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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hak semua individu. Pada hakekatnya 

pendidikan bertujuan untuk mempersiapkan manusia dalam menjalankan 

kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Dasar bagi kelangsungan 

hidup individu juga bergantung pada pendidikan. Dengan pendidikan, setiap 

individu memperoleh informasi dan pengetahuan yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan kesempatan yang ia 

miliki. Senada dengan hal tersebut, pendidikan hendaknya mempersiapkan 

individu menjadi anggota masyarakat yang mememiliki kemampuan 

akademik yang mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, tekhnologi, dan seni. Pendidikan hendaklah memberikan 

dampak positif bagi kehidupan masyarakat dan kebudayaan nasional. 

Dewasa ini, matematika sering kali dianggap sebagai momok yang 

menakutkan bagi segelintir siswa.  Situasi didaktis (pola hubungan siswa-

materi melalui bantuan sajian guru) pun disinyalir sangat menentukan 

keberhasilan dalam proses pembelajaran. Sekata dengan hal tersebut, jika 

kita kaji lebih jauh mengenai matematika itu sendiri merupakan salah satu 

komponen dari serangkaian mata pelajaran yang memiliki peranan penting 

dalam pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi.  

Menurut Piaget (dalam Heruman, 2013, hlm. 1) usia siswa sekolah 

dasar berada pada fase operasional kongkret. Pada fase ini kemampuan yang 

tampak adalah kemampuan untuk mengoprasikan kaidah-kaidah logika, 

meskipun masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. Pengetahuan 

yang didapat masih terikat objek yang ditangkap panca indra. Oleh karena 

itu dalam pembelajaran matematika perlu adanya perbuatan dan pengertian 
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tidak hanya hafalan agar informasi yang didapat siswa dapat dipahami dan 

bertahan lama. 

Matematika yang diajarkan di SD merupakan konsep yang nantinya 

akan terus dikembangkan oleh siswa di sekolah dengan tingkatan yang 

berbeda. Maknanya adalah bahwa konsep-konsep matematika dalam 

pembelajaran matematika itu saling berhubungan. Jika seseorang 

mengalami hambatan pada pembelajaran awal suatu konsep maka 

dampaknya ia akan mengalami hambatan pula ketika mempelajari konsep 

selanjutnya yang sifatnya masih berkaitan. Untuk dapat memahami konsep 

matematika selanjutnya berarti seorang siswa harus terlebih dahulu 

memahami konsep sebelumnya. Dalam hal ini pemahaman matematika 

menjadi pokok perhatian penting dalam pembelajaran matematika. Seorang 

guru hendaknya senantiasa memikirkan cara menyampaikan materi dengan 

baik dalam suatu bahan ajar.  

Menurut Van Hiele (dalam Suwangsih & Tiurlina, 2012, hlm. 92) 

terdapat 5 tahap belajar anak dalam pengajaran geometri, yaitu tahap 

pengenalan, tahap analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi, dan tahap 

akurasi. Dalam proses pembelajaran, guru masih berpatok pada buku-buku 

sumber yang ada dalam mengembangkan bahan ajar tanpa 

mempertimbangkan respon siswa. Dengan demikian, dalam hal ini guru 

dapat menjadi salah satu faktor yang dapat memunculkan hambatan belajar 

pada diri siswa. Apabila proses pembelajaran dalam mengenalkan konsep 

simetri putar bangun datar belah ketupat disampaikan guru dengan cara dan 

teknik seperti disebutkan di atas, maka kecil kemungkinannya untuk siswa 

dapat memahami konsep. Sebagai akibatnya, siswa akan mengalami 

kesulitan atau hambatan dalam belajar (learning obstacle) pada konsep 

simetri putar bangun datar belah ketupat.  

Learning obstacle adalah hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan 

yang dialami oleh siswa dalam memahami suatu konsep. Penciptaan situasi 
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didaktis yang efektif sangatlah diperlukan. Hal ini penting karena menurut 

hasil observasi yang telah peneliti lakukan di dua sekolah dasar yaitu kelas 

VI SD Negeri Gedeg pada hari Selasa 25 April 2017 dan kelas VI SD 

Negeri Drangong 1 pada 2 Mei 2017 menunjukkan hasil yang kurang 

memuaskan. Terdapat beberapa learning obstacle yang dialami siswa, yaitu 

didapatkan hasil sebagai berikut: 

Tipe 1 :  learning obstacle terkait pemahaman terhadap konsep sifat-sifat 

belah ketupat dari suatu gambar. 

Tipe 2 : learning obstacle terkait concept image suatu bentuk belah 

ketupat dari suatu gambar. 

Tipe 3 : learning obstacle terkait pemahaman terhadap konsep simetri 

putar bangun datar belah ketupat. 

Berikut beberapa contoh learning obstacle siswa terkait konsep sifat-

sifat belah ketupat dari suatu gambar: 
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Dilihat dari respon siswa pada gambar 1.1, siswa memberikan nama 

pada gambar a yaitu bangun datar belah ketupat dengan alasan karena 

bangun datar tersebut dapat menempati bingkainya dengan 4 cara dan 

memiliki 4 simetri lipat padahal sejatinya jika ditinjau berdasarkan sifat-

sifat belah ketupat, bangun datar belah ketupat hanya memiliki 2 simetri 

lipat dan dapat menempati bingkainya kembali dengan 2 cara. Pada gambar 

b siswa memberikan nama bangun datar tersebut layang-layang dengan 

alasan karena dapat menempati bingkainya dengan 2 cara padahal bangun 

datar layang-layanghanya dapat menempati kembali bingkainya dengan 1 

cara. Siswa memberikan nama pada gambar d yaitu bangun datar jajar 

genjang dengan alasan karena bangun datar tersebut memiliki 2 pasang sisi 

berhadapan sama panjang dan sejajar padahal jika dilihat pada soal, gambar 

d memiliki keempat sisi yang sama panjang bukan hanya sisi yang 

berhadapannya yang sama panjang.   
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Dilihat dari respon siswa gambar 1.2 menunjukkan bahwa siswa 

tersebut memberikan nama bangun datar pada gambar a dan b yaitu belah 

ketupat. pada gambar a siswa memberikan alasan bahwa bangun datar a 

memiliki 2 simetri putar dan 2 simetri lipat, padahal jika kita lihat kembali 

gambar pada soal, gambar a memiliki 4 simetri putar dan 4 simetri lipat. 

Pada gambar b siswa telah tepat dalam memberikan nama serta alasannya 

sesuai dengan sifat dan ciri-ciri yang terdapat pada gambar b. Pada gambar 

d dan e siswa memberikan nama bangun datar yaitu jajar genjang dengan 

alasan yang sama yaitu tidak memiliki simetri putar, padahal gambar d 

memiliki simetri putar sebanyak 2. Pada gambar e pemberian nama dan 

alasan sudah tepat akan tetapi alasan berupa sifat-sifat dari bangun datar 

pada soal yang disebutkan masih belum lengkap. 
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Berdasarkan respon siswa gambar 1.3 menunjukkan bahwa siswa 

masih kurang tepat dalam memberikan nama bangun datar beserta alasan 

berupa sifat-sifat dari bangun datar tersebut terutama pada gambar a dan b. 

Pada gambar c siswa memberikan nama bangun datar persegi dengan alasan 

yang kurang tepat yaitu mempunyai titik sudut atas dan bawah. Pada 

gambar d siswa menjawab bahwa bangun datar tersebut merupakan bangun 

datar jajar genjang dengan alasan hanya karena mempunyai 4 sisi padahal 

keseluruhan dari gambar bangun datar yang ditampilkan pada soal sama-

sama memiliki 4 sisi. Siswa memberikan nama trapesium pada gambar e 

dengan alasan mempunyai sisi sudut dan punya titik sudut atas dan bawah 

padahal keseluruhan gambar pada soal memiliki sifat-sifat yang demikian 

yaitu sama-sama memiliki sisi dan sudut. 
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Jika dilihat dari respon siswa pada gambar 1.4, dalam memberikan 

nama bangun datar dan alasan berupa sifat-sifat dari gambar bangun datar 

tersebut masih kurang tepat. 
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Gambar 1.4 

Soal dan Respon Soal Uji Tes Learning Obstacle SD Negeri Gedeg 

 

Gambar 1.5 

Soal dan Respon Soal Uji Tes Learning Obstacle SD Negeri Gedeg 
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n siswa pada gambar 1.5. Gambar a, siswa memberikan nama bangun datar 

belah ketupat karena bentuknya sama dengan belah ketupat tanpa 

menyebutkan sifat-sifat dari bangun datar itu sendiri. Begitupula dengan 

gambar b, c, d, dan e, siswa mamsih belum tepat dalam memberikan alasan 

berdasarkan nama gambar bangun datar yang mereka tulis. 

Jika dilihat dari keseluruhan respon siswa terhadap soal uji tes 

learning obstacle yang diberikan menunjukkan bahwa siswa belum benar-

benar memahami sifat-sifat dari bangun datar belah ketupat. Siswa masih 

kurang tepat dalam memberikan nama dan sifat-sifat bangun datar pada 

gambar yang terdapat dalam soal. Sebagai contoh siswa hanya mampu 

menyebutkan satu dari sekian sifat yang dimiliki belah ketupat, itupun 

alasan yang diberikan sudah benar namun kurang tepat. Disisi lain seperti 

yang dipaparkan oleh Tahyat, dkk (2010, hlm. 56) bahwa sifat-sifat belah 

ketupat dapat dikenali yaitu sebagai berikut: 

1. Semua sisi  belah ketupat sama panjang 

2. Terbuat dari segitiga sama kaki yang kongruen yang diimpitkan 

bagian alasnya 

3. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri  

4. Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar 

oleh diagonalnya 

5. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling 

tegak lurus 

6. Memiliki dua buah sudut lancip 

7. Memiliki dua buah sudut tumpul.  

Akan tetapi pada kenyataannya siswa masih belum tepat dalam 

menyebutkan sifat-sifat dari bangun datar belah ketupat itu sendiri. Hal 
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tersebut menandakan beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam 

belajar (learning obstacle). 

Contoh hambatan selanjutnya adalah pada saat siswa diberikan soal 

tentang gambar dari suatu bangun datar, kemudian siswa diintruksikan 

u

n

t

u

k

 

memilih manakah yang termasuk bangun datar belah ketupat, siswa juga 

mengalami hambatan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 

Soal dan Respon Soal Uji Tes Learning Obstacle SD Negeri Gedeg 
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Respon yang diberikan siswa pada gambar 1.6 kurang tepat karena 

dari respon siswa tersebut siswa terkesan hanya mengelompokkan gambar 

yang terlihat sama bukan menentukan gambar mana yang termasuk bangun 

datar belah ketupat. 

 

 

 

Dilihat dari respon siswa pada gambar 1.7, siswa menyebutkan bahwa 

yang termasuk bangun datar belah ketupat adalah gambar d dan e padahal 

sejatinya jika mengacu pada sifat-sifatnya bangun datar d dan e merupakan 

bangun datar persegi karena memiliki 4 simetri putar dan 4 simetri lipat dan 

keempat sudutnya merupakan sudut siku-sikuyang jelas sangat berbeda 

dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun datar belah ketupat. 

Gambar 1. 7 

Soal dan Respon Soal Uji Tes Learning Obstacle SD Negeri Gedeg 
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Pada gambar 1.8, siswa memberikan respon bahwa yang termasuk 

bangun datar belah ketupat adalah gambar d padahal jika ditinjau 

berdasarkan sifat-sifatnya bangun datar pada gambar d merupakan bangun 

datar persegi karena memiliki 4 simetri putar dan 4 simetri lipat dan 

keempat sudutnya siku-siku. Jelas berbeda dengan sifat-sifat yang dimiliki 

oleh bangun datar belah ketupat. 

 

 

 

 

 

 

Siswa menyebutkan bahwa yang termasuk bangun datar belah ketupat 

adalah gambar a dan d. Padahal jika ditinjau berdasarkan sifat-sifat bangun 

datar antara gambar a dan gambar d itu memiliki sifat atau ciri-ciri yang 

berbeda.  

T

e

r

d

a

p

Gambar 1. 8 

Soal dan Respon Soal Uji Tes Learning Obstacle SD Negeri Drangong 1 

 

Gambar 1. 9 

Soal dan Respon Soal Uji Tes Learning Obstacle SD Negeri Drangong 1 

 



12 
 

PGSD UPI Kampus Serang 

 
Nurul Azizah, 2017 
DESAIN DIDAKTIS PEMBELAJARAN ETNOMATEMATIKA SUNDA PADA KONSEP SIMETRI PUTAR 
BANGUN DATAR BELAH KETUPAT TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA 
SEKOLAH DASAR 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

at keterkaitan antara persegi dan belah ketupat yaitu keempat ruas garisnya 

sama panjang. Akan tetapi, tidak bisa dikatakan sepenuhnya bahwa persegi 

adalah belah ketupat dikarenakan terdapat sifat-sifat dari persegi dan belah 

ketupat yang tidak seluruhnya sama. Artinya, persegi hanya menyerupai 

belah ketupat yang memiliki keterkaitan dimana baik persegi maupun belah 

ketupat sama-sama memiliki keempat ruas garis yang sama panjang. Pada 

soal tersebut peneliti mendapati fakta bahwa anak belum terlalu memahami 

antara bangun datar persegi dan bangun datar belah ketupat. Hal tersebut 

mengindikasikan adanya hambatan yang dialami siswa pada concept image 

mengenai bangun datar belah ketupat. Siswa terbiasa dengan  tampilan 

gambar yang disajikan oleh guru, sehingga ketika gambar disajikan dalam 

tampilan yang berbeda siswa sering kali merasa kesulitan karena tidak 

terbiasa dengan tampilan dalam posisi yang berbeda. 

Dan contoh hambatan yang terakhir adalah pada saat siswa diberikan 

soal tentang konsep simetri putar bangun datar belah ketupat, siswa juga 

mengalami hambatan sebagai berikut 

 

 

 

 

Gambar 1. 10 

Soal dan Respon Soal Uji Tes Learning Obstacle SD Negeri Gedeg 
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Pada gambar 1.10 siswa belum mampu melukiskan bangun datar 

belah ketupat dengan benar dan siswa belum mampu menentukan pola 

perputaran dari bangun datar belah ketupat. 

 

 

 

Dilihat dari respon siswa pada gambar 1. 11 siswa belum mampu 

melukiskan bangun datar belah ketupat dengan tepat sesuai dengan sifat-

sifatnya dansiswa juga belum mampu menentukan pola perputaran simetri 

putar bangun datar belah ketupat. 

 

 

Berdasarkan gambar 1. 12, respon yang diberikan siswa menunjukkan 

bahwa siswa belum mampu melukiskan dan menentukan pola perputaran 

bangun datar belah ketupat dengan tepat. 

 

Gambar 1. 11 

Soal dan Respon Soal Uji Tes Learning Obstacle SD Negeri Gedeg 

 

Gambar 1. 12 

Soal dan Respon Soal Uji Tes Learning Obstacle SD Negeri Drangong 1 
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Respon yang ditunjukkan siswa pada gambar 1.13 menunjukkan 

bahwa siswa belum mampu melukiskan bangun datar belah ketupat sesuai 

dengan sifat-sifatnya serta siswa juga belum mampu menentukan pola 

perputaran bangun datar belah ketupat dengan tepat. 

Berdasarkan respon siswa yang diberikan siswa terlihat jelas bahwa 

siswa belum mampu melukiskan bangun datar belah ketupat dengan tepat 

sesuai dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun datar belah ketupat, di 

sisi lain siswa juga belum mampu menentukan pola perputaran pada simetri 

putar belah ketupat. ketika menjawab soal tersbeut, siswa cenderung tidak 

mengikuti intruksi yang terdapat dalam soal. Hal itu terlihat ketika siswa 

tidak menjawabnya dengan cara yang benar. Hambatan-hambatan (learning 

obstacle) tersebut dapat terjadi karena keterbatasan konsep yang dimiliki 

siswa. Mereka hanya mengetahui hal-hal yang telah diberikan guru akan 

tetapi ketika mereka dihadapkan dengan hal-hal baru maka akan mengalami 

kesulitan dan ketidaktahuan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan 

pada siswa, siswa menjawab mereka merasa bingung ketika dihadapkan 

dengan tampilan gambar seperti yang terdapat dalam soal. Artinya perlu 

adanya penanganan khusus yang dilakukan oleh pendidik guna meremidiasi 

hambatan siwa dalam proses  pembelajaran matematika. 

Gambar 1. 13 

Soal dan Respon Soal Uji Tes Learning Obstacle SD Negeri Drangong 1 
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Maka diharapkan guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran 

merancang bahan ajar (desain didaktik) yang sesuai dengan learning 

obstacle yang ditemukan untuk kemudian diterapkan yang tentunya harus 

sesuai dengan kondisi siswa dan situasi lingkungan siswa. Guru harus 

pandai dalam memilih suatu model atau pendekatan pembelajaran untuk 

dapat diterapkan dalam mengatasi learning obstacle siswa.  

Mengajarkan matematika di sekolah dasar bisa juga dipadukan dengan 

kebudayaan yang ada disekitar siswa. Menurut  Bishop  (dalam Tandililing, 

2013, hlm. 194),  matematika  merupakan   suatu bentuk  budaya. 

Matematika sebagai bentuk budaya,  yang artinya bahwa matematika telah  

terintegrasi  pada seluruh aspek kehidupan  masyarakat dimanapun berada. 

Pembelajaran berbasis kebudayaan memberikan dampak positif bagi siswa, 

kenyataannya bahwa seiring perubahan zaman , nilai-nilai budaya Sunda 

tetap tidak berubah (Supriadi, 2016, hlm. 13). Selain itu melalui 

pembelajaran berbasis kebudayaan, siswa menjadi lebih kenal dengan 

kebudayaan yang ada disekitarnya, dan siswa juga dapat mempelajari 

matematika dengan cara yang berbeda. Pembelajaran matematika yang 

berbasis pada kebudayaan lebih dikenal dengan etnomatematika. Dengan 

etnomatematika, siswa bukan hanya sekedar belajar matematika tetapi juga 

dapat mengenal kebudayaan yang ada di sekitar mereka. Gagasan 

etnomatematika akan dapat memperkaya pengetahuan matematika yang 

telah ada (Tandililing, 2013, hlm. 194). Artinya, jika perkembangan 

etnomatematika  telah banyak dikaji maka bukan tidak mungkin matematika 

diajarkan secara  bersahaja dengan mengambil unsur budaya setempat.  

Menurut Supriadi (2016, hlm. 1) konsep etnomatematika Sunda 

adalah semua kegiatan ide seseorang dengan didasari oleh pandangan 

budaya Sunda (nilai-nilai budaya Sunda) yang dikembangkan melalui 

proses berpikir matematika, dengan memandang bahwa matematika adalah 
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produk budayanya. D’Ambrosio (dalam Supriadi, 2016, hlm. 24) 

mengemukakan bahwa Ethnomathematics adalah suatu pendekatan  

pengajaran dan pembelajaran matematika berdasarkan pengetahuan siswa 

sebelumnya, latar belakang, peran, lingkungan bermain, dan pengalaman 

masa lalu dan lingkungannya saat ini. Pembelajaran matematika berbasis 

budaya (etnomatematika) bukan berarti kita menjadi masyarakat yang 

primitif, namun lebih kepada bagaimana agar budaya yang sudah mencari 

ciri khas bangsa ini dapat terus bertahan sesuai dengan perkembangan 

zaman (Supriadi, 2016, hlm. 24).  

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada salah satu guru 

di daerah kabupaten Serang, saat ini pembelajaran matematika yang 

dipadukan dengan kebudayaan masih jarang sekali dilakukan. Arisetyawan, 

dkk (2014, hlm. 683) mengemukakan bahwa dalam proses pendidikan 

pendidik tidak hanya mentransfer nilai pengetahuan melainkan nilai-nilai 

kearifan lokal sebagai karakteristik pendidikan nasional perlu dihadirkan 

dalam proses pembelajaran karena pendidikan tidak hanya didasarkan pada 

satu aspek budaya intelektual melainkan aspek secara keseluruhan. 

Dengan adanya pendapat diatas, maka peneliti memutuskan untuk 

menggunakan pembelajaran etnomatematika Sunda untuk mengatasi 

learning obstacle yang terjadi pada siswa. Dengan mencampurkan unsur 

budaya lokal ke dalam pembelajaran matematematika secara tidak langsung 

pembelajaran tersebut membawa siswa pada situasi nyata dalam kehidupan 

sehari-harinya. Guru dapat sekaligus mengingatkan dan meningkatkan 

kecintaan siswa terhadap suatu budaya lokal kepada siswa, sehingga 

pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa. 

Merujuk pada uraian di atas, maka untuk meminimalisir learning 

obstacle siswa pada konsep simetri putar bangun datar belah ketupat peneliti 
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ingin merancang sebuah bahan ajar (desain didaktik) pembelajaran 

etnomatematika Sunda dengan menggunakan konteks makanan tradisional 

Sunda berupa sarung ketupat. Makanan tradisional dipilih karena peneliti 

beranggapan bahwa makanan tradisional tersebut sudah akrab dilingkungan 

siswa yang diharapkan dapat mempermudah siswa ketika melakukan proses 

pembelajaran. Dengan memasukkan unsur-unsur kebudayaan dalam 

pembelajaran, maka proses pembelajaran menjadi lebih bermakna serta 

dapat meningkatkan kecintaan siswa pada kebudayaan lokal.  

Melalui desain didaktik pembelajaran etnomatematika Sunda dimana 

siswa secara langsung terlibat di dalam proses pembelajarannya akan 

berdampak pula bagi kemampuan pemahaman matematis siswa yang 

diharapkan dapat terjadi peningkatan didalamnya. Seperti yang kita ketahui, 

bahwa kemampuan pemahaman matematis siswa perlu ditingkatkan lagi 

karena berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dibuktikan berdasarkan 

hasil tes soal learning obstacle terkait kemampuan pemahaman matematis 

siswa SD kelas VI masih dalam kategori rendah. 

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai pembelajaran konsep simetri putar 

bangun datar belah ketupat dengan judul “Desain Didaktis Pembelajaran 

Etnomatematika Sunda pada Konsep Simetri Putar Bangun Datar Belah 

Ketupat terhadap Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa Sekolah Dasar 

(Berdasarkan Learning Obstacle di Kelas 5 SD)”. 

B. Rumusan Masalah  

Bertolak dari pemikiran diatas, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dijabarkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana learning obstacle (hambatan belajar) yang terjadi pada 

proses pembelajaran konsep simetri putar bangun datar belah ketupat? 
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2. Bagaimana desain dan implementasi desain didaktik awal (DDA) 

konsep simetri putar bangun datar belah ketupat dengan menggunakan 

Etnomatematika Sunda terhadap kemampuan pemahaman matematis 

siswa kelas 5 SD? 

3. Bagaimana revisi desain didaktis (RDD) dan implementasi revisi 

desain didaktik (RDD) konsep simetri putar bangun datar belah 

ketupat dengan menggunakan Etnomatematika Sunda terhadap 

kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 5 SD? 

4. Bagaimana karakteristik pembelajaran etnomatematika Sunda dengan 

Desain Didaktik? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dijabarkan di atas, tujuan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengidentifikasi learning obstacle (hambatan belajar) yang 

terjadi pada proses pembelajaran konsep simetri putar bangun datar 

belah ketupat. 

2. Untuk mendeskripsikan desain dan implementasi desain didaktik awal 

(DDA) konsep simetri putar bangun datar belah ketupat dengan 

menggunakan Etnomatematika Sunda terhadap kemampuan 

pemahaman matematis siswa kelas 5 SD. 

3. Untuk mendeskripsikan revisi desain didaktis (RDD) dan 

implementasi revisi desain didaktik (RDD) konsep simetri putar 

bangun datar belah ketupat dengan menggunakan Etnomatematika 

Sunda terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa kelas 5 SD 

4. Untuk mengetahui karakteristik pembelajaran etnomatematika Sunda 

dengan Desain Didaktik. 

 



19 
 

PGSD UPI Kampus Serang 

 
Nurul Azizah, 2017 
DESAIN DIDAKTIS PEMBELAJARAN ETNOMATEMATIKA SUNDA PADA KONSEP SIMETRI PUTAR 
BANGUN DATAR BELAH KETUPAT TERHADAP KEMAMPUAN PEMAHAMAN MATEMATIS SISWA 
SEKOLAH DASAR 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengkajian 

pembelajaran matematika khususnya pada konsep simetri putar bangun 

datar belah ketupat. Inti permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian 

ini adalah perbaikan desain didaktik melalui pembelajaran etnomatematika 

Sunda untuk mengatasi hambatan belajar (learning obstacle) siswa pada 

konsep simetri putar bangun datar belah ketupat. Serta diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan pemahaman matematis siswa.  

 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian tersebut adalah 

1. Bagi Peneliti 

  Menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan diri 

sebagai guru yang profesional. Serta memberikan motivasi belajar 

peneliti untuk lebih kreatif dalam mengembangkan bahan ajar (desain 

didaktik) melalui pembelajaran etnomatematika dengan menggunakan 

konteks makanan khas Sunda berupa sarung ketupat. 

2. Bagi Siswa 

  Meningkatkan hasil belajar, pengetahuan, dan penguasaan siswa pada 

materi simetri puatar bangun datar belah ketupat. Serta memberikan 

pengalaman belajar baru dengan pembelajaran etnomatematika 

dengan menggunakan konteks makanan khas Sunda berupa sarung 

ketupat, sehingga siswa lebih mudah mengikuti proses pembelajaran 

di sekolah dan mengurangi hambatan belajar (learning obstacle) pada 

concept image yang dihadapinya. 

3. Bagi Guru 

  Menambah wawasan tentang pembelajaran yang digunakan agar 

kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik sehingga konsep 

pembelajaran disajikan dengan tepat. Serta sebagai bahan masukan 

dalam pengembangan desain didaktik pemahaman matematis melalui 
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pembelajaran etnomatematika Sunda untuk mengatasi learning 

obstacle siswa pada konsep simetri putar bangun datar belah ketupat. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji desain didaktis pembelajaran 

etnomatematika terhadap kemampuan pemahaman matematis siswa. 

Adapun subjek penelitian pada tahap tes learning obstacle adalah siswa 

kelas VI SDN Drangong 1 dan SDN Gedeg, sebagai kelas yang lebih tinggi 

dari kelas V. Sedangkan kelas V SDN Lebakwana sebagai subjek 

pengimplementasian DDA dan kelas V SDN Drangong 1 sebagai subjek 

pengimplementasian RDD. Penelitian ini dilakukan karena adanya learning 

obstacle (hambatan belajar) khususnya concept image pada simetri putar 

bangun datar belah ketupat, sehingga peneliti melakukan penelitian dengan 

menggunakan dua kelas yaitu kelas V SDN Lebakwana sebagai subjek 

penelitian untuk implementasi DDA dan kelas V SDN Drangong 1 sebagai 

subjek yang menerima revisi desain didaktik (RDD) dari desain didaktik 

awal (DDA). Sebuah desain didaktik awal (DDA) disusun dan 

diimplementasikan di kelas V SDN Lebakwana sesuai dengan kebutuhan 

siswa berdasarkan learning obstacle yang terjadi. Lembar kerja siswa juga 

disertakan untuk memperoleh data siswa yang menjadi kategori siswa yang 

menjawab soal sesuai dengan prediksi, sebagian sesuai prediksi, atau 

bahkan tidak sesuai dengan prediksi. Desain Didaktik Awal (DDA) yang 

telah diimplementasikan dievaluasi untuk mengetahui hal-hal yang kurang 

sesuai dalam pembelajaran tersebut. Setelah dilakukan evaluasi, penyusunan 

revisi desain didaktik (RDD) dilakukan untuk kembali diimplementasikan di 

kelas V SDN Drangong 1 sebagai cara untuk memperoleh desain didaktik 

yang sesuai. Langkah terakhir yang dilakukan adalah analisis dari tahap 

implementasi desain didaktik awal (DDA) dan revisi desain didaktik (RDD) 

dibuat kesimpulan. 
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F. Definisi Operasional  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yakni variabel bebas dan 

variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Desain Didaktis 

Pembelajaran Etnomatematika Sunda, sedangkan variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu Kemampuan Pemahaman Matematis Siswa. 

1. Desain Didaktis Pembelajaran Etnomatematika Sunda 

Suryadi, dkk (2016, hlm. 7) Secara umum, penelitian desain 

didaktis terdiri atas tiga tahapan yaitu: (1) Analisis situasi didaktik 

sebelum pembelajaran (prospective analysis), yang wujudnya berupa 

Desain Didaktik Hipotesis termasuk ADP, (2) analisis 

Metapedadidaktik, dan (3) analisis retrosfektif yakni analisis yang 

mengaitkan hasil analisis situasi didaktik hipotesis dengan hasil 

analisis Metapedadidaktik. Dari ketiga tahapan ini akan diperoleh 

Desain Didaktik Empirik yang tidak tertutup kemungkinan untuk 

disempurnakan melalui tiga tahapan DDR tersebut. 

Konsep etnomatematika Sunda menurut Supriadi (2016, hlm. 1) 

adalah semua kegiatan ide seseorang dengan didasari oleh pandangan 

udaya Sunda (nilai-nilai budaya Sunda) yang dikembangkan melalui 

proses berpikir matematika, dengan memandang bahwa matematika 

adalah produk budaya. Pembelajaran Etnomatematika merupakan 

pembelajaran dengan memanfaatkan budaya lokal sebagai sumber 

dalam pembelajaran. Pembelajaran dengan menggunakan 

etnomatematika akan menciptakan pembelajaran yang lebih 

bermakna, karena pembelajaran diawali dengan apa yang telah siswa 

ketahui. Pendekatan etnomatematika sangat efektif digunakan untuk 

dapat mengaitkan pembelajaran matematika kedalam kehidupan 

sehari-hari siswa. 
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2. Kemampuan Pemahaman Matematis 

Lestari dan Yudhanegara (2015, hlm 81) mengatakan 

kemampuan pemahaman matematis adalah kemampuan menyerap dan 

memahami ide-ide matematika.  

Terdapat beberapa aspek kemampuan pemahaman matematis, 

yaitu diantaranya adalah pemahaman konsep. Kilpatrik et al (dalam 

Lestari dan Yudhanegara, 2015, hlm. 81) menyatakan bahwa  

kemampuan pemahaman konsep adalah kemampuan yang berkenaan 

dengan memahami ide-ide matematika yang menyeluruh dan 

fungsional. 

 

3. Definisi Optimal 

Pembelajaran dikatakan optimal apabila 75 % siswa tidak 

mengalami hambatan belajar lagi.  

 

 


