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BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika merupakan sebuah proses belajar mengajar yang 

dibangun oleh guru dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa 

dalam berpikir kreatif yang dapat meningkatkan kemampuan dalam 

membangun pengetahuan baru sebagai upaya untuk meningkatkan penguasaan 

yang baik terhadap materi matematika. 

 

Matematika yang dipelajari di sekolah dasar dapat digunakan untuk 

kepentingan dalam kehidupan sehari-hari siswa dan kepentingan 

lingkungannya, untuk membentuk pola pikir yang logis, sistematis, kritis dan 

cermat dan akhirnya dapat digunakan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain 

(Tiurlina & Suwangsih, 2015, hlm. 16). 

 

Tujuan umum pembelajaran matematika di sekolah dasar adalah agar 

siswa mampu terampil menggunakan matematika, dan dapat memberikan 

tekanan penataran nalar dalam penerapan matematika. Secara khusus, dalam 

KTSP yang telah disempurnakan pada kurikulum 2013 (Hendriana dan 

Soemarmo, 2014, hlm. 7), bahwa tujuan pembelajaran matematika di sekolah 

dasar yaitu: 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah. 

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 
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3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 

solusi. 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap 

dan rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

Pembentukan cara berpikir siswa dapat dilihat dari kemampuan yang 

dimilikinya dalam penguasaan matematika. Perumusan tentang kemampuan 

dan kecakapan matematis yang harus dimiliki siswa diperkenalkan oleh 

Mathematics Learning Study Committee, National Research Council (NRC) 

yang ditulis oleh Kilpatrick, Swafford, dan Findell tahun 2001, yaitu: 

1. Pemahaman konsep (conceptual understanding) merupakan pemahaman 

mengenai konsep-konsep, operasi-operasi dan relasi matematis dengan 

indikator signifikan: 1) kemampuan untuk menggambarkan situasi 

matematika dengan cara yang berbeda (verbal, pictorial, simbol dan 

konkrit); dan 2) kemampuan untuk mengetahui bagaimana gambaran-

gambaran yang berbeda tersebut dapat digunakan untuk maksud yang 

berbeda-beda. 

 

2. Kelancaran berprosedur (procedural fluency) adalah keterampilan dalam 

menggunakan prosedur dan melakukan prosedur secara fleksibel, akurat, 

dan efisien dengan indikator: 1) mampu mengingat, memilih dan 

menerapkan rumus yang tepat; 2) akurat dalam perhitungan; 3) tepat dalam 

menggunakan algoritma. 
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3. Kompetensi strategis (strategic competence) mengacu pada kemampuan 

untuk merumuskan masalah matematika, merepresentasikan, dan 

menyelesaikan masalah. Indikator signifikan kompetensi strategis: 1) 

memahami situasi serta kondisi dari suatu permasalahan; 2) memilih 

informasi yang relevan dengan masalah; 3) menyajikan suatu masalah 

dalam berbagai bentuk representasi matematis; 4) memilih dan 

mengembangkan strategi yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan; 

5) menafsirkan jawaban; dan 6) menyelesaikan masalah tidak rutin. 

 

4. Penalaran adaptif (adaptive reasoning) adalah kemampuan untuk berpikir 

logis tentang hubungan antar situasi dan konsep matematika, kemampuan 

berfikir reflektif, menjelaskan, dan pembenaran, dengan indikatornya; 1) 

berpikir logis dalam memilih konsep dan situasi matematika yang tepat; 2) 

menggunakan prosedur yang tepat; dan 3) mengecek kembali jawaban. 

 

5. Berkarakter produktif (productive disposition) adalah kecenderungan 

untuk melihat matematika sebagai sesuatu yang berguna dan berharga, 

meyakini bahwa upaya secara terus menerus dalam pembelajaran 

matematika memiliki ganjaran, dan untuk melihat diri sendiri sebagai 

pembelajar yang efektif dan pelaku matematika. indikator potensialnya; 1) 

matematika sebagai upaya yang masuk akal; 2) matematika sebagai 

keindahan, berguna, dan berharga; 3) keyakinan bahwa seseorang dapat 

belajar matematika dengan usaha yang tepat; 4) kebiasaan berpikir 

matematis; 5) tujuan positif dan motivasi; dan 6) self efficacy). 

Kemampuan-kemampuan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan 

pembelajaran matematika, baik tujuan umum maupun tujuan khusus. 

 

Berdasarkan tujuan pembelajaran matematika dan kemampuan yang harus 

dimiliki siswa, pada kenyataannya masih banyak siswa yang kesulitan dalam 
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memahami masalah, menyajikan masalah sehari-hari kedalam bentuk 

matematis dan memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan masalah 

tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran matematika siswa selalu 

diajarkan untuk menjawab soal-soal tanpa pemahaman yang mendalam dan 

konsep matematika selalu disampaikan secara informatif, sehingga kompetensi 

strategis yang dimiliki siswa tidak berkembang.  

 

Filahanasari (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa masih banyak 

siswa yang belum mampu menyelesaikan soal matematika dengan benar. Pada 

umumnya siswa masih sulit dalam menyajikan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari kedalam model matematika dan menentukan strategi yang tepat 

untuk menyelesaikannya. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian 

diantaranya, menggunakan tanda simbol yang tidak seharusnya digunakan 

dalam penyelesaian soal, kelemahan dalam memahami masalah, memilih 

jawaban secara intuisi bahkan melompat pada langkah pengerjaan penyelesaian 

soal sehingga jawaban soal tidak berurutan. Hal ini terjadi karena kurangnya 

kompetensi strategis matematis yang dimiliki siswa. 

 

Rohmah N (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa rendahnya 

kompetensi strategis matematis bukan hanya disebabkan oleh siswa itu sendiri, 

tetapi juga dari metode yang diterapkan oleh guru. Pemilihan dan penentuan 

metode dalam kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari nilai strategis 

metode, keefektifan, hingga faktor-faktor pemilihan metode sangat 

mempengaruhi hasil belajar siswa. Selain itu, Nurrohmah (2016) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa berdasarkan data nilai ulangan yang 

diperoleh siswa sekitar 85% dari 35 siswa tidak dapat menyelesaikan 

pekerjaannya, hal tersebut dikarenakan kurangnya kompetensi strategis 

matematis yang dimiliki siswa. 
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Soebagyo (Jurnal Euclide, hlm. 480) memaparkan bahwa kompetensi 

strategis merupakan kemampuan untuk merumuskan, merepresentasikan dan 

pemecahan masalah matematika. kompetensi strategis (strategic competence) 

secara hirarki merupakan gabungan dari conceptual understanding 

(pemahaman konsep), procedural fluency (kelancaran berprosedur), koneksi, 

komunikasi, representasi, dan metakognisi, hal tersebut dilihat berdasarkan 

indikator pencapaian kompetensi strategis matematis. Kompetensi strategis 

tanpa pemahaman konsep dan kelancaran berprosedur berdampak pada 

kurangnya pengetahuan siswa tentang strategi-strategi yang dapat digunakan 

untuk memecahkan masalah. Kompetensi strategis dikatakan sebagai 

kemampuan matematika yang mirip dengan pemecahan masalah dan 

kemampuan merumuskan masalah.  

 

Untuk menjadi problem solver yang baik diperlukan kompetensi 

strategis, karena siswa perlu belajar bagaimana membentuk representasi dari 

suatu permasalahan, dan menemukan strategi yang tepat pada saat diperlukan 

(Herman, 2007, hlm. 47). Kompetensi strategis matematis sangat diperlukan, 

karena dalam pembelajaran sehari-hari di sekolah meskipun guru memberikan 

penjelasan cara menyelesaikan masalah dengan jelas, terkadang siswa masih 

merasa kesulitan dalam menyelesaikan masalah pada situasi berbeda yang 

ditemukan diluar kelas. Menurut Groves (2012, hlm. 137) guru dapat 

mengembangkan kompetensi strategis matematis dengan cara melatih siswa 

untuk memiliki sifat tanggungjawab, dalam memberikan pembelajaran fokus 

pada pemahaman siswa, menciptakan situasi yang dapat memunculkan prilaku 

strategis siswa, serta mengapresiasi strategi yang ditemukan siswa dalam 

memecahkan masalah. 

 

Salah satu materi yang mengharuskan siswa memiliki kompetensi strategis 

matematis yaitu materi mengubah pecahan ke bentuk persen. Pada materi ini, 
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masih banyak siswa yang merasa kesulitan saat menyelesaikan soal berbentuk 

cerita. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di kelas V SDN di Kota 

Serang, hal ini dikarenakan dalam mengajar guru tidak menggunakan media 

konkrit yang ada dalam kehidupan sehari-hari siswa, siswa yang tidak paham 

dengan penjelasan guru cenderung diam, dan saat mengerjakan soal siswa sulit 

untuk menentukan cara yang tepat dalam memecahkan masalah yang 

diberikan. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibutuhkan suatu 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi strategis matematis siswa. 

Pembelajaran matematika pada umumnya pertamakali diajarkan di sekolah 

dasar. Siswa sekolah dasar adalah anak yang berada pada usia sekitar 7 sampai 

dengan sekitar 12 tahun. Menurut Piaget (dalam Supriadi, 2013, hlm. 27) 

bahwa pada usia tersebut anak mulai berpikir secara logis tentang kejadian-

kejadian konkret. Pada tahap operasi konkret dapat ditandai dengan adanya 

sistem operasi berdasarkan apa-apa yang terlihat nyata atau konkret. Hiebert 

dan Carpenter (dalam Tandililing, 2013, hlm. 194) mengingatkan kepada 

semua pihak bahwa pengajaran matematika di sekolah dan matematika yang 

ditemukan anak dalam kehidupan sehari-hari sangat berbeda. Maka 

pembelajaran matematika sangat perlu menjembatani antara matematika dalam 

dunia sehari-hari yang berbasis pada budaya lokal dengan matematika di 

sekolah. 

 

Seperti yang disebutkan oleh Bishop dan pinxten pada tahun 1994 

(Matitaputty, 2016, hlm. 1) bahwa matematika pada hakekatnya tumbuh dari 

keterampilan atau aktivitas budaya, sehingga matematika seseorang 

dipengaruhi oleh latar belakang budaya. Namun berdasarkan fakta dilapangan, 

belajar matematika kadang tidak dikaitkan dengan budaya dan aktifitas yang 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga muncul pendapat bahwa 

matematika merupakan pelajaran yang sulit dan tidak memiliki hubungan 

dengan kehidupan sehari-hari. 
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Mengajarkan matematika menggunakan budaya lokal, selain siswa belajar 

matematika, siswa juga akan lebih mengenal kebudayaan yang ada disekitar 

mereka. Pembelajaran matematika yang dihubungkan dengan kebudayaan 

dikenal dengan etnomatematika. D’Ambrosio (1999, hlm. 146) mengatakan 

Etnomatematika adalah ilmu mengenai hubungan antara matematika dan 

budaya yang mengkaji beragam ide termasuk model matematika, praktek 

numerik, bilangan, pengukuran, perhitungan, dan pola yang ditemukan dalam 

budaya serta kebijakan pendidikan dan pedagogi tentang pendidikan 

matematika. Etnomatematika bertujuan untuk memberikan kontribusi baik 

untuk memahami budaya dan pemahaman matematika. 

 

D’Ambrosio (1985) juga mengatakan Etnomatematika adalah studi 

tentang matematika yang memperhitungkan pertimbangan budaya 

dimana matematika muncul dengan memahami penalaran dan 

sistem matematika yang mereka gunakan. Kajian etnomatematika 

dalam pembelajaran matematika mencakup segala bidang: 

arsitektur, tenun, jahit, pertanian,hubungan kekerabatan, ornamen, 

dan spiritual serta praktek keagamaan sering selaras dengan pola 

yang terjadi di alam atau memerintahkan sistem ide-ide abstrak. 

 

Menurut Arisetyawan dkk (2014, hlm. 683) etnomatematika merupakan 

pendektan yang terkait dengan kehidupan nyata yang dikembangkan oleh para 

ahli untuk meningkatkan aspek kognitif dan afektif siswa agar lebih mudah 

memahami suatu konsep matematika, pendekatan ini juga membuat siswa 

senang mempelajari matematika. 

 

Model pembelajaran berbasis budaya penting untuk diterapkan karena 

pada khususnya pembelajaran dalam tingkat sekolah dasar, tidak hanya 
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bertujuan untuk meningkatkan kognitif siswa melainkan juga dapat 

menekankan pada pembentukan karakter melalui nilai-nilai budaya bangsa. 

Etnomatematika adalah salah satu dari wujud pendidikan berbasis budaya, hal 

tersebut berdasarkan pendapat dari Arisetyawan dkk (2014, hlm. 684). 

 

Dengan menerapakan etnomatematika sebagai suatu pendekatan 

pembelajaran akan sangat memungkinkan suatu materi yang dipelajari 

dikaitkan dengan budaya mereka, sehingga pemahaman suatu materi oleh 

siswa menjadi lebih mudah karena materi tersebut terkait langsung dengan 

budaya mereka yang merupakan aktivitas mereka sehari-hari dalam 

bermasyarakat. 

Bagaimana etnomatematika mempengaruhi pembelajaran matematika? 

Menurut Sumardyono (dalam Budrisari, 2014, hlm.5) “isi” dan “semangat” 

matematika ada dimana-mana termasuk dalam suatu kelompok budaya 

tertentu. Dari budaya tersebut yang dipelajari adalah sifat-sifat dan bentuk-

bentuk matematika yang ada didalamnya. Pembelajaran matematika dapat 

mengambil manfaat dari budaya tersebut, terutama sebagai sumber belajar 

matematika. Selain untuk meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa 

dalam belajar matematika. Berdasarkan pendapat tersebut telah jelas 

dipaparkan bahwa etnomatematika dapat berpengaruh terhadap pembelajaran, 

untuk itu pembelajaran etnomatematika dapat menjadi alternatif dalam proses 

pembelajaran. 

 

Kebudayaan yang ada di Banten ada 3 (Sunda, Jaseng, dan Betawi) salah 

satunya budaya Sunda, maka untuk mengenalkan kebudayaan Sunda di sekolah 

dasar dalam pembelajaran matematika menggunakan etnomatematika Sunda. 

Menurut Supriadi (2016, hlm. 1) etnomatematika Sunda adalah suatu 

pembelajaran yang melibatkan budaya Sunda yang diaplikasikan melalui 

konsep dan pemikiran matematika dengan memandang matematika sebagai 
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hasil dari budaya Sunda. Adapun konsep etnomatematika Sunda merupakan 

gagasan seseorang yang didasari oleh pandangan tentang kebudayaan Sunda 

dan memandang matematika sebagai produk budaya melalui proses berpikir 

matematika. Konsep etnomatematika Sunda sendiri merupakan irisan antara 

matematika dengan kebudayaan Sunda. 

 

Pada penelitian sebelumnya, Karinawati (2016) menyatakan adanya 

pengaruh pembelajaran etnomatematika Sunda pada kemampuan pemecahan 

masalah matematis siswa yang diperkuat oleh sikap yang ditunjukkan siswa 

selama proses pembelajaran, siswa sangat aktif saat berdiskusi, bertanya, dan 

berani menyajikan hasil diskusi kelompoknya didepan kelas. 

 

Apriani (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pembelajaran 

etnomatematika Sunda tidak hanya berpengaruh terhadap kemampuan berpikir 

reflektif dan disposisi matematis, akan tetapi pembelajaran etnomatematika 

Sunda juga dapat diterapkan untuk mengembangkan kemampuan matematis 

lainnya. Selain itu, pembelajaran etnomatematika Sunda di Sekolah Dasar 

memiliki pengaruh terhadap kemampuan pemahaman matematis yang 

dilakukan oleh Sukmaning Ayu (2016), kemampuan representasi matematis 

yang dilakukan oleh Imayanti (2016), kemampuan koneksi matematis yang 

dilakukan oleh Nur’aini (2016), kemampuan literasi matematis, serta 

kemampuan penalaran matematis yang dilakukan oleh Mufidah (2016). 

 

Pembelajaran etnomatematika Sunda bukan hanya untuk siswa yang 

berasal dari daerah Sunda saja, dan banyak siswa yang bukan berasal dari 

daerah Sunda tetapi tertarik dengan pembelajaran etnomatematika Sunda. Hal 

ini dikarenakan dalam pembelajaran etnomatematika Sunda, anak belajar 

dengan budaya yang ada dalam kehidupan sehari-harinya. Proses 

pembelajarannya menyenangkan dan tidak membuat siswa selalu melihat 
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simbol-simbol angka, karena menggunakan media pembelajaran seperti siger 

tengah dalam mengajarkan penjumlahan, nyere dalam mengajarkan perkalian, 

batik baduy dan permainan sondah/engklek dalam mengajarkan bangun datar. 

 

Pembelajaran etnomatematika Sunda memiliki tuju komponen 

pembelajaran, yaitu: 1) konstruktivisme, siswa mengkonstruksikan pengetahan 

dan memberi makna melalui pengalaman nyata; 2) bertanya, menggali 

informasi, mengkonfirmasikan apa yang sudah diketahui, dan mengarahkan 

pada aspek yang belum diketahui; 3) pencarian, pengetahuan dan keterampilan 

adalah hasil menemukan sendiri, bukan hasil mengingat fakta; 4) belajar 

bersama, memberdayakan peserta didik yang lebih pandai untuk membimbing 

yang kurang mampu, yang cepat mendorong yang lamban, yang punya gagasan 

berani; 5) pemodelan, pembelajaran keterampilan atau pengetahuan dengan 

model tertentu; 6) refleksi, cara berfikir yang mengungkapkan sesuatu dari 

pengalaman pembelajaran untuk menanggapi hal-hal yang baru, kemampuan 

untuk mengkaji ulang dan memprediksi, serta mengintegrasikannya dengan 

yang baru; 7) assesmen otentik, gambaran perkembangan belajar siswa yang 

diambil dari kegiatan nyata, baik di dalam maupun di luar sekolah. Dari 

ketujuh komponen pembelajaran etnomatematika Sunda tersebut diharapkan 

dapat meningkatkan kompetensi strategis matematis yang mengacu pada 

kemampuan untuk merumuskan masalah matematika, merepresentasikan, dan 

menyelesaikan masalah-masalah matematika. 

 

Penelitian ini menggunakan pembelajaran etnomatematika Sunda dengan 

mengenalkan beberapa macam kebudayaan Sunda, diantaranya macam-macam 

kue khas Sunda, wayang golek, dan kipas/hihid khas Sunda. 
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Berdasarkan pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh 

Pembelajaran Etnomatematika Sunda terhadap Kompetensi Strategis 

Matematis Siswa Sekolah Dasar”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan maka peneliti 

merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Apakah kompetensi strategis matematis siswa yang menggunakan 

pembelajaran etnomatematika Sunda lebih baik dari siswa yang 

menggunakan pembelajaran konvensional? 

2. Bagaimana perbedaan kompetensi strategis matematis antara kelompok 

tinggi, sedang dan rendah yang menggunakan pembelajaran 

etnomatematika Sunda? 

3. Bagaimana sikap siswa terhadap pembelajaran etnomatematika Sunda dan 

kompetensi strategis matematis? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana 

pengaruh pembelajaran etnomatematika Sunda terhadap kompetensi 

strategis matematis siswa. 

 

2. Tujuan khusus penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah kompetensi strategis matematis siswa yang 

menggunakan pembelajaran etnomatematika Sunda lebih baik dari 

siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional. 
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b. Untuk mengetahui perbedaan kompetensi strategis matematis siswa 

yang menggunakan pembelajaran etnomatematika Sunda pada 

kelompok tinggi, sedang dan rendah. 

c. Untuk mengetahui sikap siswa terhadap pembelajaran etnomatematika 

Sunda dan kompetensi strategis matematis. 

 

D. Batasan Masalah 

Adapun pembatasan masalah untuk menghindari meluasnya permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas V SDN Taktakan 2 Kecamatan 

Taktakan, Kota Serang. Pembelajaran yang digunakan pada kelas yang 

akan diteliti adalah kelas eksperimen pembelajaran etnomatematika Sunda 

(kue khas Sunda, Wayang golek, dan hihid), sedangkan pada kelas kontrol 

menggunakan pembelajaran konvensional (ceramah, tanya jawab, dan 

pemberian tugas). 

2. Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang pokok bahasan 

soal cerita mengubah pecahan kebentuk persen. 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak 

yaitu sebagai berikut: 

 

1. Bagi guru 

a. Menjadi rekomendasi bagi para guru saat pembelajaran matematika di 

kelas. 
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b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan 

alternatif dalam kegiatan belajar mengajar.  

 

2. Bagi siswa 

a. Dengan menggunakan pembelajaran etnomatematika Sunda dapat 

meningkatkan kompetensi strategis matematis siswa. 

b. Dengan menggunakan pembelajaran etnomatematika Sunda siswa 

dapat mengenal budaya Sunda 

 

3. Bagi peneliti 

a. Dengan melakukan penelitian ini dapat memperoleh pengalaman dan 

menambah pengetahuan mengenai pembelajaran etnomatematika 

Sunda. 

b. Pembelajaran etnomatematika Sunda dapat dijadikan sebagai referensi 

dalam kegiatan pembelajaran mendatang. 

 

4. Bagi pihak lain 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk 

penelitian yang serupa. 

 

 

 

F. Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai kompetensi strategis 

matematis siswa sekolah dasar. Siswa yang akan diteliti adalah siswa kelas V, 

dengan menggunakan dua kelas sebagai penelitian. Satu kelas akan menjadi 
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kelas eksperiment yang akan diberi treatmen pembelajaran etnomatematika 

Sunda dan satu kelas yang lainnya menjadi kelas kontrol dengan pemberian 

pembelajaran konvesional. 

 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei 2016, di salah satu sekolah 

dasar negeri di Kota Serang yakni SDN Taktakan 2. SDN Taktakan 2 memiliki 

akreditas B, siswa disana sangat baik dalam bersosialisasi tetapi dalam hal 

pembelajaran masih banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. 

Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat lemahnya kompetensi strategis 

matematis yang dimiliki siswa. 

 

Peneliti akan melakukan penelitian dengan memberikan pretest terlebih 

dahulu, dari pretest tersebut peneliti dapat mengetahui kompetensi strategis 

yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan soal pada materi yang akan diteliti. 

Setelah memberikan pretest, peneliti akan memberikan treatment kepada kelas 

eksperiment dan kelas kontrol. Treatment dilakukan sebanyak 3 kali 

pertemuan, setelah itu peneliti memberikan posttest pada dua kelas tersebut. 

 

G. Definisi Operasional 

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel 

terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Pembelajaran 

Etnomatematika Sunda, dan variabel terikatnya yaitu Kompetensi Strategis 

Matematis Siswa. 

 

 

1. Pembelajaran Etnomatematika Sunda 

Pembelajaran etnomatematika Sunda merupakan pembelajaran 

berbasis kebudayaan Sunda yang diaplikasikan melalui konsep dan 
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pemikiran matematika dengan memandang matematika sebagai hasil dari 

budaya Sunda. Pembelajaran etnomatematika Sunda dapat digunakan 

untuk mengaitkan pembelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari 

siswa, terutama kebudayaan Sunda. Dalam penelitian ini, budaya Sunda 

yang digunakan dalam pembelajaran yaitu dengan menggunakan kue khas 

Sunda, wayang golek, dan hihid (kipas tradisional khas Sunda). 

 

2. Pembelajaran Konvensional 

Pembelajaran konvensional merupakan suatu pembelajaran dimana 

dalam proses belajar mengajar dilakukan dengan cara yang lama, yaitu 

dalam penyampaiannya masih mengandalkan ceramah. Menurut Djamarah 

(dalam Desrianti, 2013, hlm. 312) metode pembelajaran konvensional 

adalah metode pembelajaran tradisional atau disebut juga dengan ceramah, 

karena sejak dulu metode ini telah dipergunakan sebagai alat komunikasi 

lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar dan 

pembelajaran. Dalam sejarah metode konvensional ditandai dengan 

ceramah yang diiringi dengan penjelasan, serta pembagian tugas dan 

latihan. 

 

3. Kompetensi Strategis Matematis 

Kompetensi strategis matematis merupakan salah satu dari lima 

kecakapan matematika yang mencakup kemampuan untuk merumuskan, 

merepresentasikan dan pemecahan masalah matematika. Kompetensi 

strategis (strategic competence) merupakan gabungan dari conceptual 

understanding, procedural fluency, koneksi, komunikasi, representasi, dan 

metakognisi. Indikator dari kompetensi strategis matematis menurut 

Kilpatrick, Swafford, & Findell (dalam Lestari & Yudhanegara, 2015, 

hlm. 91) yaitu: 

a. Memahami situasi serta kondisi dari suatu permasalahan 
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b. Memilih informasi yang relevan dengan masalah 

c. Menyajikan suatu masalah dalam berbagai bentuk representasi 

matematis 

d. Memilih dan mengembangkan strategi yang efektif dalam 

menyelesaikan permasalahan 

e. Menafsirkan jawaban 

f. Menyelesaikan masalah tidak rutin 


