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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek kehidupan dan vital bagi pembangunan 

suatu bangsa. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pendidikan melibatkan guru 

sebagai pendidik dan siswa sebagai siswa. Dimana guru dengan sadar 

merencanakan kegiatan mengajarnya secara sistematis sesuai dengan aturan 

dan rencana pendidikan yang termuat dalam kurikulum. Sehingga dapat 

diartikan bahwa pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran terhadap 

sekelompok orang dari satu generasi ke generasi lainnya. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa: “Pendidikan Nasional adalah 

mengembangkan kemampuan dan membentuk waktu serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Kementrian 

pendidikan Indonesia terus mengupayakan peningkatan mutu pendidikan salah 

satunya dengan mengembangkan dan menerapkan Kurikulum 2013 pada 

seluruh jenjang pendidikan. Langkah tersebut diambil berdasarkan beberapa 

faktor yang diprediksi akan dihadapi Indonesia selama beberapa tahun 

kedepan. 

Hal yang mendasari keputusan pengembangan Kurikulum 2013 

terdapat dalam Permendikbud No 35 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa 

terjadinya proses pengembangan Kurikulum 2013 disebabkan oleh tantangan internal 

dan eksternal. Tantangan internal berkaitan dengan perkembangan penduduk 

Indonesia. Saat ini jumlah penduduk produktif (usia 15 – 64 tahun) lebih besar dari 

penduduk tidak produktif (usia 0 – 14 tahun dan lebih dari 65 tahun) dan diperkirakan 

jumlah penduduk usia produktif akan mencapai puncaknya pada tahun 2020 – 2035. 

Sedangkan tantangan eksternal berkaitan dengan peringkat Indonesia pada ajang 

International Student Assesment (PISA). Sejak tahun 2000 hingga saat ini, yang 
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menunjukkan bahwa capaian pendidikan di Indonesia tergolong sangat kurang jika 

dibandingkan dengan negara lain terkhusus matematika. Hasil PISA terbaru yang 

dilaksanakan tahun 2018 menyatakan bahwa skor matematika yang diperoleh 

Indonesia adalah 379, berada di peringkat 72 dari 78 negara.1 

Kondisi yang telah dipaparkan diatas menunjukkan bahwa pendidikan 

di Indonesia memerlukan sebuah inovasi salah satunya pada mata pelajaran 

matematika. Matematika merupakan bagian dari disiplin ilmu yang memiliki 

peran penting dalam pendidikan. Alasan perlunya belajar matematika menurut 

Cornelius adalah (1) sarana berpikir yang jelas dan logis, (2) sarana untuk 

memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, (3) sarana mengenal pola-pola 

hubungan dan generalisasi pengalaman, (4) sarana untuk mengembangkan 

kreativitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap 

perkembangan budaya.2 

Namun tingkat pentingnya belajar matematika berbanding terbalik 

dengan tingkat pencapaian hasil belajar matematika siswa. Rendahnya hasil 

belajar matematika siswa disebabkan masih banyaknya siswa yang mengalami 

kesulitan dalam belajar matematika, kurangnya minat belajar dan selalu 

menganggap matematika sebagai ilmu yang sulit untuk dipelajari, sebagaimana 

pendapat Abdurrahman (2003:252) bahwa matematika merupakan bidang 

studi yang dianggap paling sulit oleh para siswa, baik yang tidak berkesulitan 

belajar, dan lebih-lebih bagi siswa yang berkesulitan belajar. 

Sehingga dapat disimpulkan secara garis besar bahwa dalam bidang 

studi matematika perlu adanya inovasi dalam proses pembelajarannya. 

Mahasiswa jurusan tadris matematika sebagai agent of change (agen 

perubahan) serta sebagai calon pendidik memiliki andil yang besar dalam 

melakukan inovasi tersebut. Inovasi dapat dilakukan melalui pengembangan 

perangkat pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti ke UPT SMP 

N 1 Sanankulon dan MTs N 1 Blitar, secara garis besar guru pengajar 

 
1 Salinan Permendikbud No 35 Tahun 2018 tentang keputusan pengembangan Kurikulum 

2013 
2 Abdurrahman, Belajar Matematika, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), Hal. 253 
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matematika terkhusus kelas IX mengungkapkan bahwa kesulitan dalam 

pembelajaran matematika disebabkan dua faktor. Faktor pertama adalah 

kurangnya sumber belajar yang sesuai dengan karakter siswa di sekolah. Dalam 

hal ini buku pendamping maupun LKS yang menjadi sarana pembelajaran di 

sekolah memiliki penjelasan materi yang terlalu sukar dipahami untuk siswa 

tingkat SMP/MTs/sederajat. Sedangkan faktor kedua adalah cara penyampaian 

materi matematika. Guru mengalami kendala dikarenakan karakteristik siswa 

yang berbeda-beda dalam belajar sehingga dalam satu kali pembelajaran 

persentase pemahaman siswa belum tentu menyeluruh. 

Selain itu beberapa siswa kelas IX baik dari UPT SMP N 1 Sanankulon 

maupun MTs N 1 Blitar yang telah peneliti observasi mengungkapkan bahwa 

matematika menjadi mudah untuk dipahami ketika dikaitkan dengan kegiatan 

sehari-hari. Karena dengan begitu mereka dapat membayangkan konsep 

matematika yang sedang mereka pelajari. Siswa kelas IX tersebut juga 

berpendapat bahwa dari beberapa materi matematika yang belum disampaikan, 

geometri transformasi menjadi salah satu materi yang dianggap sukar untuk 

dipahami karena tergolong materi baru yang tidak ada kaitannya dengan materi 

sebelumnya. 

Setelah melakukan observasi awal, peneliti dapat menarik kesimpulan 

dari permasalahan tersebut yaitu (1) guru memerlukan metode pembelajaran 

yang dapat diterima seluruh siswa, (2) guru memerlukan sumber belajar yang 

mudah dipelajari siswa, (3) guru harus menyampaikan materi matematika 

dengan cara dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti menemukan inovasi baru 

yang diharapkan dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran 

matematika yaitu dengan melakukan pengembangan perangkat pembelajaran 

berupa RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dan LKS (Lembar Kerja 

Siswa). Pengembangan kedua perangkat pembelajaran tersebut akan dikaitkan 

dengan salah satu budaya dari Tulungagung yaitu Batik. Hal tersebut dipilih 

berdasarkan beberapa pertimbangan antara lain (1) batik merupakan hal yang 

tidak asing bagi siswa dan guru, (2) terdapat kesamaan konsep antara motif 
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pada batik dengan materi geometri transformasi, (3) sebagai upaya pengenalan 

dan pelestarian budaya antar daerah, (4) menunjukkan kepada siswa betapa 

pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Penerapan konsep budaya suatu daerah ke dalam proses pembelajaran 

matematika di sekolah merupakan hal yang sedang trending untuk saat ini. 

Penggabungan antara konsep budaya dengan matematika disebut sebagai 

etnomatematika. Untuk dapat menerapkan etnomatematika dalam produk 

penelitian sesuai dengan latar belakang di atas, maka jenis penelitian yang 

sesuai adalah penelitian dan pengembangan (Research and 

Development/RnD). Penelitian tersebut digunakan untuk menganalisis, 

merancang dan menghasilkan suatu produk yang layak. Sedangkan dalam 

tahap penelitiannya peneliti menggunakan tahap pengembangan perangkat 

pembelajaran milik S. Thiagarajan yaitu Define (Pendefinisian), Design 

(Perancangan), Develop (Pengembangan), dan Disseminate (Penyebaran). 

Dimana tahap dessiminate akan dilakukan jika waktu penelitian masih 

memenuhi. Pemilihan tahap pengembangan 4D dalam penelitian dikarenakan 

beberapa hal yaitu (1) setiap tahapan penelitian memiliki tujuan yang jelas dan 

berbeda antara satu tahapan ke tahap berikutnya sehingga mudah untuk 

dipahami, (2) tahap pengembangan produk memerlukan waktu yang singkat, 

(3) tidak memerlukan terlalu banyak instrument, (4) terdapat banyak literatur 

yang dapat dijadikan rujukan selama proses penelitian. Penilitian 

pengembangan ini hanya memerlukan beberapa instrument untuk memperoleh 

produk yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan guru di sekolah. 

Berkaitan dengan latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti 

mengambil judul “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Berbasis 

Etnomatematika dengan Konteks Motif Batik Tulungagung pada Materi 

Geometri Transformasi Kelas IX SMP”. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Identifikasi dan pembatasan masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dapat di identifikasi masalah-

masalah sebagai berikut: 

a. Pendidik harus menyiapkan berbagai macam perangkat pembelajaran. 

b. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan mencangkup semua 

materi matematika. 

c. Pengembangan perangkat pembelajaran dikaitkan dengan kegiatan 

sehari-hari. 

Masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dibatasi pada hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan berupa rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan lembar kerja siswa (LKS). 

b. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dalam penelitian hanya 

mencakup materi matematika yaitu geometri transformasi untuk SMP 

kelas IX semester 1. 

c. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dikaitkan dengan batik 

Tulungagung. 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah, maka 

pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana tahapan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis 

etnomatematika dengan konsteks motif batik Tulungagung pada 

materi geometri transformasi kelas IX SMP? 

b. Bagaimana kelayakan produk pengembangan perangkat pembelajaran 

berbasis etnomatematika dengan konsteks motif batik Tulungagung 

pada materi geometri transformasi kelas IX SMP? 
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C. Tujuan Penelitian dan Pengembangan 

Tujuan penelitian perangkat pembelajaran matematika ini adalah: 

1. Mengetahui tahapan pengembangan perangkat pembelajaran berbasis 

etnomatematika dengan konsteks motif batik Tulungagung pada materi 

geometri transformasi kelas IX SMP. 

2. Mengetahui kelayakan produk pengembangan perangkat pembelajaran 

berbasis etnomatematika dengan konsteks motif batik Tulungagung pada 

materi geometri transformasi kelas IX SMP. 

 

D. Spesifikasi Produk yang Diharapkan 

Spesifikasi produk yang diharapkan dalam penelitian pengembangan 

perangkat pembelajaran adalah 

1. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan sebagai 

rencana pelaksanaan pembelajaran dan sebagai sumber belajar untuk siswa 

SMP kelas IX semester 1 

2. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan sesuai dengan SK dan KD 

suatu pokok bahasan yang akan diajarkan, geometri transformasi kelas IX 

semester 1 

3. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat memenuhi kriteria 

kebenaran, keluasan dan kedalaman konsep, kesesuaian dengan Standar 

Isi, kebenaran dan kejelasan kalimat, keterlaksanaan, serta tampilan yang 

baik dan menarik sehingga dapat dikategorikan sebagai perangkat 

pembelajaran yang berkualitas baik. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian pengembangan ini dapat menjadi sumber informasi dalam 

pengembangan pembelajaran berbasis etnomatematika dengan konteks 

motif batik Tulungagung pada materi geometri transformasi kelas 9 SMP. 

  



7 
 

2. Secara Praktis 

Penelitian pengembangan ini diharapkan secara praktis dapat bermanfaat 

bagi beberapa pihak antara lain: 

a. Bagi Dunia Pendidikan 

1) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan 

pendidikan berbasis budaya 

2) Hasil Penelitian ini dapat memberi informasi mengenai 

keterkaitan dan cara pengaplikasian konsep budaya kedalam 

pendidikan 

3) Hasil Penelitian ini dapat menambah kecintaan dan upaya 

pelestarian terhadap budaya lokal terkhusus batik 

b. Bagi Guru 

1) Hasil penelitian ini dapat membantu pembelajaran guru di kelas 

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber inovasi pengembangan 

perangkat pembelajaran lainnya 

3) Hasil penelitian ini dapat menjadi literatur bagi guru dalam 

menyampaikan materi pembelajaran di kelas 

c. Bagi Peneliti 

1) Hasil Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk 

pengembangan penelitian berkaitan dengan etnomatematika pada 

batik Tulungagung dalam kaitan materi geometri transformasi 

2) Hasil Penelitian ini dapat mengembangkan metode pembelajaran 

matematika melalui budaya lokal terkhusus batik 

3) Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

tentang konsep matematika yang terdapat dalam budaya lokal 

terkhusus batik 

 

F. Asumsi Penelitian dan Pengembangan 

Asumsi pada penelitian dan pengembangan ini meliputi: 

1. Dosen pembimbing memahami standar mutu pengembangan perangkat 

pembelajaran berbasis etnomatematika yang baik.  
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2. Validator merupakan dosen matematika yang ahli dibidang penelitian dan 

pengembangan. 

3. Guru (Reviewer) bidang studi pendidikan matematika memiliki 

pemahaman yang sama terhadap kualitas pengembangan perangkat 

pembelajaran berbasis etnomatematika yang baik. 

4. Siswa sebagai responden merupakan siswa yang telah mendapatkan uji 

coba dari hasil pengembangan perangkat pembelajaran. 

Keterbatasan penelitian dan pengembangan ini meliputi: 

1. Objek 

Objek penelitian ini adalah pengembangan perangkat pembelajaran 

berbasis etnomatematika dengan konsteks motif batik Tulungagung pada 

materi geometri transformasi kelas IX SMP.  

2. Subjek 

Subjek penelitian ini adalah 1 kelas siswa kelas IX dari 2 sekolah yang 

berbeda. 

3. Wilayah 

Wilayah atau lokasi penelitian ini adalah UPT SMP N 1 Sanankulon dan 

MTsN 1 Blitar. 

4. Waktu 

Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun 2021. 

 

G. Penegasan Istilah 

Penulis memberikan beberapa penegasan istilah dengan tujuan 

memberikan kesamaan dalam pemahaman isi proposal penelitian ini. Berikut 

beberapa istilah yang termuat dalam proposal penelitian: 

1. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang bertujuan untuk 

mengembangkan pengetahuan baik yang sudah ada untuk menghasilkan 

suatu produk. 

2. Perangkat Pembelajaran adalah salah satu wujud dari persiapan 

pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 
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3. Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk 

mencapai satu kompetensi dasar yang terdiri dari 1 atau lebih indikator 

untuk 1 atau lebih pertemuan yang ditetapkan dalam Standar Isi dan 

dijabarkan dalam silabus. 

4. Lembar kerja siswa (LKS) adalah lembaran-lembaran yang digunakan 

sebagai pedoman dalam pembelajaran yang didalamnya berisi inti materi 

dan latihan soal. 

5. Etnomatematika adalah pendekatan penelitian yang digunakan dalam 

pembelajaran matematika dengan menggunakan media budaya yang ada 

disekitar siswa. 

6. Motif Batik Tulungagung adalah batik dengan corak khas Tulungagung, 

dimana setiap isinya bersifat simetris satu sama lain. 

7. Geometri Transformasi adalah salah satu materi kelas 9 SMP semester 1 

yang didalamnya memuat subbab translasi, refleksi, rotasi dan dilatasi. 

8. Dosen pembimbing adalah dosen yang bertugas membimbing peneliti 

dalam melaksanakan sebuah penelitian. 

9. Reviewer adalah dua orang pendidik matematika SMP/MTs dari sekolah 

yang berbeda guna meninjau standar kelayakan produk penelitian. 

10. Validator adalah dua orang dosen matematika yang ahli dibidangnya untuk 

memberikan penilaian terhadap kelayakan produk penelitian. 

 

H. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan pada suatu karya ilmiah merupakan suatu 

bantuan yang dapat digunakan untuk mempermudah peneliti dalam 

mengetahui urutan sistematis dari isi sistem karya ilmiah tersebut. Adapun 

sistematika pembahasan dalam penelitian pengembangan ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian, halaman 
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motto, halaman persembahan, halaman prakata, daftar tabel, daftar 

gambar, daftar lambang dan singkatan, daftar lampiran, halaman abstrak, 

daftar isi. 

2. Halaman Utama (Inti) 

Bagian utama/inti skripsi memuat V bab, (I) Pendahuluan, (II) 

Landasan Teori, Kerangka Berfikir dan Pengajuan Hipotesis (III) Metode 

Penelitian dan Pengembangan, (IV) Hasil Penelitian dan Pembahasan, (V) 

Penutup. 

Adapun uraian masing-masing bab dijelaskan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan memuat latar belakang masalah, perumusan masalah 

(indentifikasi dan pembatasan masalah, pertanyaan penelitian), tujuan 

penelitian dan pengembangan, spesifikasi produk yang diharapkan, 

kegunaan penelitian dan pengembangan, asumsi penelitian dan 

pengembangan, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. 

BAB II LANDASAN TEORI, KERANGKA BERFIKIR DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

Bab II berisi tentang deskripsi teori, kerangka berfikir, hipotesis (produk 

yang akan dihasilkan), penelitian terdahulu. 

BAB III METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 

Metode penelitian dimasukkan pada bab tersendiri. Dikarenakan peneliti 

menerapkan tahap pengembangan 4D Thiagarajan, maka pada bab III ini 

berisi tentang model penelitian dan pengembangan serta prosedur 

penelitian dan pengembangan (subjek coba, teknik pengumpulan data, 

instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, perencanaan desain 

produk). 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian dan pembahasan dipaparkan berdasarkan tahap 4D 

Thiagarajan yaitu Define, Design, Develop, Dessiminate. Pada masing-

masing tahap disajikan hasil penelitian beserta pembahasan sesuai dengan 

kondisi riil di lapangan. 
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BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran. Rumusan 

kesimpulan ditulis ringkas, jelas, tidak memuat hal-hal baru di luar 

masalah yang dibahas dan menampakkan konsistensi kaitan antara 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, penyajian data dan analisis 

data. Sedangkan isi saran sesuai dengan pokok masalah yang dibahas dan 

jelas ditujukan kepada pihak yang bersangkutan. Saran didasarkan pada 

kesimpulan. 

3. Bagian Akhir 

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, 

dan daftar riwayat hidup. 


