kembali 

konsep matematika yang telah dimilikinya pada kehidupan 

sehari-hari atau pada bidang lainnya (Heuvel-Panhuizen, 2000). 

Penerapan konsep matematika pada masalah sehari-hari adalah 

bagian dari proses belajar siswa (Tanujaya et al., 2017); (Madani 

et al., 2018).  

Proses belajar matematika menjadi lebih bermakna bagi 

siswa apabila dapat mengkaitkan antara konsep matematika 

dengan pengalaman siswa. Proses koneksi ini perlu dilakukan 

mengingat matematika mempunyai berbagai manfaat praktis 

dalam kehidupan sehari-hari (Kennedy, Tipps & Johnson, 2008: 

289). Titik fokus matematika bukanlah pada subjek siap pakai 

yang penuh dengan prosedur dan rumus. Tetapi sebaliknya, titik 

fokusnya adalah pada aktivitas. Mathematics as a human activity 

(Freudenthal, 1973). Matematika adalah aktivitas manusia dan 

oleh karena itu harus terhubung dengan kenyataan dan relevan 

agar memiliki nilai. Selain itu, matematika tidak dapat lepas dari 

aktivitas sehari-hari. Matematika sangat diperlukan dalam 

kehidupan karena memiliki penggunaan yang bermakna dalam 

semua aktivitas manusia (Eraikhuemen & Aikpitanyi, 2015). Hal 

ini akan memberikan pengetahuan dan menumbuhkan 

keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang individu dalam 

menghadapi masalah kehidupan sehari-hari. Matematika lebih 

dari sekedar aturan algoritmik, matematika merupakan kegiatan 

pemecahan masalah berdasarkan pemodelan kehidupan nyata, 

dimana dalam melakukan pemecahan masalah dibutuhkan 

sensasi dan abstraksi (De Corte, 2004). Menurut Treffers (Wijaya, 

2012), konteks atau permasalahan realistik digunakan sebagai 

titik awal pembelajaran matematika. Konteks tidak harus berupa 

masalah dunia nyata, tetapi bisa dalam bentuk permainan, 
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penggunaan alat peraga, atau situasi lain selama hal tersebut 

bermakna dan dapat dibayangkan dalam pikiran siswa. Melalui 

penggunaan konteks, siswa dilibatkan secara aktif untuk 

melakukan kegiatan eksplorasi suatu permasalahan. Hasil 

eksplorasi siswa tidak hanya bertujuan untuk menemukan 

jawaban akhir dari permasalahan yang diberikan, namun juga 

diarahkan untuk mengembangkan berbagai strategi 

penyelesaian masalah yang bisa digunakan. Menurut Kaiser 

(Wijaya, 2012), manfaat lain penggunaan konteks pada awal 

pembelajaran ialah untuk meningkatkan motivasi dan 

ketertarikan siswa dalam belajar matematika.  

Penggunaan konteks diperlukan siswa dalam 

mengkonstruksi pengetahuan yang didasarkan atas masalah 

kontekstual yang diberikan di awal pembelajaran. Budaya  dapat  

dijadikan  sebagai konteks  dalam  proses  pembelajaran  dan  

dalam  penyelesaian  masalah  secara  kontekstual  karena  

budaya  sangat  erat  kaitannya dengan kehidupan sehari-hari 

(D. C. Orey & Rosa, 2008). Permasalahan kontekstual yang 

didasarkan pada konteks budaya sebagai sumber dan referensi 

belajar metematika merupakan bentuk relevan dari 

etnomatematika (Astuti & Purwoko, 2017). 

Etnomatematika digunakan untuk mengekspresikan 

hubungan antara budaya dan matematika (D’Ambrosio, 2001). 

Etnomatematika adalah program yang berupaya mempelajari 

bagaimana siswa memahami, mengartikulasikan, memproses, 

dan pada akhirnya menggunakan ide, prosedur, dan praktik 

matematika yang memungkinkan mereka untuk menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari mereka 

(Rosa et al., 2016). Etnomatematika dalam pendidikan dapat 

digunakan untuk menggali dan mengungkap ide-ide matematis 

yang terdapat pada aktivitas atau lingkungan budaya tertentu 

sehingga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran matematika 
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di sekolah. Aktivitas merupakan kebiasaan yang dilakukan siswa 

dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan tempat tinggalnya. 

Hal ini ditegaskan bahwa etnomatematika sangat dekat dengan 

kenyataan dan praktik budaya (Rosa & Orey, 2016). Sehingga 

dalam mengajarkan matematika pada tingkat pendidikan dasar, 

salah satunya dapat dilakukan dengan menghubungkan 

pembelajaran matematika dengan budaya yang ada di 

masyarakat sekitar.  

Hasil penelitian (Hsu et al., 2013) menunjukkan bahwa 

pengajaran matematika berbasis budaya dapat meningkatkan 

kinerja belajar matematika. Integrasi budaya dalam 

pembelajaran matematika sangat diperlukan dalam rangka 

meningkatkan motivasi belajar matematika dan 

mengembangkan pemahaman siswa untuk menghwasilkan 

suatu pengetahuan yang dapat digunakan siswa untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Dalam hal ini, 

matematika berperan dalam menyelesaikan masalah yang 

dihadapi pada kehidupan sehari-hari secara nyata (Umbara & 

Suryadi, 2019).  

Upaya untuk mendekatkan matematika dengan realita 

kehidupan yaitu dengan memanfaatkan budaya dalam 

pembelajaran matematika. Budaya dapat digunakan untuk 

menggali konsep-konsep matematika serta dapat dimanfaatkan 

sebagai dasar pembelajaran matematika di sekolah (Prahmana & 

D’Ambrosio, 2020). Dengan demikian guru dan siswa akan 

sangat terbantu dengan memanfaatkan budaya dalam 

pembelajaran matematika karena secara tidak langsung akan 

terbangun koneksi antara matematika dengan budaya siswa. 

Etnomatematika yang merupakan jembatan antara matematika 

dan budaya dapat digunakan sebagai starting point dalam 

mendesain pembelajaran matematika (Prahmana et al., 2012). 

Etnomatematika dalam praktik pembelajaran matematika di 
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sekolah dapat menumbuhkan rasa saling menghormati, 

memiliki solidaritas yang tinggi, dan dapat mewujudkan 

kerjasama dengan baik (D’Ambrosio & Rosa, 2017). Dalam hal 

ini pengajaran dan pembelajaran matematika perlu 

dihubungkan dengan konten matematika dan pengalaman 

sosiokultural siswa yang dapat diterapkan oleh guru (Rosa et al., 

2016). Oleh karena itu, pembelajaran matematika yang baik 

dapat mengintegrasikan budaya ke dalamnya sehingga akan 

terjadi interaksi antara guru dengan siswa (D’Ambrosio & Rosa, 

2017). Pada dasarnya setiap siswa sudah memiliki konsep dasar 

matematika yang diperoleh dari lingkungan budayanya. Namun 

pengetahuan dasar itu masih perlu untuk digali dan 

dikembangkan supaya memperoleh pengetahuan yang optimal. 

Guru dalam hal ini berperan memahami karakteristik siswa 

berdasarkan latar belakang budayanya sehingga mampu 

menghasilkan koneksi antara matematika dengan pengalaman 

budaya siswa. Selain itu, seorang guru perlu memiliki 

kemampuan dalam mengembangkan pembelajaran yaitu 

menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam 

pembelajaran termasuk membuat perangkat pembelajaran, 

memilih strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai 

tujuan pembelajaran, selanjutnya guru harus mampu 

mendesain aktivitas belajar siswa sehingga tercipta 

pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan melakukan 

evaluasi termasuk di dalamnya adalah menyusun alat evaluasi 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dengan 

demikian, ketika siswa didorong untuk melakukan aktivitas 

matematika pada konteks budaya mereka sendiri, mereka 

menyadari bahwa prosedur matematika dan praktek sangatlah 

penting, karena mereka akan melihat bahwa matematika 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka (D. Orey & 

Rosa, 2006). 
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Mengintegrasikan budaya ke dalam pembelajaran 

matematika akan membawa kepada pengetahuan siswa bahwa 

matematika merupakan bagian dari kehidupannya sehingga 

siswa akan lebih mudah dalam belajar matematika. Wujud atau 

bentuk budaya yang dimaksud dalam penelitian ini berupa 

aktivitas yaitu pada permainan tradisional Jawa. Dari aktivitas 

permainan tradisional Jawa dapat dimodelkan dan diteruskan 

ke konsep matematika seperti konsep penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, pembagian, aritmetika sosial, logika, 

peluang, pola bilangan, titik dan garis, sudut, segiempat, 

kesebangunan dan kekongruenan. Sehingga mengintegrasikan 

budaya ke dalam pembelajaran matematika, akan memudahkan 

siswa dalam melakukan abstraksi untuk menemukan konsep-

konsep dalam matematika. Dengan demikian, penggunaan 

konteks budaya pada pembelajaran matematika sangat 

diperlukan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. 

Keberhasilan siswa dalam belajar matematika dapat terwujud 

apabila materi pelajaran matematika dikaitkan dengan situasi 

kehidupan nyata atau pengalaman siswa dalam kehidupan 

sehari-hari (Correa et al., 2008). Pengalaman dapat memandu 

cara siswa dalam belajar matematika karena pengalaman 

merupakan bagian dari kehidupan siswa (Revina & Leung, 2019).  

Kemudian kemampuan siswa dalam mengaplikasikan 

konsep dan keterampilan matematika untuk memecahkan 

masalah praktis dalam berbagai ragam konteks kehidupan 

sehari-hari adalah kemampuan numerasi (Han et al., 2017). 

Numerasi merupakan kemampuan untuk menganalisis dan 

menginterpretasi informasi kuantitatif yang terdapat di sekeliling 

kita yang ditampilkan dalam berbagai bentuk, dapat berupa 

grafik, tabel, bagan, dsb serta mampu menggunakan interpretasi 

hasil analisis tersebut untuk memprediksi dan mengambil 

keputusan (Han et al., 2017). Kemampuan numerasi 
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mengharuskan siswa untuk mengalami menggunakan 

matematika dalam berbagai konteks dunia nyata dan di semua 

mata pelajaran sekolah (Goos et al., n.d.). Kemampuan numerasi 

yang baik akan melibatkan lebih dari sekadar menguasai 

matematika dasar saja, tetapi dapat menghubungkan materi 

matematika yang dipelajari di sekolah dengan situasi di luar 

sekolah yang juga membutuhkan pemecahan masalah dan 

penilaian kritis dalam nonmatematika (Susanto et al., 2021).  

Berdasarkan paparan tersebut maka terlihat bahwa 

pembelajaran matematika yang mengintegrasikan budaya 

sebagai konteks dalam memulai pembelajaran dapat 

memberikan refleksi awal terhadap pengalaman siswa dalam 

mengkonstruk konsep metamatika yang dipelajari. Kondisi ini 

akan memberikan semacam pengetahuan awal yang nantinya 

dapat memberikan kesan bahwa matematika adalah sesuai 

dengan aktivitas sehari-hari sehingga siswa akan cenderung dan 

mempunyai persepsi bahwa bahwa belajar matematika itu nyata 

dan menyenangkan. Kegiatan belajar seperti ini jika dilakukan 

secara konsisten dan terbimbing maka sangat mungkin sekali 

jika target belajar seperti pengembangan kemampuan numerasi 

siswa akan lebih cepat tercapai, karena pola dalam belajarnya 

sudah mengarah dengan kebiasaan melakukan pemecahan 

masalah matematika yang dikaitkan dengan konteks kehidupan 

nyata dan pengalaman belajar siswa sehingga pembelajaran 

lebih bermakna. 

 

B. Kajian Teoritis Pendukung Pengembangan Model 

1. Teori Konstruktivisme 

Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran 

yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna 

dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan 

merupakan gagasan yang baru, apa yang dilalui dalam 



12 
 

kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan 

pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan 

seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. 

Pendekatan konstruktivisme mempunyai beberapa konsep 

umum seperti: 

a. Pelajar aktif membina pengetahuan berasaskan pengalaman 

yang sudah ada. 

b. Dalam konteks pembelajaran, pelajar seharusnya membina 

sendiri  pengetahuan mereka. 

c. Pentingnya membina pengetahuan secara aktif oleh pelajar 

sendiri melalui proses saling memengaruhi antara 

pembelajaran terdahulu dengan pembelajaran terbaru. 

d. Unsur terpenting dalam teori ini ialah seseorang membina 

pengetahuan dirinya secara aktif dengan cara 

membandingkan informasi baru dengan pemahamannya 

yang sudah ada. 

e. Ketidakseimbangan merupakan faktor motivasi pembelajaran 

yang utama. Faktor ini berlaku apabila seorang pelajar 

menyadari gagasan-gagasannya tidak konsisten atau sesuai 

dengan pengetahuan ilmiah. 

f. Bahan pengajaran yang disediakan perlu mempunyai 

perkaitan dengan pengalaman pelajar untuk menarik miknat 

pelajar. 

Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran 

yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna 

dari apa yang dipelajari. Beda dengan aliran behavioristik yang 

memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat 

mekanistik antara stimulus respon, kontruktivisme lebih 

memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau 

menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada 

pengetahuannya sesuai dengan pengalamanya. Konstruktivisme 

sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang 
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dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan 

dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini 

menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi 

lebih dinamis. 

Menurut teori ini, satu prinsip yang mendasar adalah guru 

tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, namun 

siswa juga harus berperan aktif membangun sendiri 

pengetahuan di dalam memorinya. Dalam hal ini, guru dapat 

memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan membri 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan 

ide – ide mereka sendiri, dan mengajar siswa menjadi sadar dan 

secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk 

belajar. Guru dapat memberikan siswa anak tangga yang 

membawasiswa ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi dengan 

catatan siswa sendiri yang mereka tulis dengan bahasa dan kata 

– kata mereka sendiri. 

Dari uraian tersebut dapat dikatakan, bahwa makna belajar 

menurut konstruktivisme adalah aktivitas yang aktif, dimana 

pesrta didik membina sendiri pengtahuannya, mencari arti dari 

apa yang mereka pelajari dan merupakan proses menyelesaikan 

konsep dan idea-idea baru dengan kerangka berfikir yang telah 

ada dan dimilikinya (Shymansky,1992). 

Dalam mengkonstruksi pengetahuan tersebut peserta didik 

diharuskan mempunyai dasar bagaimana membuat hipotesis 

dan mempunyai kemampuan untuk mengujinya, menyelesaikan 

persoalan, mencari jawaban dari persoalan yang ditemuinya, 

mengadakan renungan, mengekspresikan ide dan gagasan 

sehingga diperoleh konstruksi yang baru. 

Berkaitan dengan konstruktivisme, terdapat dua teori 

belajar yang dikaji dan dikembangkan oleh Jean Piaget dan 

Vygotsky, yang dapat diuraikan sebagai berikut: 
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a. Teori Belajar Konstruktivisme Jean Piaget 

Piaget yang dikenal sebagai konstruktivis pertama (Dahar, 

1989: 159) menegaskan bahwa penekanan teori kontruktivisme 

pada proses untuk menemukan teori atau pengetahuan yang 

dibangun dari realitas lapangan. Peran guru dalam 

pembelajaran menurut teori kontruktivisme adalah sebagai 

fasilitator atau moderator. Pandangan tentang anak dari 

kalangan konstruktivistik yang lebih mutakhir yang 

dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget menyatakan 

bahwa ilmu pengetahuan dibangun dalam pikiran seorang anak 

dengan kegiatan asimilasi dan akomodasi sesuai dengan 

skemata yang dimilikinya. Proses mengkonstruksi, 

sebagaimana dijelaskan Jean Piaget adalah sebagai berikut: 

1) Skemata. Sekumpulan konsep yang digunakan  ketika 

berinteraksi dengan lingkungan disebut dengan skemata. 

Sejak kecil anak sudah memiliki struktur kognitif yang 

kemudian dinamakan skema (schema). Skema terbentuk 

karena pengalaman. Misalnya, anak senang bermain dengan 

kucing dan kelinci yang sama-sama berbulu putih. Berkat 

keseringannya, ia dapat menangkap perbedaan keduanya, 

yaitu bahwa kucing berkaki empat dan kelinci berkaki dua. 

Pada akhirnya, berkat pengalaman itulah dalam struktur 

kognitif anak terbentuk skema tentang binatang berkaki 

empat dan binatang berkaki dua. Semakin dewasa anak, 

maka semakin sempunalah skema yang dimilikinya. Proses 

penyempurnaan sekema dilakukan melalui proses asimilasi 

dan akomodasi. 

2) Asimilasi. Asimilasi adalah proses kognitif dimana seseorang 

mengintegrasikan persepsi, konsep ataupun pengalaman 

baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam 

pikirannya. Asimilasi dipandang sebagai suatu proses kognitif 

yang menempatkan dan mengklasifikasikan kejadian atau 
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rangsangan baru dalam skema yang telah ada. Proses 

asimilasi ini berjalan terus. Asimilasi tidak akan 

menyebabkan perubahan/pergantian skemata melainkan 

perkembangan skemata. Asimilasi adalah salah satu proses 

individu dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri 

dengan lingkungan baru pengertian orang itu berkembang. 

3) Akomodasi. Dalam menghadapi rangsangan atau 

pengalaman baru seseorang tidak dapat mengasimilasikan 

pengalaman yang baru dengan skemata yang telah dipunyai. 

Pengalaman yang baru itu bisa jadi sama sekali tidak cocok 

dengan skema yang telah ada. Dalam keadaan demikian 

orang akan mengadakan akomodasi. Akomodasi tejadi untuk 

membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang 

baru atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok 

dengan rangsangan itu. 

4) Keseimbangan. Ekuilibrasi adalah keseimbangan antara 

asimilasi dan akomodasi sedangkan diskuilibrasi adalah 

keadaan dimana tidak seimbangnya antara proses asimilasi 

dan akomodasi, ekuilibrasi dapat membuat seseorang 

menyatukan pengalaman luar dengan struktur dalamnya. 

 

b. Teori Belajar Konstruktivisme Vygotsky 

Ratumanan (2004:45) mengemukakan bahwa karya 

Vygotsky didasarkan pada dua ide utama. Pertama, 

perkembangan intelektual dapat dipahami hanya bila ditinjau 

dari konteks historis dan budaya pengalaman anak. Kedua, 

perkembangan bergantung pada sistem-sistem isyarat mengacu 

pada simbol-simbol yang diciptakan oleh budaya untuk 

membantu orang berpikir, berkomunikasi dan memecahkan 

masalah, dengan demikian  perkembangan kognitif anak 

mensyaratkan sistem  komunikasi budaya dan belajar 
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menggunakan sistem-sistem ini  untuk menyesuaikan proses-

proses berfikir diri sendiri. 

Menurut Slavin  (Ratumanan, 2004:49)  ada dua implikasi 

utama teori Vygotsky dalam pendidikan. Pertama, 

dikehendakinya setting kelas berbentuk pembelajaran 

kooperatif antar kelompok-kelompok siswa dengan kemampuan 

yang berbeda, sehingga siswa dapat berinteraksi dalam 

mengerjakan tugas-tugas yang sulit dan saling memunculkan 

strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif di dalam 

daerah pengembangan terdekat/proksimal masing-masing. 

Kedua, pendekatan Vygotsky dalam pembelajaran menekankan 

perancahan (scaffolding). Dengan scaffolding, semakin lama 

siswa semakin dapat mengambil tanggungjawab untuk 

pembelajarannya sendiri. 

Interaksi sosial individu dengan lingkungannya sengat 

mempengaruhi perkembangan belajar seseorang, sehingga 

perkemkembangan sifat-sifat dan jenis manusia akan 

dipengaruhi oleh kedua unsur tersebut. Menurut Vygotsky 

dalam Slavin (2000), peserta didik melaksanakan aktivitas 

belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman 

sejawat yang mempunyai kemampuan lebih. Interaksi sosial ini 

memacu terbentuknya ide baru dan memperkaya 

perkembangan intelektual peserta didik. 

Menurut Vygotsky, tujuan belajar akan tercapai dengan 

belajar menyelesaikan tugas-tugas yang belum dipelajari tetapi 

tugas-tugas tersebut masih berada dalam daerah 

perkembangan terdekat mereka (Wersch,1985), yaitu tugas-

tugas yang terletak di atas peringkat perkembangannya. 

Menurut Vygotsky, pada saat peserta didik melaksanakan 

aktivitas di dalam daerah perkembangan terdekat mereka, tugas 

yang tidak dapat diselesaikan sendiri akan dapat mereka 

selesaikan dengan bimbingan atau bantuan orang lain. 
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c. Implikasi Konstruktivisme dalam Pembelajaran 

Adapun implikasi dari teori belajar konstruktivisme dalam 

pendidikan anak (Poedjiadi, 1999: 63) adalah sebagai berikut: 

(1) tujuan pendidikan menurut teori belajar konstruktivisme 

adalah menghasilkan individu atau anak yang memiliki 

kemampuan berfikir untuk menyelesaikan setiap persoalan 

yang dihadapi, (2) kurikulum dirancang sedemikian rupa 

sehingga terjadi situasi yang memungkinkan pengetahuan dan 

keterampilan dapat dikonstruksi oleh peserta didik. Selain itu, 

latihan memcahkan masalah seringkali dilakukan melalui 

belajar kelompok dengan menganalisis masalah dalam 

kehidupan sehari-hari dan (3) peserta didik diharapkan selalu 

aktif dan dapat menemukan cara belajar yang sesuai bagi 

dirinya. Guru hanyalah berfungsi sebagai mediator, fasilitor, 

dan teman yang membuat situasi yang kondusif untuk 

terjadinya konstruksi pengetahuan pada diri peserta didik. 

Dikatakan juga bahwa pembelajaran yang memenuhi 

metode konstruktivis hendaknya memenuhi beberapa prinsip, 

yaitu: a) menyediakan pengalaman belajar yang menjadikan 

peserta didik dapat melakukan konstruksi pengetahuan; b) 

pembelajaran dilaksanakan dengan mengkaitkan kepada 

kehidupan nyata; c) pembelajaran dilakukan dengan 

mengkaitkan kepada kenyataan yang sesuai; d) memotivasi 

peserta didik untuk aktif dalam pembelajaran; e) pembelajaran 

dilaksanakan dengan menyesuaikan kepada kehidupan social 

peserta didik; f) pembelajaran menggunakan barbagia sarana; g) 

melibatkan peringkat emosional peserta didik dalam 

mengkonstruksi pengetahuan peserta didik (Knuth & 

Cunningham,1996). 
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2. Pendidikan Matematika Realistik (RME) 

Realita saat ini menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika hanya menekankan pada algoritma atau prosedur 

dalam menyelesaikan permasalahan pada level formal 

matematika. Tetapi siswa memiliki masalah untuk memahami 

konsep matematika pada level formal (Van de Walle & Folk, 

2005). Sehingga sebaiknya pembelajaran matematika tidak 

diawali pada level formal. Menurut Hans Freudenthal 

matematika merupakan suatu bentuk aktivitas manusia, bukan 

sekedar obyek yang harus ditransfer dari guru ke siswa 

(Freudenthal, 1991). Fokus dari pembelajaran matematika 

bukan pada matematika sebagai suatu sistem yang tertutup, 

melainkan pada aktifitas yang bertujuan untuk suatu proses 

matematisasi. Oleh karena itu, pendidikan matematika realistik 

menghubungkan pengetahuan informal matematika yang 

diperoleh siswa dari kehidupan sehari-hari dengan konsep 

formal matematika. Kata “realistik” tidak hanya bermakna 

keterkaitan dengan fakta atau kenyataan, tetapi “realistik” juga 

berarti bahwa permasalahan kontekstual yang dipakai harus 

bermakna bagi siswa.  

Pendidikan Matematika Realistik adalah suatu pendekatan 

pembelajaran matematika yang mengungkapkan pengalaman 

dan kejadian yang dekat dengan siswa sebagai sarana untuk 

memahamkan persoalan matematika. (Depdiknas, 2010: 7). 

Menurut Zulkardi dan Putri (2010: 4) menyatakan bahwa 

Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI) atau RME 

(Realistik Mathematics Education) adalah teori pembelajaran 

yang bertitik tolak dari hal-hal yang “real” atau pernah dialami 

siswa, menekankan keterampilan proses, berkolaborasi, dan 

berargumentasi dengan teman sekelas. Kemudian menurut 

Wijaya (2012, 21) menyatakan bahwa dalam PMRI, peran guru 

tidak lebih dari seorang fasilitator, moderator, atau evaluator 
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sementara peran siswa lebih banyak dan aktif untuk berfikir, 

mengkomunikasikan argumentasinya, mengarahkan jawaban 

mereka, serta melatih siswa agar dapat menghargai pendapat 

teman lain. Anwar (2010) menyatakan bahwa PMRI adalah satu 

pendekatan pembelajaran matematika yang coba menggunakan 

pengalaman dan lingkungan siswa sebagai alat bantu mengajar 

primer. Supinah (2008: 15-16) menyatakan bahwa PMRI adalah 

“suatu teori pembelajaran yang telah dikembangkan khusus 

untuk matematika. Konsep matematika realistik ini sejalan 

dengan kebutuhan untuk memperbaiki pendidikan matematika 

di Indonesia yang didominasi oleh persoalan bagaimana 

meningkatkan pemahaman siswa tentang matematika dan 

mengembangkan daya nalar” Dari pendapat diatas dapat 

disimpulkan bahwa Pendekatan PMRI adalah suatu pendekatan 

pembelajaran matematika yang dekat dengan kehidupan nyata 

siswa sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman dan 

daya nalar. Prinsip utama RME adalah bahwa matematika 

harus bermakna bagi siswa. 

Matematika yang bermakna dapat dicapai dengan 

memberikan permasalahan kontekstual sebagai titik awal 

pembelajaran matematika. Kata “realistik” tidak berarti bahwa 

permasalahan-permasalahan yang dipakai harus bisa ditemui 

pada kehidupan sehari-hari. Kata “realistik” berarti bahwa 

permasalahan yang dipakai harus bermakna dan dapat 

dibayangkan oleh siswa. Selama proses pembelajaran, siswa 

harus didorong untuk menemukan dan mengembangkan 

strategi dan gagasan. Strategi dan gagasan siswa yang beragam 

harus diarahkan pada pembentukan dan pemahaman konsep 

matematika sebagai tujuan akhir dari pembelajaran. Berikut 

salah satu iceberg pembelajaran matematika bermakna: 
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Gambar 1.1 Iceberg volume kubus dan balok. 

 

Treffers (Bakker, 2004) menyebutkan lima karakteristik dari 

pendidikan matematika realistik, yaitu:  

1. Phenomenological exploration Pendidikan matematika 

realistik menekankan pentingnya eksplorasi fenomena 

kehidupan sehari-hari. Pengetahuan informal yang siswa 

peroleh dari kehidupan sehari-hari digunakan sebagai 

permasalahan kontekstual untuk dikembangkan menjadi 

konsep formal matematika.  

2. Using models and symbols for progressive mathematization 

(Penggunaan model dan simbol untuk matematika 

progresif) Pengembangan pengetahuan informal siswa 

menjadi konsep formal matematika merupakan suatu 

proses yang bertahap. Proses tersebut dapat didukung 

dengan penggunaan model dan simbol. Simbol dan model 

tersebut akan lebih bermakna bagi siswa dan juga dapat 

dimanfaatkan untuk generalisasi dan abstraksi konsep 

matematika.  
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3. Using students’ own construction (Penggunaan hasil kerja 

siswa) Pendidikan matematika realistik merupakan 

pembelajaran yang terpusat pada siswa (student-centered) 

sehingga siswa didorong untuk lebih aktif dan kreatif 

dalam mengembangkan ide dan strategi. Untuk 

selanjutnya, ide dan strategi yang ditemukan dan 

dikembangkan oleh siswa digunakan sebagai dasar 

pembelajaran.  

4. Interactivity Proses belajar siswa tidak hanya merupakan 

proses individu tetapi juga proses sosial secara simultan 

(Cooke & Buchholz, 2005; Lave & Wenger in Lopez & Allal, 

2007 dan Zack & Graves, 2002). Oleh karena itu, salah 

satu prinsip pendidikan matematika realistik adalah 

mengembangkan interaksi antar siswa untuk mendukung 

proses sosial dalam pembelajaran.  

5. Intertwinement (Keterkaitan) Prinsip terakhir dari 

pendidikan matematika realistik adalah menghubungkan 

beberapa topik dalam satu pembelajaran. Hal ini 

menunjukkan bagaimana manfaat dan peran suatu topik 

atau konsep terhadap topik yang lain 

 

3. Penilaian Autentik 

Ada empat macam istilah yang berkaitan dengan konsep 

penilaian dan seringkali digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan belajar peserta didik yaitu pengukuran, pengujian, 

penilaian dan evaluasi dimana keempat hal itu menunjukkan 

serangkaian kegiatan yang bersifat hierarkis artinya kegiatan 

dilakukan secara berurutan dan berjenjang dimulai dari proses 

pengukuran kemudian penilaian dan terakhir evaluasi. Sedangkan 

proses pengujian merupakan bagian dari pengukuran yang 

dilanjutkan dengan proses penilaian. Penilaian adalah proses 

pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur 
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pencapaian hasil belajar peserta didik dapat berupa tes tertulis, 

observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau 

kelompok. 

a. Asesmen autentik adalah suatu proses evaluasi yang 

melibatkan berbagai bentuk pengukuran terhadap kinerja yang 

mencerminkan pembelajaran siswa, prestasi, motivasi, dan 

sikap-sikap pada aktivitas yang relevan dalam 

pembelajaran.  Contoh asesmen otentik yaitu penilaian kinerja, 

portfolio dan penilaian diri.” American Librabry Association. 

b. Asesmen autentik menghadapkan siswa pada tantangan-

tantangan dunia-nyata yang mengharuskan mereka 

mampu  menerapkan berbagai keahlian dan pengetahuan yang 

dimiliki.”  Funderstanding. 

c. Asesmen autentik adalah produk-produk dan kinerja yang 

berhubungan dengan pengalaman-pengalaman kehidupan 

nyata.  Newton Public Schools. 

Beragam teknik dapat dilakukan untuk mengumpulkan 

informasi tentang kemajuan belajar peserta didik, baik yang 

berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar. Teknik 

pengumpulan informasi tersebut pada prinsipnya adalah cara 

penilaian kemajuan belajar peserta didik berdasarkan standar 

kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Penilaian 

kompetensi dasar dilakukan berdasarkan indikator-indikator 

pencapaian kompetensi yang memuat satu ranah atau lebih. 

Berdasarkan indikator-indikator ini dapat ditentukan cara 

penilaian yang sesuai, apakah dengan tes tertulis, observasi, tes 

praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok. Untuk itu, 

ada tujuh teknik yang dapat digunakan, yaitu penilaian unjuk 

kerja, penilaian sikap, penilaian tertulis, penilaian proyek, 

penilaian produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.  
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a. Penilaian Unjuk Kerja 

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan 

dengan mengamati  kegiatan peserta didik dalam melakukan 

sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai 

ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta 

didik  melakukan tugas tertentu seperti: praktek di laboratorium, 

praktek sholat, praktek Olah Raga, presentasi, diskusi, bermain 

peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi/ 

deklamasi dll. Cara penilaian ini dianggap lebih otentik daripada 

tes tertulis karena apa yang dinilai lebih mencerminkan 

kemampuan peserta didik yang sebenarnya. 

Penilaian  unjuk kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut 

1) Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta 

didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.  

2) Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam 

kinerja tersebut. 

3) Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk 

menyelesaikan tugas. 

4) Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, 

sehingga semua dapat diamati. 

5) Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan 

yang akan diamati 

b. Penilaian Sikap 

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait 

dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. 

Sikap juga  sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup 

yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga 

terjadi perilaku atau tindakan yang diinginkan. 

Sikap terdiri dari tiga komponen, yakni: afektif, kognitif, dan 

konatif. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh 

seseorang atau penilaiannya terhadap sesuatu objek. Komponen 

kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai 

http://sofya6.blogspot.com/2010/11/autentik-asesmen.html
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objek. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan untuk 

berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan 

dengan kehadiran objek sikap.  

1) Teknik Penilaian Sikap  

Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau 

teknik. Teknik-teknik tersebut antara lain: observasi perilaku, 

pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Teknik-teknik 

tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut. 

2) Observasi perilaku 

Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan 

kecenderungan seseorang dalam sesuatu hal. Misalnya orang 

yang biasa minum kopi dapat dipahami sebagai 

kecenderungannya yang senang kepada kopi. Oleh karena itu, 

guru dapat melakukan observasi terhadap peserta didik yang 

dibinanya. Hasil pengamatan dapat dijadikan sebagai umpan 

balik  dalam pembinaan. Observasi  perilaku di sekolah dapat 

dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus tentang 

kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik selama di 

sekolah.  

c. Penilaian Tertulis  

Penilaian secara tertulis dilakukan dengan tes tertulis. Tes Tertulis 

merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada 

peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal peserta 

didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban tetapi 

dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, 

mewarnai, menggambar dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

http://sofya6.blogspot.com/2010/11/autentik-asesmen.html
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BAB II  

Model Pembelajaran Matematika Berbasis Etnomatematia 

Berorientasi Pada Kemampuan Numerasi 

 

A. Model 

Miarso (1987) mendefinisikan model adalah representasi 

suatu proses dalam bentuk grafis, dan/atau naratif, dengan 

menunjukkan unsur-unsur utama serta strukturnya. Pengertian 

model menurut Good (1972)  dan Travers (1973) adalah abstraksi 

dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks, atau sistem, 

dalam bentuk naratif, matematis, grafis, atau lambang lain. 

Model bukanlah realitas, akan tetapi merupakan representasi 

realitas yang dikembangkan dari keadaan. Dengan demikian, 

model pada dasarnya berkaitan dengan rancangan yang dapat 

digunakan untuk menerjemahkan sesuatu sarana untuk 

mempermudah berkomunikasi, atau sebagai petunjuk yang 

bersifat perspektif untuk mengambil keputusan, atau sebagai 

petunjuk perencanaan untuk kegiatan pengelolaan. Sedangkan 

menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia) model adalah pola, 

contoh, acuan, ragam dari sesuatu yang akan dihasilkan. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan model adalah 

representasi realitas suatu proses yang dikembangkan dari 

suatu keadaan dengan menunjukkan unsur-unsur utama serta 

strukturnya sebagai petunjuk perencanaan sesuatu yang akan 

dihasilkan. 

 

B. Model Pembelajaran 

Joyce & Weil dalam Rusman (2018, 144)  mengemukakan 

bahwa model pembelajaran merupakan suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran. 

Model pembelajaran menurut imas & Berlin (2015: 18) 
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merupakan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan 

pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar.Trianto 

(2010: 51) model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau 

pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran tutorial. Model 

pembelajaran mengacu pada pendekatan pembelajaran yang 

akan digunakan, termasuk di dalamnya tujuan-tujuan 

pengajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, 

lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Kemudian 

menurut Syaiful Sagala (2005) model pembelajaran adalah 

kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis 

dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik 

untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan berfungsi sebagai 

pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam 

merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar mengajar. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran adalah suatu pola yang dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan 

pembelajaran sehingga tujuan dalam pembelajaran dapat 

tercapai. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat dimaknai bahwa 

suatu model pembelajaran akan dapat menggambarkan atau 

mendeskripsikan suatu prosedur atau langkah demi langkah 

pembelajaran, kondisi lingkungan belajar, serta perangkat 

pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran yang 

tersusun secara sistematis. Sehingga model pembelajaran dapat 

dikatakan sebagai bungkus dari penerapan suatu pendekatan, 

metode, dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam suatu 

pembelajaran. Secara hierarki dapat divisualisasikan sebagai 

berikut: 
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Gambar 2.1 Skema model pembelajaran 

 

Model pembelajaran terdiri dari pendekatan pembelajaran, 

strategi pembelajaran, metod epembelajaran dan teknik 

pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut 

pandang mengenai terjadinya proses pembelajaran secara umum 

berdasarkan cakupan teoritik tertentu. Menurut Kellen, Roy 

dalam bukunya yang berjudul Effective teaching Strategis (1998) 

mengemukakan bahwa ada dua pendekatan dalam kegiatan 

pembelajaran yaitu Pendekatan pembelajaran yang berorientasi 

atau berpusat pada siswa (student centered approach) dan 

Pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada 

guru (teacher centered approach).  

Frelberg & Driscoll (1992) menyatakan bahwa strategi 

pembelajaran dapat digunakan untuk mencapai berbagai tujuan 

pemberian materi pelajaran pada berbagai tingkatan, untuk 

siswa yang berbeda, dalam konteks yang berbeda pula. Gerlach 

& Ely (1980) berpendapat bahwa strategi pembelajaran 

merupakan sebuah pengalaman pembelajaran bagi siswa 

dengan cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi 

pelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu, meliputi 
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sifat, lingkup, dan urutan kegiatan. Dick & Carey (1996) 

berpendapat bahwa strategi pembelajaran tidak hanya terbatas 

pada prosedur kegiatan, melainkan juga termasuk di dalamnya 

materi atau paket pembelajaran. Strategi pembelajaran terdiri 

atas semua komponen materi pelajaran dan prosedur yang akan 

digunakan untuk membantu siswa mencapai tujuan 

pembelajaran tertentu. Strategi pembelajaran juga dapat 

diartikan sebagai pola kegiatan pembelajaran yang dipilih dan 

digunakan guru secara kontekstual, sesuai dengan karakteristik 

siswa, kondisi sekolah, lingkungan sekitar serta tujuan khusus 

pembelajaran yang dirumuskan. Gerlach & Ely (1980) juga 

mengatakan bahwa perlu adanya kaitan antara strategi 

pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, agar diperoleh 

langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

dalam strategi pembelajaran terdiri dari metode dan teknik 

(prosedur) yang fungsinya untuk menjamin bahwa siswa akan 

dapat mencapai tujuan pembelajaran. 

Gerlach & Ely (1980) mengatakan bahwa teknik dapat 

diamati dalam setiap kegiatan pembelajaran. Teknik adalah jalan 

atau alat (way or means) yang digunakan oleh guru untuk 

mengarahkan kegiatan siswa ke arah tujuan yang akan dicapai. 

Teknik pembelajaran dapat pula dimaknai sebagai serangkaian 

cara, upaya dan siasat yang dilakukan oleh guru untuk 

melaksanakan proses belajar mengajar secara optimal kepada 

para siswa. 

 

C. Etnomatematika 

Istilah ethnomathematics, yang selanjutnya disebut 

etnomatematika, diperkenalkan oleh D’Ambrosio, seorang 

matematikawan Brasil pada tahun 1977. Definisi 

etnomatematika menurut D’Ambrosio adalah: 
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The prefix ethno is today accepted as a very broad term that 

refers to the socialcultural context and therefore includes language, 

jargon, and codes of behavior, myths, and symbols. The derivation 

of mathema is difficult, but tends to mean to explain, to know, to 

understand, and to do activities such as ciphering, measuring, 

classifying, inferring, and modeling. The suffix tics is derived from 

techné, and has the same root as technique (Rosa & Orey 2011) 

 Secara bahasa, awalan “ethno” diartikan sebagai sesuatu 

yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, 

termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan symbol. Kata 

dasar “mathema” cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, 

memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, 

mengukur, mengklasifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. 

Akhiran “tics “berasal dari techne, dan bermakna sama seperti 

teknik. Sedangkan secara istilah etnomatematika diartikan 

sebagai: 

“The mathematics which is practiced among identifiable 

cultural groups such as national-tribe societies, labour groups, 

children of certain age brackets and professional classes” 

(D’Ambrosio, 1985) 

Artinya: “Matematika yang dipraktekkan di antara kelompok 

budaya diidentifikasi seperti masyarakat nasional suku, 

kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu dan 

kelas profesional” (D’Ambrosio, 1985). Istilah tersebut kemudian 

disempurnakan menjadi: 

“I have been using the word ethnomathematics as modes, 

styles, and techniques (tics) of explanation, of understanding, and 

of coping with the natural and cultural environment (mathema) in 

distinct cultural systems (ethno)” (D’Ambrosio, 1999, 146). 

Artinya: “Saya telah menggunakan kata Etnomatematika 

sebagai mode, gaya, dan teknik (tics) menjelaskan, memahami, 
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dan menghadapi lingkungan alam dan budaya (mathema) dalam 

sistem budaya yang berbeda (ethnos)” (D’Ambrosio, 1999, 146). 

Dari definisi tersebut, etnomatematika dapat diartikan 

sebagai matematika yang dipraktikkan oleh kelompok budaya, 

seperti masyarakat perkotaan dan pedesaan, kelompok buruh, 

anak-anak dari kelompok usia tertentu, masyarakat adat, dan 

lainnya. D’Ambrosio (1985) menyatakan bahwa tujuan dari 

adanya etnomatematika adalah untuk mengakui bahwa ada 

cara-cara berbeda dalam melakukan matematika dengan 

mempertimbangkan pengetahuan matematika akademik yang 

dikembangkan oleh berbagai sektor masyarakat serta dengan 

mempertimbangkan modus yang berbeda di mana budaya yang 

berbeda merundingkan praktek matematika mereka (cara 

mengelompokkan, berhitung, mengukur, merancang bangunan 

atau alat, bermain dan lainnya). 

Dengan demikian, sebagai hasil dari sejarah budaya 

matematika dapat memiliki bentuk yang berbeda-beda dan 

berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat 

pemakainya. Etnomatematika menggunakan konsep 

matematika secara luas yang terkait dengan berbagai aktivitas 

matematika, meliputi aktivitas mengelompokkan, berhitung, 

mengukur, merancang bangunan atau alat, bermain, 

menentukan lokasi, dan lain sebagainya. 

Kemudian pembelajaran berbasis budaya merupakan suatu 

model pendekatan pembelajaran yang lebih mengutamakan 

aktivitas siswa dengan berbagai ragam latar belakang budaya 

yang dimiliki dan diintegrasikan dalam proses pembelajaran 

bidang studi tertentu, dan dalam penilaian hasil belajar dapat 

menggunakan beragam perwujudan penilaian (Purwoko, Astuti, 

et al., 2019). Pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan 

menjadi tiga macam, yaitu belajar tentang budaya, belajar 

dengan budaya, dan belajar melalui budaya. Ada empat hal yang 
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harus diperhatikan dalam pembelajaran berbasis budaya, yaitu 

substansi dan kompetensi bidang ilmu/bidang studi, 

kebermaknaan dan proses pembelajaran, penilaian hasil belajar, 

serta peran budaya. Pembelajaran berbasis budaya lebih 

menekankan tercapainya pemahaman yang terpadu (integrated 

understanding) dari pada sekedar pemahaman mendalam (inert 

understanding). 

 

Gambar 2.2 Konsep Dasar Etnomatematika 

((D. C. Orey & Rosa, 2008)) 

 

Sementara kalau kita detailkan bahwa budaya 

merupakan cara hidup yang terus berkembang dan secara 

turun temurun diwariskan. Budaya adalah buah budi manusia 

yang merupakan hasil perjuangan masyarakat terhadap 

pengaruh alam dan zaman yang membuktikan kemakmuran & 

kejayaan hidup masyarakat dalam menghadapi kesulitan & 

rintangan untuk mencapai kemakmuran, keselamatan, dan 

kebahagiaan di hidupnya (Dewantara, 1967). Budaya 

dipandang sebagai cara hidup masyarakat yang meliputi 

berbagai aspek kehidupan (Towaf, 2017). Pendapat lain 

mengemukakan bahwa budaya merupakan sebuah sistem 

gagasan & rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan 
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oleh manusia didalam kehidupannya yang bermasyarakat, 

yang dijadikan kepunyaannya dengan belajar 

(Koentjaraningrat, 2015). 

Budaya merupakan dunia pengetahuan, ide, objek-objek 

yang seluruhnya merupakan dasar dari aktivitas manusia. 

Pendidikan termasuk di dalam kebudayaan (Bourdieu, 1996). 

Menurut Bourdieu terdapat dua jenis tradisi di dalam studi 

kebudayaan yakni (1) Tradisi struktural, kebudayaan 

merupakan instrumen komunikasi dan ilmu pengetahuan. 

Kebudayaan merupakan struktural yang terdiri dari tanda-

tanda yang merupakan konsensus mengenai dunia arti. (2) 

Tradisi fungsionalisme. Tradisi melihat kebudayaan sebagai 

kekuatan-kekuatan biologis atau politis dalam memaksakan 

suatu keteraturan sosial (social order). 

Kebudayaan dapat mempengaruhi tindakan manusia 

dalam rangka mempertahankan hidup di masyarakat. 

Kebudayaan merupakan ukuran hidup dan tingkah laku 

manusia yang mencakup hal-hal tentang bagaimana 

tanggapan manusia terhadap dunianya, lingkungannya, dan 

masyarakatnya, seperangkat nilai-nilai yang menjadi landasan 

pokok untuk menentukan sikap terhadap dunia luarnya, 

tingkah laku yang harus dilakukan terkait dengan pola hidup 

dan cara kemasyarakatannya (Herusatoto, 2008: 8-9). 

Kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa dan cipta 

masyarakat (Soemardjan & Somardi, 1974). Kebudayaan 

adalah seperangkat peraturan dan norma yang dimiliki 

bersama oleh para anggota masyarakat, yang jika 

dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku 

yang dipandang layak dan dapat di terima oleh seluruh 

masyarakat (Haviland, 1993). 
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Hakekat kebudayaan dibagi menjadi empat bagian 

(Soekanto, 1990: 175-182), yaitu: 

1) Kebudayaan terwujud dan tersalurkan melalui perilaku 

manusia. 

2) Kebudayaan sudah ada terlebih dahulu mendahului 

lahirnya suatu generasi tertentu,dan tidak akan mati 

dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan. 

3) Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan 

tingkah lakunya. 

4) Kebudayaan mencakup aturan yang berisikan kewajiban 

kewajiban, tindakan tindakan yang diterima dan 

ditolak,tindakan tindakan yang dilarang dan tindakan 

tindakan yang diizinkan. 

Budaya dibentuk berdasarkan unsur-unsur budaya. 

Terdapat tujuh unsur kebudayaan (Koentjaraningrat, 2015: 2), 

yaitu: 

1) Sistem religi dan upacara keagamaan. 

2) Sistem dan organisasi kemasyarakatan.  

3) Sistem pengetahuan. 

4) Bahasa. 

5) Kesenian. 

6) Sistem mata pencaharian hidup. 

7) Sistem teknologi dan peralatan.  

Wujud nyata budaya menurut 

Hoenigman (Koentjaraningrat, 2000: 186)  dibedakan menjadi 

tiga, yaitu gagasan, aktivitas, dan artefak. Berikut ini adalah 

penjelasannya: 

1) Gagasan (Wujud ideal). Wujud ideal kebudayaan adalah 

kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, 

nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang 

sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. 
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2) Aktivitas (Tindakan). Aktivitas adalah wujud kebudayaan 

sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam 

masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem 

sosial, dimana terjadi interaksi antar manusia. 

3) Artefak (Karya). Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang 

berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua 

manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-

hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. 

Kebudayaan hadir di tengah-tengah kehidupan 

masyarakat. Kebudayaan muncul karena adanya tingkah laku 

dalam masyarakat dan yang paling utama, kebudayaan adalah 

untuk dipelajari. Tujuannya adalah supaya kebudayaan tetap 

ada, tidak terkikis seiring dengan perkembangan zaman. 

Kemudian terkait dengan pembelajaran, bahwa salah satu 

bekal yang telah dimiliki siswa dalam belajar matematika adalah 

budaya dalam bentuk aktivitas sehari-hari di lingkungan tempat 

tinggalnya. Dengan memanfaatkan budaya siswa, mempelajari 

matematika akan lebih mudah untuk dipahami siswa. 

Matematika akan menjadi bermakna ketika apa yang dipelajari 

dalam matematika dikaitkan langsung dengan konteks nyata 

atau pengalaman siswa sehari-hari atau budaya siswa. Hal ini 

sejalan dengan pendapat bahwa matematika dipahami sebagai 

produk budaya yang berkembang sebagai hasil dari berbagai 

kegiatan (Bishop, 1988). Dalam kehidupan sehari-hari, 

matematika dan budaya merupakan sesuatu yang tidak bisa 

dipisahkan karena matematika merupakan kebutuhan 

mendasar bagi setiap individu dalam masyarakat dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari dan budaya merupakan 

kesatuan yang utuh dan menyeluruh, berlaku dalam suatu 

masyarakat. Salah satu yang dapat menjembatani antara 

matematika dan budaya adalah etnomatematika. 
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Etnomatematika merupakan studi tentang hubungan antara 

matematika dan budaya (D’Ambrosio, 2001). 

Etnomatematika adalah program yang memungkinkan 

siswa untuk membuat konsep, generalisasi, dan memanfaatkan 

berbagai macam sumber informasi yang berbasis pada ide, 

prosedur, dan praktik mereka sendiri untuk mengembangkan 

kemampuan untuk memodelkan masalah dunia nyata yang 

muncul di lingkungan yang beragam (Rosa & Orey, 2015). 

Etnomatematika diartikan sebagai matematika yang digunakan 

dan diekspresikan oleh kelompok budaya berbeda yang 

teridentifikasi (D’Ambrosio, 1985). Etnomatematika berkaitan 

dengan pengembangan kompetensi, kemampuan, dan 

keterampilan siswa melalui pembelajaran ide matematika, 

prosedur, dan praktik secara langsung terhubung dengan 

konteks sosiokultural mereka sendiri (Rosa & Orey, 2015). 

Etnomatematika mempelajari aspek budaya matematika 

yang  penyajiannya berupa konsep matematika pada kurikulum 

sekolah dengan mengaitkan budaya siswa dan pengalaman 

siswa sehari-hari sehingga pembelajaran matematika menjadi 

lebih bermakna dan pemahaman siswa tentang konsep 

matematika akan lebih mendalam (Rosa & Orey, 2011). 

Etnomatematika dapat digunakan untuk memperkaya 

kurikulum matematika seperti membantu siswa memahami 

konsep matematika abstrak (Owens, 2014), memperkuat 

keterampilan pemecahan masalah (Amit & Abu Qouder, 2017), 

(Jurdak, 2016), mengembangkan kemampuan penalaran visual 

spasial (Owens, 2020), dan kreativitas (D’Ambrosio & 

D’Ambrosio, 2013). 

Etnomatematika adalah salah satu alat yang diperlukan 

untuk membangun proses pembelajaran matematika berbasis 

inkuiri konstruktif dan pengembangan (Verner et al., 2019). 

Etnomatematika membantu membangun kesadaran tentang 
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peran pengetahuan matematika dalam masyarakat dan konteks 

budaya matematika (Rosa & Gavarrete, 2017). Etnomatematika 

berkaitan dengan pengembangan kompetensi, kemampuan, dan 

keterampilan siswa dalam bidang matematika dengan 

memodelkan masalah dunia nyata, memanfaatkan berbagai 

macam sumber informasi yang secara langsung terhubung 

dengan konteks budaya dan pengalaman siswa. Dalam hal ini 

siswa harus mampu mengembangkan kompetensinya yang 

dapat membantu mereka dalam memahami hakikat matematika 

yaitu untuk mengenali hubungan antara matematika dengan 

budaya. Selain siswa, guru pun juga harus mampu menuntun 

siswa untuk dapat merumuskan dan memvisualisasikan 

masalah menemukan hubungan dan keteraturan, serta 

mengenali kesamaan dalam fenomena yang berbeda. 

Terdapat enam dimensi dalam etnomatematika yang saling 

terkait yaitu dimensi kognitif, konseptual, pendidikan, 

epistemologis, historis, dan politik. Dimensi kognitif 

menjelaskan adanya keterkaitan antara kemampuan kognitif 

dengan konteks sosial, budaya, ekonomi, lingkungan, dan 

politik. Dimensi konseptual menjelaskan bahwa pengetahuan 

matematika muncul sebagai akibat adanya kebutuhan akan 

kelangsungan hidup. Dimensi pendidikan memberikan 

gambaran bahwa nilai-nilai kemanusiaan diintegrasikan ke 

dalam pembelajaran. Dimensi epistemologis berkaitan dengan 

sistem pengetahuan, yang dikembangkan untuk bisa 

memahami, menjelaskan, dan menangani serta mengatasi 

kenyataan. Dimensi historis memberikan gambaran akan 

pentingnya mengajarkan matematika dalam konteks sejarah 

sehingga siswa akan memahami kontribusi perkembangan 

pengetahuan matematika. Dimensi politik bertujuan agar siswa 

dapat mengenal dan menghormati sejarah, tradisi, dan 

pemikiran matematis yang dikembangkan oleh anggota 
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kelompok budaya yang berbeda. Sehingga mereka akan lebih 

menghargai budayanya sendiri dan budaya orang lain (Rosa et 

al., 2016). 

Dari penjelasan konsep dasar etnomatematika dan budaya 

dapat kita ambil kesimpulan bahwa integrasi etnomatematika 

dalam pembelajaran nantinya akan variatif karena budaya yang 

terus berkembang dan sesuai karakteristik daerahnya masing-

masing tentu akan pembelajaran yang kontekstual dan dinamis. 

Sumber belajar untuk dapat mewujudkan pembelajaran yang 

kontekstual sesuai dengan pengalaman pembelajar tentu akan 

lebih kongrit dan mempunyai nilai karakter dalam merumuskan 

pembelajaran matematika yang lebih bermakna. 

 

D. Metode Penemuan (Discovery learning) 

Discovery learning merupakan suatu metode pengajaran 

yang menitikberatkan pada aktivitas siswa dalam belajar 

(student center). Dalam proses pembelajarannya, guru hanya 

bertindak sebagai pembimbing dan fasilitator yang 

mengarahkan siswa untuk menemukan konsep. Discovery 

learning memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menemukan informasi apa saja tanpa bantuan dari guru (Saab 

et al., 2005). Pada discovery learning siswa dibimbing untuk 

menemukan solusi dari suatu masalah (Klahr & Nigam, 2004). 

Penerapan discovery learning dalam pembelajaran yaitu siswa 

perlu dilatih untuk menemukan konsep atau teori yang relevan 

dengan materi yang diajarkan (Takaya, 2015). Discovery learning 

membuat pembelajaran lebih bermakna bagi siswa karena siswa 

dapat memahami materi yang dipelajari dengan kemampuan 

dan berdasarkan informasi relevan yang mereka miliki (Mayer, 

2004). Melalui discovery learning, siswa dibimbing untuk 

menemukan ide dan pengetahuan melalui eksplorasi, tugas 

proyek, dan permainan (Eisenberg, 2001). Berdasarkan 
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beberapa uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa discovery 

learning merupakan metode pembelajaran yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menemukan informasi, 

konsep, dan solusi dari suatu permasalahan yang relevan 

dengan materi dan pengalaman siswa. 

Bruner mengemukakan tiga prinsip dalam discovery 

learning (Bruner, 2018), yaitu: 

a. Pengajaran harus memperhatikan pengalaman dan 

konteks yang membuat siswa mau dan mampu belajar 

(kesiapan). 

b. Instruksi harus terstruktur sehingga dapat dengan 

mudah dipahami oleh siswa (organisasi spiral). 

c. Instruksi harus dirancang untuk memfasilitasi 

ekstrapolasi dan atau mengisi kekosongan (melampaui 

informasi yang diberikan). 

Langkah-langkah dalam discovery learning (Hosnan, 2014) 

sebagai berikut: 

a. Stimulation (pemberian stimulus) 

Pada tahap ini, siswa diberikan permasalahan di awal 

pembelajaran untuk merangsang proses berpikir siswa. 

b. Problem statement (pernyataan/ identifikasi masalah) 

Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang disajikan sebanyak 

mungkin yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian 

salah satunya dipilih dan dirumuskan dalam bentuk 

hipotesis. 

c. Data collection (pengumpulan data), 

Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk 

mengumpulkan berbagai informasi, membaca sumber 

belajar yang relevan, mengamati objek terkait masalah, 

wawancara dengan narasumber terkait masalah, dan 
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melakukan uji coba mandiri. 

d. Data processing (pengolahan data) 

Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk 

mengolah data dan informasi yang telah diperoleh. 

e. Verification (pembuktian) 

Pada tahap ini, siswa melakukan kegiatan untuk 

membuktikan benar atau tidaknya pernyataan yang 

sudah ada sebelumnya, yang sudah diketahui, dan 

dihubungkan dengan hasil data yang sudah ada. 

f. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi) 

Pada tahap ini, siswa melakukan proses penarikan 

kesimpulan yang akan dijadikan prinsip umum untuk 

semua masalah yang sama. Berdasarkan kesimpulan 

yang diperoleh maka dapat dirumuskan prinsip-prinsip 

yang mendasari generalisasi. 

Adapun langkah-langkah dalam discovery learning dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Stimulation (pemberian stimulus), yaitu siswa diberikan 

permasalahan berupa konteks permainan tradisional 

Jawa di awal pembelajaran untuk merangsang proses 

berpikir matematis siswa. 

b. Problem statement (pernyataan/identifikasi masalah), 

yaitu siswa diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi 

permasalahan berupa konteks permainan tradisional 

Jawa sebanyak mungkin yang relevan dengan bahan 

pelajaran, kemudian salah satunya dipilih dan 

dirumuskan dalam bentuk hipotesis. 

c. Data collection (pengumpulan data), pada tahap ini siswa 

diberikan kesempatan untuk mengumpulkan berbagai 

informasi, membaca sumber belajar yang relevan dengan 

konteks yang disajikan yaitu berupa permainan 

tradisional Jawa, mengamati jalannya permainan secara 
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langsung dan sekaligus melakukan praktik permainan 

tradisional Jawa yang disajikan, serta melakukan 

wawancara dengan narasumber (dalam hal ini adalah 

guru) terkait masalah yang disajikan. 

d. Data processing (pengolahan data), pada tahap ini siswa 

diberikan kesempatan untuk mengolah data dan 

informasi yang telah diperoleh pada tahap pengumpulan 

data. 

e. Verification (pembuktian), pada tahap ini siswa 

melakukan kegiatan untuk membuktikan benar atau 

tidaknya pernyataan yang sudah ada sebelumnya, yang 

sudah diketahui, dan dihubungkan dengan hasil data 

yang sudah ada. 

f. Generalization (menarik kesimpulan/generalisasi), pada 

tahap ini siswa melakukan proses penarikan kesimpulan 

berupa konsep matematika yang akan dijadikan prinsip 

umum untuk semua masalah yang sama. Berdasarkan 

kesimpulan yang diperoleh maka dapat dirumuskan 

prinsip-prinsip yang mendasari generalisasi. 

Pembelajaran numerasi berbasis etnomatematika 

permainan tradisional Jawa yaitu pembelajaran numerasi yang 

mengintegrasikan budaya berupa konteks permainan 

tradisional Jawa sebagai starting point dalam pembelajaran yang 

dilanjutkan aktivitas penemuan konsep serta fokus pada 

pengembangan kemampuan numerasi siswa sebagai target 

akhir belajar sehingga pembelajaran numerasi menjadi lebih 

bermakna dan konstruktif. 

 

E. Numerasi 

Mempelajari matematika membutuhkan kemampuan 

dalam memahami dan menerapkan matematika dalam 

kehidupan. Kemampuan (ability) adalah kapasitas individu 
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untuk melaksanakan berbagai tugas dalam pekerjaan tertentu 

(Robins, 2006: 46). Selain kemampuan, juga memerlukan 

pengetahuan dan keterampilan dalam pengaplikasiannya dalam 

kehidupan nyata. Aplikasi matematika adalah segala jenis 

hubungan antara matematika dan realitas (Sloyer, Blum dan 

Huntley, 1995). Aplikasi matematika diawali dengan situasi 

yang muncul dalam kehidupan nyata atau konteks di luar 

matematika yang mereka hadapi dalam kehidupan. Aplikasi 

matematika dalam kehidupan nyata, erat kaitannya dengan 

literasi matematis (De Lange, 2003; Gellert et al., 2001; 

Jablonka, 2003; Unver et al., 2018). 

Literasi matematis berarti kemampuan untuk membaca, 

menganalisis suatu data, menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari, serta matematika dilibatkan dalam 

proses bernalar pada situasi numerik, grafik, dan geometris, dan 

berkomunikasi (Ojose, 2011). Literasi matematis merujuk pada 

kemampuan individu untuk melakukan perumusan, 

penggunaan dan penafsiran matematika. Ketiga konsep ini 

terdiri dari tiga proses matematika yaitu merumuskan situasi 

matematis, menggunakan matematika berupa konsep, fakta, 

prosedur dan penalaran, dan menafsirkan matematika, 

menerapkan, dan mengevaluasi hasil matematika (OECD, 

2016). Literasi matematis akan sangat membantu seseorang 

memahami peran matematika dalam kehidupan sehari-hari 

serta implementasinya dalam memutuskan pendapat. Pada 

keterukuran kemampuan literasi matematis, siswa harus 

merumuskan masalah nyata dalam pemecahan masalah yang 

berarti siswa juga harus mampu menerapkan konsep 

matematika ataupun menerjemahkan informasi ke dalam model 

matematika yang sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan 

siswa. Dalam kondisi seperti ini siswa harus memiliki 

kemampuan dalam merespon masalah, hal ini akan terlihat 
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sebagai bentuk kemampuan numerasi yang dapat diidentifikasi 

dan diukur. 

Kemampuan numerasi diperlukan untuk meningkatkan 

potensi diri dalam menganalisis informasi. Kemampuan 

numerasi adalah kemampuan dalam mengaplikasikan konsep 

dan keterampilan matematika untuk memecahkan masalah 

praktis dalam berbagai ragam konteks kehidupan sehari-hari 

(Han et al., 2017). Kemampuan numerasi mengharuskan siswa 

untuk mengalami dan menggunakan matematika dalam 

berbagai konteks dunia nyata di semua mata pelajaran sekolah 

(Goos et al., 2014). 

Kemampuan numerasi merupakan kemampuan untuk 

menganalisis dan menginterpretasi informasi kuantitatif yang 

terdapat di sekeliling kita yang ditampilkan dalam berbagai 

bentuk, dapat berupa grafik, tabel, bagan, dsb serta mampu 

menggunakan interpretasi hasil analisis tersebut untuk 

memprediksi dan mengambil keputusan (Han et al., 2017). 

Kemampuan numerasi merupakan kejadian di mana aktivitas 

berhitung merupakan bagian integral dari sifat interaksi peserta 

dan proses interpretasi mereka, tidak hanya peristiwa yang 

melibatkan aktivitas numerik saja, melainkan konsepsi yang 

lebih luas yang memberi makna pada peristiwa tersebut (Baker, 

2003). Kemampuan numerasi yang baik akan melibatkan lebih 

dari sekadar menguasai matematika dasar saja, tetapi dapat 

menghubungkan materi matematika yang dipelajari di sekolah 

dengan situasi di luar sekolah yang juga membutuhkan 

pemecahan masalah dan penilaian kritis dalam non 

matematika (Susanto et al., 2021). 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kemampuan 

numerasi adalah kemampuan individu dalam mengaplikasikan 

konsep dan keterampilan matematika serta mampu melakukan 
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interpretasi dalam memecahkan masalah dalam berbagai 

konteks dunia nyata untuk mengambil keputusan. 

Adapun dimensi-dimensi dari kemampuan numerasi 

mencakup: 

a. Memberikan perhatian pada konteks kehidupan nyata. 

b. Menerapkan pengetahuan matematika dalam menyelesaikan 

permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Penggunaan alat fisik, representasi dan digital untuk 

membantu dalam penyelesaian masalah dan 

memvisualisasikan dalam bentuk grafik, tabel, dan bagan. 

d. Meningkatan sikap positif (disposisi) terhadap penggunaan 

matematika untuk memecahkan masalah yang ditemui dalam 

kehidupan sehari-hari. 

e. Memiliki orientasi kritis untuk menginterpretasi hasil 

matematika dan membuat keputusan berdasarkan bukti. 

Agar siswa menjadi numerat, maka penekanan harus 

diberikan kepada penalaran matematika sebagai aspek inti 

numerasi dan diwujudkan melalui proses pemecahan masalah 

sebagai berikut (OECD, 2021). 

a. Merumuskan (Formulate) 

Pada tahap ini siswa berusaha mengenali aspek dari 

masalah kontekstual yang dapat diabstraksi dan disajikan ke 

dalam bentuk matematika untuk diselesaikan. Proses 

merumuskan situasi secara matematis ini mencakup aktivitas 

sebagai berikut: 

1) Mengidentifikasi aspek matematika dari suatu masalah 

yang terletak dalam konteks kehidupan nyata dan 

mengidentifikasi variabel yang signifikan. 

2) Mengenali struktur matematika (termasuk keteraturan, 

hubungan dan pola) dalam masalah atau situasi. 

3) Menyederhanakan situasi atau masalah sehingga lebih 

mudah untuk dianalisis secara matematis. 
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4) Mengidentifikasi kendala dan asumsi di balik 

pemecahan masalah matematika dan penyederhanaan 

yang diperoleh dari konteks. 

5) Merepresentasikan situasi matematis, menggunakan 

variabel, simbol, diagram dan model yang sesuai. 

6) Merepresentasikan masalah dengan cara yang berbeda, 

termasuk mengorganisir sesuai dengan konsep 

matematika dan membuat asumsi yang sesuai. 

7) Memahami dan menjelaskan hubungan antara bahasa 

konteks dari suatu masalah dan bahasa simbolik dan 

formal yang diperlukan untuk merepresentasikannya 

secara matematis. 

8) Menerjemahkan masalah ke dalam bahasa atau representasi 
matematika. 

b. Menggunakan (Employ) 

Setelah merumuskan masalah dalam bentuk matematis, 

peserta didik mengaplikasikan konsep, fakta, prosedur, dan 

penalaran matematika untuk menyelesaikan masalah untuk 

memperoleh hasil dan menemukan solusi matematika. Proses 

penggunaan konsep matematika, fakta, prosedur, dan 

penalaran ini mencakup aktivitas berikut: 

1) Merancang dan menerapkan strategi untuk menemukan 
solusi matematika. 

2) Menggunakan alat matematika,

termasuk teknologi, untuk membantu 

menemukan solusi yang tepat atau perkiraan. 

3) Menerapkan fakta, aturan, algoritma, dan struktur 

matematika saat mencari solusi. 

4) Mengutak-atik angka, data dan informasi grafik dan 

statistik, ekspresi dan persamaan aljabar, dan 

representasi geometris. 

5) Menarik informasi dari diagram matematika dan grafik 

yang dibuat. 
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6) Menggunakan dan mengubah dari satu representasi 

ke representasi yang lain dalam proses menemukan 

solusi. 

7) Membuat generalisasi berdasarkan hasil penerapan 

prosedur matematika untuk menemukan solusi. 

8) Mengevaluasi signifikansi pola dan keteraturan yang 

diamati (atau diusulkan) dalam data. 

c. Menafsirkan dan Mengevaluasi (Interpret and Evaluate) 

Pada tahap ini, peserta didik diberi kesempatan untuk 

merefleksikan solusi matematika, hasil atau kesimpulan dan 

menafsirkannya kembali ke konteks masalah kehidupan nyata 

yang memulai proses pemecahan masalah. Ini melibatkan 

penerjemahan solusi matematika atau penalaran kembali ke 

dalam konteks masalah dan menentukan apakah hasilnya 

masuk akal dalam konteks masalah. Proses menafsirkan, 

menerapkan, dan mengevaluasi hasil matematika ini mencakup 

aktivitas sebagai berikut: 

1) Menafsirkan hasil matematika kembali ke konteks dunia 
nyata. 

2) Mengevaluasi kewajaran solusi matematika dalam 

konteks masalah dunia nyata. 

3) Memahami bagaimana dunia nyata mempengaruhi hasil 

dan perhitungan prosedur atau model matematika 

untuk membuat penilaian kontekstual tentang 

bagaimana hasil harus disesuaikan atau diterapkan. 

4) Menjelaskan mengapa hasil atau kesimpulan matematis 

masuk akal atau tidak masuk akal mengingat konteks 

masalah. 

5) Memahami jangkauan dan batasan konsep matematika dan 

solusi matematika. 

6) Mengkritik dan mengidentifikasi batasan model yang 

digunakan untuk memecahkan masalah. 
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Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa terdapat 

tahapan aktivitas belajar siswa yang mengarahkan siswa pada 

pengembangan kemampuan numerasi. Adapun dari tahapan 

tersebut dapat dirumuskan indikator kemampuan numerasi 

yang relevan dengan aktivitas tersebut untuk mencapai target 

akhir dari pembelajaran sebagai berikut: 

a. Merumuskan (Formulate) 

Pada tahap ini siswa berusaha mengenali aspek dari 

masalah kontekstual yang dapat diabstraksi dan disajikan 

ke dalam bentuk matematika untuk diselesaikan. Adapun 

aktivitasnya meliputi: 

1) Mengidentifikasi aspek matematika dari suatu masalah 

konteks kehidupan nyata. 

2) Mengenali struktur matematika. 

3) Menyederhanakan situasi atau masalah. 

4) Mengidentifikasi kendala. 

5) Menyederhanakan situasi atau masalah. 

6) Merepresentasikan masalah dengan cara yang berbeda. 

7) Memahami dan menjelaskan hubungan antar konteks. 

8) Menerjemahkan masalah ke dalam representasi 
matematika. 

 

b. Mengerjakan (Employ) 

Setelah merumuskan masalah dalam bentuk matematis, 

peserta didik mengaplikasikan konsep, fakta, prosedur dan 

penalaran matematika untuk menyelesaikan masalah untuk 

memperoleh hasil dan menemukan solusi matematika. Adapun 

aktivitasnya meliputi: 

1) Merancang dan menerapkan strategi untuk menemukan 

solusi. 

2) Menggunakan alat matematika untuk membantu 

menemukan solusi. 

3) Menerapkan fakta, aturan, algoritma, dan struktur 

matematika saat mencari solusi. 
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4) Menganalisis data dan merepresentasikan informasi 

dalam bentuk grafik, tabel, serta representasi geometris. 

5) Menarik informasi dari diagram dan grafik yang dibuat. 

6) Menggunakan dan mengubah representasi dalam proses 
menemukan solusi. 

7) Membuat generalisasi, melakukan evaluasi pola, dan 
keteraturan yang diamati. 

8) Menginterpretasi hasil matematika dan membuat 
keputusan. 

c. Menafsirkan dan Mengevaluasi (Interpret and Evaluate) 

Pada tahap ini, peserta didik diberi kesempatan untuk 

merefleksikan solusi matematika, hasil atau kesimpulan dan 

menafsirkannya kembali ke konteks masalah kehidupan nyata 

yang memulai proses pemecahan masalah. Ini melibatkan 

penerjemahan solusi matematika atau penalaran kembali ke 

dalam konteks masalah dan menentukan apakah hasilnya 

masuk akal dalam konteks masalah. Adapun aktivitasnya 

meliputi: 

1) Menafsirkan hasil matematika ke konteks dunia nyata. 

2) Mengevaluasi solusi matematika yang sesuai. 

3) Menerapkan prosedur dan

mengidentifikasi model matematika

untuk memecahkan masalah sehari-hari. 

4) Menjelaskan hasil atau kesimpulan matematis yang 

disesuaikan dengan konteks masalah. 

5) Memahami batasan konsep matematika dan solusi 

matematika. 

 

F. Kajian Kurikulum 

Kurikulum matematika perlu fokus pada konten dan proses. 

Topik-topik matematika dapat dikembangkan dengan 

mempertimbangkan kemanfaatan dan kegunaan, misalnya 

pengembangan atau memperdalam ide-ide matematika yang 

dihubungkan dengan lingkup matematika yang lain, atau 
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memecahkan persoalan-persoalan di dalam dan di luar 

matematika. Matematika apa yang harus diajarkan? National 

Council of Supervisors of Mathematics (NCSM) (Reys, Robert E., 

et.al.,1998: 13) mengidentifikasi 12 komponen yang esensial, 

yaitu: 1) Problem solving, 2) Communicating Mathematics ideas, 3) 

Mathematics reasoning, 4) Applying Mathematics to everyday 

situations, 5) Alertness to the reasonableness of results, 6) 

Estimation, 7) Appropriate computation skills, 8) Algebraic thinking, 

9) Measurement, 10) Geometry, 11) Statistics, dan 12) Probability. 

Memperhatikan pendapat di atas bahwa dalam kurikulum 

matematika harus memperhatikan proses dimana siswa dapat 

melakukan penyelesaian masalah dan mengkomunikasikan ide-

idenya guna meningkatkan keterampilannya dalam 

menyelesaikan masalah matematika (konten). Proses tersebut di 

atas merupakan bagian dari proses pembelajaran dalam kerangka 

konstruktivistik. Dengan demikian inti dari kurikulum 

matematika selaras dengan tujuan dikembangkannya model 

pembelajaran matematika berbasis etnomatamatika dimana 

dalam proses pembelajaran siswa lebih banyak dihadapkan oleh 

permasalahn kontekstual dan konsep matematika yang diperoleh 

dibangun berdasarkan penemuan melalui aktivitas belajar 

(Purwoko, Nugraheni, et al., 2019).  

Menurut Beauchamp “A curriculum is a written document 

which may contain many ingredients, but basically it is a plan for 

the education of pupils during their enrollment in given school”. 

(George, 1975:6) Beauchamp lebih memberikan tekanan bahwa 

kurikulum adalah suatu rencana pendidikan atau pengajaran. 

Pelaksanaan rencana itu sudah masuk pengajaran. Kurikulum 

tidak dapat dinilai dari dokumen tertulisnya saja, melainkan 

harus dinilai dalam proses pelaksanaan fungsinya di dalam kelas. 

Kurikulum bukan hanya merupakan rencana tertulis bagi 

pengajaran, melainkan sesuatu yang fungsional yang beroperasi 
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dalam kelas, yang memberi pedoman dan mengatur lingkungan 

dan kegiatan yang berlangsung di dalam kelas. Rencana tertulis 

merupakan dokumen kurikulum (curriculum document or, inert 

curriculum), sedangkan kurikulum yang dioperasikan di kelas 

merupakan kurikulum fungsional (functioning, live or operative 

curriculum). 

Menurut (Marsigit, 2014:12), bahwa: “Kurikulum adalah 

instrumen pendidikan untuk dapat membawa insan Indonesia 

memiliki kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan 

sehingga dapat menjadi pribadi dan warga negara yang produktif, 

kreatif, inovatif, dan afektif”.  Sebagai sebuah instrument maka 

komponen kurikulum dan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum itu terdiri dari 

beberapa komponen utama:  

1. Isi dan bahan pelajaran 

2. Cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran;  

3. Tujuan pendidikan yang akan dicapai  

Memperhatikan penjelasan di atas, pengembangan model 

pembelajaran matematika sebagai satu inovasi yang dilakukan 

untuk memperbaiki proses pembelajaran matematika di kelas 

dilengkapi dengan perangkat pembelajaran berupa Rencana 

Program Pembelajaran (RPP) atau sekarang lebih kepada modul 

ajar dalam kurikulum merdeka sebagai podoman penyelenggaran 

proses pembelajaran, Lembar Kerja Siswa (LKS) dan tujuan 

pembelejaran (TP) serta alur tujuan pembelajatan (ATP) sebagai 

panduan untuk memahami isi dan bahan pelajaran, dilengkapi 

juga dengan  instrument untuk mengembangkan kemampuan 

numerasi siswa dengan metode open ended dan autentik sebagai 

salah satu alat ukur yang lengkap untuk mengetahui tujuan 

pendidikan yang akan dicapai. 
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G. Model Pembelajaran Matematika Berbasis Etnomatematika 

Berorientasi Pada Kemampuan Numerasi 

Model pembelajaran matematika berbasis etnomatematika 

berorientasi pada kemampuan numerasi jika dilihat secara kajian 

filosofis yang mendasari pengembangan model ini adalah aliran 

filsafat perenialisme, esensialisme dan progresivisme. Perenialisme 

berpandangan bahwa pendidikan harus mempersiapkan anak 

didik kearah kematangan serta menghargai budaya masa lalu 

yang tetap harus dijaga dan dilestarikan keberadaanya karena 

sumber nilai. Matang dalam arti hidup akalnya, pikirannya, 

logikanya dan kemampuan memecahkan masalah dalam 

kehidupannya.  

Filsafat esensialisme yang berpandangan bahwa pendidikan 

mengaitkan dirinya dengan sistem-sistem yang lain seperti 

ekonomi, politik, sosial serta religi dan moral. Pada konteks ini 

tentu menjadi penting ketika dalam proses belajar keterkaitan 

antar konteks menjadi pengetahuan yang memang harus 

dimaknai sebagai permasalah kontekstual. Kemudoan filsafat 

progresivisme menekankan bahwa siswa harus konstruktif untuk 

menyiapkan masa depan. Paha mini tentu menjadi penting karena 

pada akhirnya proses belajar ini merupakan bagian dari 

menyiapkan dan memprediksi kehidupan dimasa yang akan 

dating, sehingga siswa harus benar benar mempunyai progres 

yang jelas dan terukur.  

Kemuadian teori belajar kognitif, konstruktivis dan RME 

merupakan teori yang dipakai dalam pengembangan model ini, 

sedangkan level metodologis adalah social constructivism, suasana 

pembelajaran yaitu belajar yang terjadi dalam konteks yang sama 

dengan hasil pembelajaran akan diterapkan, dan pengembangan 

kognitif. Kemudian, untuk tahapan classroom practice adalah 

tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, aktivitas 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran yang disesuaikan 
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dengan tahapan belajar dengan metode penemuan terbimbing. 

Berikut gambaran secara umum model konseptual dari model 

pembelajaran matematika berbasis etnomatematika berorientasi 

pada kemampuan numerasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Model Konseptual Pembelajaran Matematika 
Berbasis Etnomatematika  

 

Berdasarkan komponen model di atas, pada level classroom 

practice perangkat dalam model ini adalah instrumen, perangkat 

pembelajaran, dan buku model. Kemuadian dari instrumen 

dijabarkan menjadi isi model antara lain: instrumen kevalidan, 

instrumen respon dan instrumen keefektivan, sedangkan dari 

perangkat pembelajaran adalah Rencana Pelaksanaan 
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Pembelajaran (RPP) atau modul ajar dan LKS serta tes hasil belajar 

yang focus pada pengukuran kemampuan numerasi siswa. 

Kemudian pada buku model diberikan informasi tentang 

rasionalitas pengembangan, teori pendukung dan petunjuk 

pelaksanaan. Berikut dapat digambarkan secara rinci sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Konseptual Pembelajaran Matematika 

Berbasis Etnomatematika Pada Level Classroom Practice 
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Pada calssroom practice pengembangan perangkat 

pembelajaran produk berupa modul ajar dan LKS matematika 

fokus pada pengembangan keterampilan numerasi yaitu dengan 

memberikan permasalahn dengan konteks produk budaya sebagai 

starting pointnya, sehingga pada tahapan ini karakteristik belajar 

focus pada proses aktivitas belajar siswa diberikan petunjuk 

mengikuti langkah pemecahan masalah. 
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BAB III 

Penerapan Model Pembelajaran Matematika Berbasis 

Etnomatematika Berorientasi Pada Kemampuan Numerasi 

 

Model pembelajaran merupakan suatu perencanaan yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di 

kelas, sehingga model pembelajaran dipandang penting dalam proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat (Joyce & Weil, 1996: 

23) bahwa “placement of models in a program of study is important, as 

is blending them appropriately”. Maksud kutipan tersebut adalah 

bahwa penempatan model-model dalam program pengajaran sangat 

penting, sebagai panduan yang tepat.  “Models of teaching are really 

models of learning. As we help student acquire information, ideas, 

skills, value, ways of thinking and means of expressing themselves, 

we are also teaching them how to learn” (Joyce & Weil, 1996: 7). 

Pendapat tersebut mengandung makna bahwa model pengajaran 

sebenarnya model belajar. Model yang digunakan untuk membantu 

siswa mendapatkan atau memperoleh informasi, ide, keterampilan, 

cara berpikir, mengekspresikan ide diri sendiri, dan mengajar 

bagaimana mereka belajar. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau pola yang 

dapat digunakan untuk menyusun kurikulum, untuk mendesain 

materi pelajaran, dan sebagai petunjuk dalam pembelajaran dikelas 

atau lainnya. Sebagaimana pendapat (Joyce & Weil, 1980:1): 

“a model of teaching is a plan or pattern that we can use to shape 
curriculums (long-term courses of studies), to desaign instructional 

materials, and to guide instruction in the classroom and other 
settings”. 

 

Pembelajaran sendiri, keberhasilannya sangat ditentukan oleh 

model pembelajaran yang digunakan. Pentingnya suatu model 

pembelajaran matematika dinyatakan oleh (Bell, 1981: 222) sebagai 
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berikut “a teaching/learning model is a generalizing instructional 

process which may be used to many different topics in a variety of 

subjects”. Dari pendapat tersebut, bahwa model pembelajaran adalah 

penggeneralisasian proses pembelajaran yang mungkin dapat 

digunakan untuk berbagai topik yang berbeda pada berbagai mata 

pelajaran. 

Atas dasar pemikiran tersebut, maka yang dimaksud dengan 

model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang digunakan 

sebagai pedoman dalam melakukan suatu proses, cara, dan 

perbuatan atau kejadian memperoleh pengetahuan yang 

mempengaruhi pembelajar atau yang menjadikan orang mau untuk 

belajar. sehingga proses pembelajaran berlangsung atas kemauan 

bersama. Akhirnya, setiap model memerlukan sistem pengelolaan dan 

lingkungan belajar yang berbeda. Setiap pendekatan memberikan 

peran yang berbeda kepada siswa, pada ruang fisik, dan sistem sosial 

kelas. 

 

A. Komponen Model Pembelajaran Matematika Berbasis 

Etnomatematika Berorientasi Pada Kemampuan Numerasi 

Kajian tentang teori belajar sebagai landasan normatif, 

kurikulum, dan teori numerasi. Komponen model pembelajaran 

matematika berbasis etnomatematika berorientasi pada kemampuan 

numerasi mengacu meliputi Sintak, system sosial, prinsip reaksi, 

sistem pendukung, dan dapak pembelajaran serta pendukung.  

 

Tabel. 3.1.  Pengembangan Komponen Pembelajaran Matematika 

Berbasis Etnomatematika Berorientasi pada Kemampuan numerasi 

Bahan 

Kajian 

Rincian Hasil kajian Komponen 

yang didukung 

Referensi 

Normatif 

 

Teori Belajar 
1. Cognitive Approach 
2. Cognitive Informtion 

processing (Piaget) 

Metode belajar: 
1. PMRI 
2. Problem base 

learning  

 

Sintak  
Sistem sosial  

Prinsip reaksi  
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3. Sosiocultural theory 
(Vygotsky) 

 

3. Discovery learning 
4. Open Ended 

 

Dampak 

pembelajaran 

Etnomate
matika 

Gagasan Akademik Pengalaman 
pembelajaran, 

pemahaman konten  
 

Pembelajran 

menggunakan 
konteks budaya 

1. Menggunakan 
konteks dunia nyata  

2. Menggunakan 
model dan simbol 
untuk matematisasi 

3. Konstruksi dibangun 
oleh siswa sendiri 

4. Terjadinya interaksi 
sosial 

5. Keterkaitan 
 
 

Sistem 

pendukug 

Kurikulu

m 

Perangkat 

Pembelajaran  

CP, TP, ATP, RPP 

(Modul ajar), LKS, 
THB 

 

Hasil kajian tentang teori belajar dan teori RME di atas akan 

mendasari pengembangan model pembelajaran matematika berbasis 

etnomatematika. Adapun komponen-komponen pembelajaran yang 

ditetapkan berdasarkan pendapat (Joys & Will, 1980) sebagai berikut: 

1. Sintaks 

Sintaks (syntax) menunjuk pada keseluruhan alur atau 

urutan kegiatan pembelajaran menurut (Joyce & Weil, 1980:15) the 

syntax or phasing of the model describes the model in action. Dengan 

demikian sintaks akan sangat membantu untuk melakukan proses 

pembelajaran secara berurutan, karena setiap aktivitas belajar 
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terdiri dari beberapa tahapan yang menjadi satu kesatuan dalam 

proses pembelajaran. 

Mengaplikasikan kerangka teori konstruktivisme dalam 

melaksanakan pembelajaran yang diikuti oleh siswa, guru perlu 

memperhatikan beberapa hal yang menurut (Rogoff, 1990) sebagai 

berikut, yaitu:  

“…stimulating children’s interest in cognitive task, simplifying 

task so that children can manage them, motivating children and 
providing direction to their activities, giving feedback, controlling their 
frustration and risk, and, demonstrating idealized versions of the acts 

to be performed”. (Bruning, et.al. 2011:199).  

Pendapat tersebut menegaskan peran guru dalam proses 

belajar mengajar sangat penting akan tetapi tidak sampai 

menghambat siswa mengkonstruksi pemahamannya sendiri, guru 

perperan hanya sebagai fasilitator yang akan memberikan 

pengantar berupa petunjuk aktivitas belajar dan sewaktu-waktu 

memberikan bantuan jika diperlukan atau ketika menganggap 

siswa dalam masalah, sehingga tidak dapat menyelesaikan 

permasalahan yang sedang dikerjakan. 

Menurut O’Flahavan dan Stein (1992), dalam pembelajaran di 

kelas guna membangun pengetahuan siswa, guru harus melakukan 

dua hal pokok, yaitu menyiapkan petunjuk dan keleluasan jalannya 

proses pembelajaran dan membantu siswa melakukan refleksi 

dalam berinteraksi dan berprestasi. Jika kita kaitkan dengan 

pendapat Ebbut S dan Straker, A, 1995 (Marsigit, 2016:30) pada 

tahap persiapan guru harus menyiapkan lingkungan belajar 

matematika dan merencanakan kegiatan matematika. Dalam dua 

kegiatan tersebut, rincian aktivitas yang dapat dilakukan oleh guru, 

yaitu: 

a. Merencanakan lingkungan belajar matematika 

1) Menentukan sumber ajar yang diperlukan 

2) Merencanakan kegiatan yang bersifat fleksibel 

3) Merencanakan lingkungan fisik pembelajaran matematika 
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4) Melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan belajar 

matematika 

5) Mengembangkan lingkungan sosial siswa 

6) Merencanakan kegiatan untuk bekerjasama 

7) Mendorong siswa saling menghargai 

8) Menelusuri perasaan siswa tentang matematika 

9) Mengembangkan model-model matematika 

b. Merencanakan kegiatan matematika 

1) Merencanakan kegiatan matematika yang seimbang dalam 

hal:  materi, waktu, kesulitan, aktivitas, dsb 

2) Merencanakan kegiatan matematika yang terbuka 

3) Merencanakan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan 

siswa 

4) Mengembangkan topic matematika 

5) Membangun mental matematika 

6) Kapan dan bilamana membantu siswa 

7) Menggunakan berbagai sumber ajar (buku yang bervariasi) 

Memperhatikan penjelasan di atas tentang prinsip, aturan, 

dan rincian kegiatan dalam kelas serta teori RME yang relevan 

dengan aturan kelas konstruktivisme dalam membangun 

kerjasama antar siswa, maka sintaks model pembelajaran 

matematika berbasis etnomatematika adalah bagaimana 

mengurutkan kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir agar 

siswa dapat mengkonstruksikan pemahaman matematikanya 

berdasarkan pengalaman siswa dengan konteks budaya yang sudah 

di eksplorasi sebelumnya, kemudian focus utama sebagai target 

belajar adalah pengembangan kemampuan numerasi siswa. 

Pembelajaran matematika berbasis etnomatematika yang 

mengedepankan pengalaman siswa sebagai refleksi awal dalam 

pembelajaran, kerja kelompok dan kemandirian siswa dalam 

menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dikerjakan dan 

diawasi oleh guru sebagai mediator. Tahap-tahap pembelajaran 
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dengan model pembelajaran matematika berbasis etnomatematika 

secara keseluruhan mengacu pada tahap pembelajaran berbasis 

masalah menurut Arends (2008), yaitu:  

 “Giving the orientation of the problem to students; organizing 

the students to examine; Assisting the investigation independently 
and groups; Developing and present the artifacts and exhibit; 

Analyzing and evaluate the process of answer the problem”.  

Tahapan tersebut disesuaikan untuk dapat dilaksanakan 

mengacu pada 3 (tiga) kegiatan inti dalam pembelajaran, yaitu 

pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kemudian tahapan dan 

komponen kegiatan pembelajaran dengan tahapan aktivitas 

belajar dalam model pembelajaran matematika berbasis 

etnomatematika adalah adalah (1) apersepsi pembelajaran; (2) 

menyajikan informasi dan pemecahan masalah; (3) memaparkan 

dan mengembangkan hasil kerja yang dilakukan siswa; dan (4) 

menganalisis dan mengevaluasi pemahaman siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika dengan menggunkan 

model pembelajaran yang dikembangkan.  

Berdasarkan analisis kebutuhan secara koseptual maka 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran matematika di SMP yang ideal 

sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman siswa secara prinsip 

dapat dikongkritkan kegiatan sebagai berikut. 

a) Pada kegiatan pendahuluan guru matematika dapat melakukan 

kegiatan refleksi kritis terkait kesulitan dan miskonsepsi siswa 

dalam pembelajaran matematika, kegiatan ini dimaksudkan 

untuk mempersiapkan aktivitas belajar agar sesuai dengan 

kebutuhan siswa. 

b) Kemudian pada kegiatan inti siswa diberikan permasalahan 

matematika dengan mengacu kepada konteks budaya (aktivitas, 

artefak, nilai dll.) yang didesain dalam bentuk langkah kerja 

atau soal cerita untuk mengarahkan siswa ke penemuan 

konsep. Pada kegiatan ini guru harus kreatif untuk mampu 

memberikan konteks kepada siswa agar mampu mengkonsruksi 
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pengetahuanya sendiri dengan cara penemuan (guru harus 

memfasilitasi siswa untuk menemukan konsep), diskusi 

kelompok, demontrasi. 

c) Guru harus kreatif dengan malakukan stimulasi khusus seperti 

penerapan metode open ended dalam setiap penyusunan soal. 

Metode tersebut dapat mengembangkan berpikir matematis, 

sehingga siswa dapat berpikir kritis dan kreatif. Kegiatan ini 

nantinya mengarah kepada pengembangan kemampuan 

numerasi siswa. 

d) Dalam kegiatan penilaian, penilaian autentik memiliki relevansi 

kuat terhadap pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sesuai 

dengan tuntutan Kurikulum 2013 ataupun Kurikulum 

Merdeka, karena penilaian ini mampu menggambarkan 

peningkatan hasil belajar peserta didik secara utuh.  

  

B. Tahap Kegiatan Dalam Melaksanakan Pembelajaran 

Tahap kegiatan dalam usaha melaksanakan pembelajaran yaitu 

persiapan/perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

Rincian aktivitas akan disesuaikan dengan aktivitas yang diperlukan 

dalam mengelola pembelajaran menggunakan model yang 

dikembangkan. Untuk itu, minimal ada tiga tahapan yang harus 

diperhatikan agar model pembelajaran matematika berbasis 

etnomatematika berorientasi pada pengembangan numerasi dalam 

pembelajaran matematika SMP yang dikembangkan dapat berjalan 

dengan baik. Tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Perencanaan 

Menurut Ebbut, S dan Straker A pada tahap perencanaan guru 

harus merencanakan lingkungan belajar dan kegiatan matematika. 

Dengan demikian rincian tugas guru pada tahap perencanaan adalah 

sebagai berikut: 

a. Memahami karakteristik siswa 
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Data tentang karakteristik siswa sangat diperlukan untuk 

mengetahui tingkat perkembangan siswa, latar belakang siswa, 

kondisi sosial, dan kondisi lingkungan siswa, terutama fokus pada 

pemahaman matematika siswa. Data ini penting untuk 

mengetahui kesiapan dan kemampuan awal siswa dalam kaitanya 

untuk merancang strategi pembelejaran yang sesuai, serta 

motivasi belajar agar rencana pembelajaran yang akan dilakukan 

dapat berjalan dengan lancar. Dengan demikian guru akan dapat 

melakukan persiapan pembelajaran yang bersifat fleksibel/ 

dinamis, merencanakan lingkungan fisik pembelajaran, 

mengembangkan lingkungan sosial siswa, dan kesiapan 

belajarnya. 

Pada kondisi ini juga sangat penting Ketika akan 

memutuskan produk budaya apa yang sesuai untuk dijadikan 

sebagai konteks dan penerapan dalam pembelajaran matematika. 

Setiap siswa dengan lingkungan social dan geografis yang berbeda 

akan sangat dipengarui oleh pengalaman mereka dalam 

merefleksikan konteks yang diberikan (Purwoko, Astuti, et al., 

2019). Pada kondisi ini pembelajaran dengan mengintegrasikan 

etnomatematika sebagai konteks harus diperhatikan sebagai 

upaya untuk memasukan prinsip realitas.  

b. Menganalisis materi 

Kegiatan ini disebut sebagai refleksi kritis, dimana 

pengetahuan konten guru, materi pelajaran pada umumnya telah 

ditetapkan dalam silabus kurkulum atau capaian pembelajaran, 

akan tetapi guru perlu menganalisa kembali agar apa yang akan 

disampaikan lebih jelas, karena materi yang terdapat di silabus 

atau capaian pembelajaran walaupun sudah ditata sedemikian 

rupa, bisa jadi ada kesulitan, miskonsepsi ataupun 

ketidakcocokan dengan kondisi yang terjadi dilapangan. Dengan 

demikian guru akan lebih dapat menentukan tahapan penyajian 

materi ataupun materi prasyarat yang perlu disampaikan 
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termasuk menentukan strategi pembelajaran yang sesuai dengan 

materi yang akan disampaikan.  Kemampuan guru dalam 

merumuskan tujuan pembelajaran (TP), alur tujuan pembelajaran 

(ATP) sampai dengan modul ajar disesuaiakan dengan kebutuhan 

siswa hasil dari refleksi kritis pada pengalaman pembelajaran 

sebelumnnya. 

c. Menyusun rencana pembelajaran 

Selanjutnya hasil yang diperoleh dari kegiatan menganalisa 

karakteristik siswa dan materi pelajar, disusun menjadi satu 

kesatuan proses pembelajaran yang sistimatis dan terararah 

kedalam Rencana Program Pembelajaran (RPP). Dalam Kurikulum 

Merdeka (KM) proses aktivitas pembelajaran dikelas terlihat sangat 

jelas pada modul ajar yang sudah disusun oleh guru.   

d. Memahami sistem pendukung 

Model pembelajaran ini dikembangkan secara khusus 

dengan berbasis etnomatematika, tentu akan memiliki perbedaan 

dengan model pembelajaran yang lainnya. Untuk itu, sebelum 

model pembelajaran ini diterapkan, penting bagi guru untuk 

memahami perangkat dan media pembelajaran sebagai sistem 

pendukung kelancaran proses pembelajaran. Diantaranya adalah 

dengan memahami hasil eksplorasi produk budaya apa yang 

bersesuaian dengan materi ajar, karena ini sangat penting ketika 

kita akan menyusun modul ajar sebagai penuntun bagi guru 

mengatur aktivitas kelas dan mengarahkan siswa dalam 

mengkonstruksi pengetahuannya, Modul ajar sebagai pegangan 

utama guru dan siswa dalam aktivitas di kelas sehingga dapat 

mengembangkan pemahamannya tentang materi yang sedang 

dipelajari, Lembar Kerja Siswa sebagai panduan aktivitas 

penyelesaian masalah siswa, dan Tes Hasil Belajar untuk 

mengukur tingkat pemahaman siswa dalam kemampuan 

numerasi seteah mengikuti proses pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran yang dikembangkan. 
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2. Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaan model pembelajaran matematika berbasis 

etnomatematika berorientasi kemampuan numerasi, perlu dilakukan 

beberapa hal, antara lain: 

a. Pengkondisian kelas 

Pengkondisian kelas dilakukan agar proses belajar mengajar 

terlaksana dengan tertib, dalam pembelajaran dengan model yang 

dikembangkan, guru mengatur kondisi belajar siswa secara 

individu ataupun kelompok, agar aktivitas penyelesaian masalah 

yang akan dilakukan dapat terlaksana dengan baik. Kondisi kelas 

yang tertib akan membantu siswa untuk mengkonstruksi 

permasalahan-permasalahan yang mereka ungkapkan dari 

pengalaman sehari-hari sehingga menjadi sebuah pemahaman 

yang utuh tentang materi yang diajarkan, sehingga masalah yang 

dihadapi dapat terselesaikan dengan baik dan benar 

b. Menentukan aktivitas siswa 

Aktivitas siswa dalam model pembelajaran ini dimulai 

dengan pemberian konteks produk budaya yang ada dilingkungan 

siswa yaitu siswa mengkonstruksi pemahaman menjadi sebuah 

pemahaman untuk memecahkan masalah yang telah diberikan, 

sehingga dalam proses belajar mengajar kegiatan berpusat pada 

siswa, akan tetapi dalam perjalannya guru juga dapat memberikan 

masukan jika diperlukan, ini yang kita sebut sebagai guru 

memfasilitasi dan mengarahkan siswa tahap demi tahap 

(scaffolding). 

c. Melakukan pemecahan masalah (Numerasi) 

Sebagai tujuan dari model pembelajaran ini kemampuan 

numerasi sehingga dalam menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan konteks yang diberikan menjadi point utama, sehingga 

guru harus betul-betul telah menjelaskan dengan jelas setiap 
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tahapan dan strategi dalam menyelesaikan masalah yang 

berkembang. Karena hal itulah yang akan membantu siswa untuk 

menganalisa permaslahan secara mendasar dan menentukan 

langkah peyelesainnya serta ketelitian dalam pemecahan masalah. 

Pola dalam pembelajaran matematika dalam pengembangan 

kemampuan numerasi dilakukan secara siklik dengan skema 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Tahapan pengembangan numerasi 

 

Kemampuan numerasi menjadi salah satu kompetensi dasar 

yang diujikan dalam AKM. Sebagai bentuk penilaian proses dan 

hasil belajar, AKM bertujuan untuk memberikan informasi terkait 

tingkat kompetensi siswa. Nantinya, informasi tersebut digunakan 

sebagai acuan bagi Guru dalam merancang pembelajaran (Zenius 

Untuk Guru) . 

Guru harus mengembangkan kemampuan numerasi siswa 

dengan menggunakan pendekatan yang meliputi semua bidang 

matematika, seperti cara berpikir, pemecahan masalah, dan 

pemahaman konsep.  

1) Dalam mengembangkan cara berpikir, siswa harus mengetahui 

terlebih dahulu masalah apa yang disajikan. 

2) Untuk penyelesaiannya, siswa menggunakan informasi-

informasi yang mereka ketahui dari masalah yang ada. 



65 
 

3) Setelah mengetahui pemecahan masalahnya, siswa 

menggunakan cara tersebut untuk membangun pemahaman 

mereka tentang konsep-konsep tertentu yang ada di kehidupan 

sehari-hari. 

d. Pemaparan Hasil Kerja 

Usaha untuk mewujudkan suasana kelas yang demokratis 

dan terbuka bagi seluruh siswa dalam menyampaikan 

pendapatnya, kegiatan belajar dilakukan dengan membuka ruang 

bagi setiap kelompok atau individu menunjukkan hasil kerjanya. 

Kegiatan tersebut dilakukan sebagai media bagi siswa untuk 

menunjukkan hasil penyelesaian masalah disertai dengan 

alasannya. Di samping itu, kegiatan ini memberikan kesempatan 

bagi siswa lain menyampaikan ide jika ditemukan hasil atau 

proses yang berbeda dalam kegiatan penyelesain masalah yang 

telah mereka lakukan. 

e. Menyimpulkan Materi Pelajaran 

Prinsip demokratis dan peran guru sebagai mediator dalam 

kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran 

matematika berbasis etnomatematika dengan memberikan ruang 

seluas-luasnya bagi siswa dalam melakukan aktivitasnya dan 

mengeluarkan pendapatnya. Untuk itu, guru dalam proses belajar 

yang sedang berlangsung bertindak sebagai fasilitator dan tidak 

diperkenankan memberikan kesimpulan benar atau salah 

terhadap pendapat siswa secara langsung. Untuk itu, pada akhir 

kegiatan belajar, berdasarkan seluruh rangkaian kegiatan dan 

berbagai aktivitas dan hasil kerja yang ditunjukkan siswa 

menyimpulkan materi pelajaran yang sedang dipelajari agar 

terdapat satu pemahaman yang sama terhadap materi pelajaran 

yang akan dipahami oleh siswa. 
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3. Evaluasi 

Dalam model pembelajaran matematika berbasis 

etnomatematika, evaluasi yang dilakukan adalah dengan metode 

autentik yaitu untuk mengetahui perkembangan siswa pada setiap 

tahapan proses pembelajaran serta kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran menggunakan model yang dikembangkan. 

Mengacu pada prinsip dasar teori yang mendukung model 

pembelajaran ini yaitu teori belajar konstruktivistik, maka perlu 

dilakukan penyerapan informasi tentang perkembangan 

kemampuan siswa dalam memecahkan masalah dan kemampuan 

berpikirnya. 

Memonitoring perkembangan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan masalah merupakan salah satu kegiatan untuk 

mencapai tujuan atama dalam pembelajaran konstruktivistik, yang 

menurut (Cobb, 1998:45) adalah:  

“two major goals for mathematics instruction, First, students 

should develop mathematical structures that are more complex, 
abstract, and powerful than the ones they currently possess so 
that they are increasingly capable of solving a wide variety of 

meaningful problems. Second, students should become 
autonomous and self-motivated in their mathematical activity. 

Such students believe that mathematics is a way of thinking 
about problems”. 

 

Tujuan tersebut diatas adalah mengusahakan pembelajaran 

matematika harus dapat mengembangkan struktur matematisnya 

menjadi lebih komplek, abstrak, dan kuat daripada kondisi 

sebelumnya, sehingga siswa dapat menyelesaikan masalah yang 

lebih bermakna, dan siswa menjadi individu yang otonom dan 

termotivasi dalam bermatematika, sehingga siswa percaya  bahwa 

matematika adalah kegiatan menyelesaikan masalah. 
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Aktivitas belajar yang didesain untuk terciptanya suasana 

demokratis mengacu kepada paradigma pembelajaran yang bersifat 

transmitter ke paradigma pembelajaran yang fasilitator, mediator, 

motivator, dan konstruktif. Peran guru sebagai sumber belajar 

berubah menjadi panutan belajar agar semaksimal mungkin siswa 

berposisi sebagai sumber atau subjek belajar, posisi tersebut akan 

membuka ruang bagi siswa untuk melakukan perancangan dan 

penyelidikan secara kolaboratif dalam usaha menyelesaikan 

masalah. 

Kegiatan evaluasi pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran matematika berbasis etnomatematika dilakukan 

mengacu pada teori autentik asesment yaitu pendekatan proses 

dengan mengamati aktivitas, cara, dan hasil kerja siswa melalui 

portofolio atau lembar kerja dan hasil akhir menggunakan tes hasil 

belajar untuk mengkonfirmasi dan mengetahui pemahaman konsep 

matematika siswa setelah mengikuti proses belajar menggunakan 

model yang dikembangkan. Secara terperinci kegiatan evaluasi 

autentik dilakukan untuk mengevaluasi beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Kualitas pembelajaran untuk mengetahui tingkat daya serap 

siswa terhadap pengetahuan dan keterampilan yang sedang 

dipelajari. 

2. Aktivitas siswa untuk mengetahui keterlibatan aktif siswa dalam 

mengikuti aktivitas belajar berdasarkan perencanaan yang sudah 

disusun sebelumnya. 

3. Kemapuan guru dalam mengelola pembelajaran untuk 

mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melakukan 

tugasnya mengelola proses pembelajaran dengan mengikuti 

prinsip reaksi yang sudah ditetapkan sebelumnya. 

4. Respon siswa untuk mengetahui minat dan ketertarikan siswa 

terhadap setiap komponen dan kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model yang dikembangkan. 
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Penilaian tersebut dilakukan untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pembelajaran sekaligus sebagai refleksi kritis untuk 

memperbaiki setiap komponen dan kegiatan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran matematika yang dikembangkan. 
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BAB IV 

Penutup 

 

Model pembelajaran matematika berbasis etnomatematika 

berorientasi pada pengembangan kemampuan numerasi siswa 

merupakan model pembelajaran matematika untuk tingkat SMP yang 

dilakukan untuk menghasilkan proses pembelajaran matematika yang 

bermakna yang didasarkan atas pengalaman dan pengetahuan siswa 

dalam mengkonstruksi konsep matematika secara mandiri kemudian 

pada setiap penerapan dari konsep ke aplikasinya dilakukan dengan 

sesuai tahapan pemecahan masalah sesuai konteks dan konsep yang 

diberikan. Keberhasilan pengembangan model pembelajaran 

matematika berbasis etnomatematika berorientasi pada pengembangan 

kemampuan numerasi siswa ditentukan oleh beberapa faktor di 

antaranya faktor siswa, guru, sumber belajar dan fasilitas yang 

mendukung lainnya. Model ini dapat terlaksana dengan baik apabila: 1) 

Guru mempersiapkan betul kegiatan pembelajaran yang akan 

dilaksanakan, termasuk guru bejalar dari setiap pengalaman dan 

pengetahuan dalam setiap pembelajaran matematika, 2)  Sekolah bisa 

merencanakan secara bersama-sama program sosialisasi atau pelatihan 

pengembangan kompetensi guru yang rutin dilaksanakan pada kegiatan 

MGMP Matematika SMP.  Dengan melaksanakan prosedur yang 

telah dipersiapkan diharapkan model pembelajaran berbasis 

etnomatematika berorientasi pada pengembangan kemampuan 

numerasi siswa ini dapat mempersiapkan pembelajaran lebih baik dan 

memberikan fasilitas kepada siswa dalam memahami konsep 

matematika yang dipelajari dan siswa dapat memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang lebih baik dimasa yang datang dan 

tentunya relevan dengan kemerdekaan siswa dalam belajar. 
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