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Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada: 
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PERAN MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA DALAM 

MENYONGSONG ERA DISRUPSI 

 

Marsigit 

Universitas Negeri Yogyakarta 

marsigit@uny.ac.id 

 

Abstrak 

Matematika sebagai alat sudah berkembang sejak jaman Mesopotamia, 

Babilonia, dan Mesir Kuno. Pembuktian rumus matematika dimulai sejak 

masa Thales dan Pythagoras. Matematika aksiomatik mulai dikembangkan 

pada masa Euclides. Anti-tesis dari Matematika Euclides menghasilkan 

Matematika Modern. Namun matematika yang kita pelajari di perguruan 

tinggi sekarang ini sebagai matematika kontemporer, diturunkan dari 

Matematika Formal karya Hilbert (1920). Matematika Formal Hilbert 

menghasilkan Matematika Aksiomatik. Ambisi Hilbert untuk menyatukan 

seluruh matematika kedalam satu sistem, serta merta dibuktikan oleh 

muridnya Godel (1930) dengan Aksioma Ketidaklengkapan yang berbunyi 

bahwa jika matematika lengkap maka tidak konsisten; jika matematika 

konsisten maka matematika tidak lengkap. Teori Rekursi dan Logika 

Matematika Godel akhirnya menghasilkan Bilangan Godel, yang menjadi 

dasar penemuan Bilangan Turing dan dasar-dasar pemrograman computer. 

Sampai di sini jika seorang guru atau dosen berkehendak menyampaikan atau 

deliver konten matematika kepada siswa, dikatakan guru atau dosen tersebut 

menganut paham pendekatan pembelajaran matematika Platonisme. Jika 

guru atau dosen bersifat memfasilitasi belajar siswa untuk memperoleh 

pengalaman matematika, kemudian menemukan matematika dan 

merumuskannya, maka dikatakan guru atau dosen menggunakan pendekatan 

Aristotelianisme. Pendekatan Platonisme cocok untuk pembelajaran 

matematika di perguruan tinggi; sedangkan Aristotelianisme cocok untuk 

pembelajaran matematika di sekolah (SD dan SMP). Pendekatan 

Aristotelianisme ini kemudian bersinergi dengan Empirisisme yang 

kemudian menghasilkan paradigma pembelajaran matematika Socio-

Constructivisme atau disingkat saja sebagai Pendekatan Konstruktivisme. Di 

sinilah kita mengenal Matematika Sekolah sebagai anti-tesis Matematika 

Aksiomatik. Konstruktivisme pembelajaran matematika mewujudkan 

dirinya melalui berbagai bentuk: Matematika Realistik, Pendekatan Bruner, 

Pembelajaran Kontekstual, Pembelajaran Bermakna, Pembelajaran 

Konstruktif, Pembelajaran Problem Solving, Pembelajaran Projek, Lesson 

Study dan Etnomatematika. Dikarenakan Pandemi Covid 19, maka tantangan 

terbesar pembelajaran matematika sekarang ini adalah bagaimana semua itu 

dapat dilaksanakan secara blended-learning yaitu separuh kegiatan melalui 

daring, dan separuh kegiatan melalui Luring. Matematika berperan dalam 

penciptaan komputer dan ICT; sebaliknya computer dan ICT sekarang ini 

berhutang budi untuk memfasilitasi pembelajaran matematika melalui daring 

dan pembelajaran jarak jauh on-line.  

Kata kunci: matematika, pembelajaran matematika, Platonisme, 

Aristotelianisme, matematika aksiomatik, matematika sekolah, 

konstruktivisme, pembelajaran daring. 
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PENDAHULUAN 

Matematika dan Pendidikan Matematika mengalami perkembangan yang sejalan 

walaupun menghadapi permasalahan yang berbeda. Matematika sebagai alat, pengetahuan dan 

sebagai ilmu deduksi adalah fenomena awal akhir jaman yang bersifat universal dan tidak 

terikat oleh ruang dan waktu. Sementara, Pendidikan Matematika mempunyai persoalan 

dengan subjek didik yang terikat oleh ruang dan waktu. Inilah sebetulnya yang merupakan 

esensi pokok perbedaan Matematika dan Pendidikan Matematika. Matematika sebagai ilmu 

deduktif, sudah dirintis sejak masa Thales, Pythagoras, Geometri Euclides, Geometri Modern, 

Kalkulus, Matematika Hilbert atau Matematika Aksiomatis. Sementara Pendidikan 

Matematika menjadi sangat relevan untuk dikembangkan sejak munculnya penciptan ilmu-

ilmu bidang setelah lahirnya Teori Positivisme oleh Auguste Compte (1857). 

A. Perkembangan Matematika  

Matematika sebagai alat adalah pangkal dan muara dari matematika sebagai pengetahuan 

dan sebagai ilmu deduksi. Matematika sebagai alat merentang waktu dari jaman Sumeria, 

Babilonia, Mesir Kuno, Yunani Kuno sampai jaman kontemporer. Artinya matematika sebagai 

pengetahuan dan sebagai ilmu deduksi diharapkan berkontribusi terhadap kehidupan manusia, 

sepanjang sejarah. Matematika sebagai alat sering didiksikan sebagai matematika sebagai 

pelayan. Namun sesuai dengan sifatnya, matematika aksiomatik atau matematika deduksi yang 

pembentukannya dimulai dengan asumsi awal atau unsur primitive atau elemen yang tidak 

didefinisikan, kemudian diikuti dengan penetapan definisi unsur-unsurnya, dan penetapan 

aksioma dan teoremanya, maka persoalan pokoknya adalah penciptaan aksioma-aksioma baru 

dan teorema-teorema baru dalam suatu bangunan sistem matematika yang tidak boleh 

mengandung unsur kontradiksi di dalamnya. Tidak kontradiktif berarti konsisten, maka aks1, 

aks2, aks3…dst dan teorema1, teorema2, teorema3,…dst tidak boleh kontradiksi satu dengan 

yang lainnya. Keadaan demikian dikatakan Matematika sebagai ilmu yang bersifat tautologis 

atau memenuhi hukum kesemestaan yaitu hukum Identitas, yang bernunyi A=A.  

Matematika aksiomatik yang bersifat deduktif dengan demikian di samping memuat 

konsistensi di dalamnya atau anti-kontradiksi, maka juga bersifat rigor atau pasti atau firm di 

mana setiap aksioma dan teoremanya bersifat well-defined, atau terdefinisikan dengan baik. 

Konsep-konsep di dalam matematika aksiomatik yang bersifat well-defined mengalir secara 

konsisten membentuk sistem matematika abstrak yang dapat berupa: sistem aljabar, sistem 

geometri, kalkulus, matematika analisis, teori grup, teori ring, teori field, dst. Konsep well-

defined matematika yang dipandu kekonsistensiannya inilah yang menyebabkan matematika 

aksiomatik bersifat a-priori. Common-sense dari a-priori adalah mampu memahami walaupun 

belum melakukan persepsi melalui panca indera atau mengalaminya.  

Sifat a-priori matematika ini menjadi ciri pokok matematika aksiomatik, sehingga dalam 

pengembangan sistem matematika menjadi pilar utama yang mampu mengabaikan dunia 

kenyataan dan penerapan, tetapi tetap konsisten terhadap konsep-konsep well-defined nya. 

Inilah yang kemudian matematika aksiomatik mampu memayungi dan mewadahi semua 

persoalan matematis dalam perjalanan ruang dan waktu, yang kemudian melahirkan diksi 

matematika sebagai ratu, yaitu ratunya semua ilmu pengetahuan. Dengan sifat a-priori ini 

pulalah matematika aksiomatik bersifat prediktif terhadap masa depan. Namun, terdapat sisi 

gelapnya matematika aksiomatik, dikarenakan sifat tautologis unsur-unsurnya maka semua 

aksioma dan teorema bersifat ekuivalen satu dengan yang lainnya.  

Hal ini kemudian ditemukan oleh Immanuel Kant (1781) dalam bukunya yang berjudul 

“The Critic of Pure Reason” , yang menyatakan bahwa pada hakikatnya matematika 

aksiomatik yang menghasilkan kumpulan aksioma dan teorema, bersifat ekuivalen satu dengan 

lainnya, sesua dengan hukum identitas A=A, berarti tidak menghasilkan aksioma atau teorema 

baru. Karena matematika aksiomatik tidak menghasilkan aksioma dan teorema baru maka 

dikatakan matematika aksiomatik bukanlah merupakan ilmu, melainkan matematika 
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aksiomatik bersifat analitik a-priori.  

Menurut Immanuel Kant (1781) suatu ilmu haruslah bersifat sintetik a-priori. Di dalam 

pengetahuan tautologis tidak akan dijumpai sifat sintetik pengetahuan, melainkan sifat analitik 

pengetahuan atau konsep-konsep. Sifat analitik konsep berada pada matematika aksiomatik 

yaitu kecocokan atau konsistensi antara konsep, aksioma dan teorema yang satu dengan yang 

lain. Sekali lagi Kant menegaskan bahwa matematika aksiomatik bersifat analitik a-priori. Sifat 

analitik a-priori matematika aksiomatik inilah yang kemudian dikenal dengan logika. 

Bagaimana dan di mana kemudian sifat sintetik pengetahuan itu diperoleh? 

Menurut Kant (1781), sintetik pengetahuan adalah hubungan konsep-konsep atau 

pengetahuan yang terjadi sebagai akibat hukum alam sebab-akibat pada pengalaman hidup 

manusia dalam interaksinya dengan alam sekitar. Jadi sintetik pengetahuan terjadi melalui 

manipulasi objek-objek konkrit matematika di sekitar hidup manusia yang melahirkan konsep-

konsep sintetik. Analitik a-priori adalah sifatnya matematika aksiomatik atau matematika 

deduksi yang bersifat Platonis. Dengan demikian matematika aksiomatik bersifat abstrak, rigor, 

a-priori, analitik, dan absolut. Maka lahirlah aliran Absolutisme di dalam pengembangan 

matematika deduksi. Menurut Plato (375 SM) dalam Kant (1781: 333), matematika sudah 

lengkap sempurna tersedia, tugas manusia adalah menemukan matematika itu. Jika manusia 

belum mampu menemukan seluruh matematika yang ada, hal tersebut karena kelemahan 

manusia itu sendiri. Paham Plato diteruskan oleh Rene Descartes (1637) yang kemudian 

dikenal dengan aliran Rasionalisme yang mengatakan bahwa tiadalah ilmu jika tidak 

menggunakan rasio atau logika. 

Pendapat Rene Descartes ditentang oleh David Hume (1739) in Kant (1781:93) yang 

mengatakan bahwa tidak ada ilmu atau pengetahuan tanpa pengalaman hidup langsung 

memanipulasi alam sekitar. Menurut David Hume, apapun ilmu atau pengetahuan harus 

bersifat sintetik a-posteriori. Common-sense dari sifat a-posteriori adalah mampu memahami 

setelah melakukan observasi melalui panca inderanya atau mengalami pengalaman langsung. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengetahuan sintetik a-posteriori bersifat empiris, 

oleh karena itu maka David Hume disebut sebagai bapak Empirisisme. Pandangan David Hume 

ini akan melahirkan Matematika Konstruktivisme.  

Immanuel Kant (1781: 147) melalui bukunya The Critic of Pure Reason, mendamaikan 

atau mengambil jalan tengah dari pertentangan rasionalisme Rene Descartes dan empirisisme 

David Hume dengan mengatakan bahwa sebenar-benar ilmu atau pengetahuan haruslah 

bersifat sintetik a-priori. Sintetik adalah unsur dasar empiris, sedangkan a-priori adalah unsur 

dasar rasio. Inilah yang kemudian melalui transformasi paradigma positivisme menuju 

saintisisme, melahirkan metode saintifik yang merupakan perpaduan antara realita matematika 

dan konsep matematika.  

Dalam implementasinya, pandangan rasionalisme yang sejalan dengan matematika 

aksiomatik atau matematika deduktif, menghasilkan suatu paradigma bahwa matematika 

dipandang sebagai: struktur keilmuan yang rigor, struktur kebenaran, struktur pengetahuan atau 

body of knowledge. Sedangkan pandangan empirisisme yang sejalan dengan matematika 

konstruktivisme akan melahirkan paradigma: matematika sebagai proses, matematika sebagai 

kreativitas, bahkan matematika sebagai kegiatan social. 

B. Filsafat Pendidikan Matematika 

Mengadaptasi dari bukunya Paul Ernest, berjudul the Philosophy of Mathematics 

Education, penulis mengembangkan skema hubungan antara berbagai macam filsafat 

pendidikan matematika dan unsur yang terkandung dalam pendidikan dan pembelajaran 

matematika (Marsigit, 2014). Secara umum, di seluruh dunia, pendidikan matematika diwarnai 

oleh beberapa aliran filsafat misalnya pendidikan capital, pendidikan sain dan teknologi, 

pendidikan sosialis, pendidikan spiritualis, pendidikan demokrasi dan pendidikan progresif. 

Unsur-unsur yang terkandung di dalam pendidikan matematika dan pembelajaran matematika 
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meliputi pandangan filsafatnya, pandangan ideologinya, pandangan politiknya, konsep moral, 

konsep budaya, konsep keilmuan, metode yang dikembangkan, tujuan, kurikulum, teori 

mengajar belajar, peran guru, kedudukan siswa, teori evaluasi dan sumber belajar.  

Di sini akan di ambil 2 (dua) contoh ekstrim yaitu filsafat pendidikan kapitalisme dan 

filsafat pendidikan kontemporer. Pendidikan dan pembelajaran matematika dalam pengaruh 

pendidikan kapitalisme didukung oleh pandangan filsafat esensialisme, realisme dan 

eksistensialisme; dan ideologi kapitalisme, liberalism, pragmatism, utilitarianisme dan 

materialism; serta politik demokrasi capital dan investasi pasar bebas. Pendidikan dan 

pembelajaran matematika kapitalisme mengandung unsur moral relative dan hedonis dengan 

tatanan sosial alienasi-multikultur-global-sistemik-networking. Epistemologi pendidikan dan 

pembelajaran matematika kapitalis berwujud pendidikan laskar dengan multi metode, 

kurikulum sebagai instrumen negara, dengan tujuan investasi untuk mempertahankan status 

quo, dan mengandalkan teori behaviorisme dalam praktek pembelajarannya. Dengan demikian 

sebetulnya pendidikan dan pembelajaran matematika kapitalisme berkarakter konvensional 

atau tradisional yang bersifat mentransfer atau memberi bekal generasi penerus dengan ilmu 

pengetahuan mapan yang sudah dikuasai oleh orang dewasa sebagai ujung tombak 

mengeksploitasi alam.  
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Tabel Filsafat Pendidikan dan Pembelajaran Matematika (Marsigit: 14 dari Paul Ernest, 2014) 

 

Di sisi lain, pendidikan dan pembelajaran matematika progresif merupakan 

pengembangan dari paradigma socio-constructivisme yang selaras dengan filsafat realisme dan 

eksistensialisme dengan ideologi demokrasi, kemerdekaan dan pluralism; dengan moral 

deontology dan sosial multikultur; dengan epistemologi adalah fenomenologi pendidikan 

untuk semuanya. Pada pendidikan dan pembelajaran matemtika progresif, pengetahuan 

dipandang sebagai proses atau kreativitas bahkan sebagai kegiatan sosial. Kaum progresif 

membedakan antara matematika tingkat tinggi dan matematika tingkat sekolah atau 

matematika sekolah. Kaum progresif memandang kurikulum sebagai kebutuhan subjek didik 

dari pada instrument negara. Oleh karena itu tujuan pendidikan progresif adalah untuk 

pembebasan subjek didik dari kebodohan dan keterjajahan dengan cara membangun hidupnya 

yaitu mengkonstruksi matematika melalui interaksi dengan alam sekitar dan lingkungan 

hidupnya. Sumber belajar pendidikan kontemporer adalah kreativitas guru dalam menciptakan 

alat, perangkat atau teknologi dalam memfasilitasi belajar siswa. Budaya dalam arti lus 

merupakan landasan pengembangan progresif; oleh karena itu pendidikan dan pembelajaran 
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matematika progresif selaras atau mewujudkan dirinya antara lain sebagai pembelajaran 

matematika realistik, pembelajaran matematika Bruner, pembelajaran matematika bermakna, 

pembelajaran matematika kontekstual, pembelajaran matematika dengan skema lesson study, 

pembelajaran matematika berbasis etnomatematika, pembelajaran matematika berbasis 

problem solving, dan pembelajaran matematika berbasis projek.  

C. Pengembangan Pembelajaran Matematika 

Perkembangan pembelajaran matematika secara garis besar dapat dibedakan melalui 2 

(dua) mainstream yaitu pembelajaran konvensional atau tradisional dan pembelajaran progresif 

atau kontemporer. Pembelajaran matematika konvensional biasanya dicirikan sebagai 

pembelajaran yang berpusat kepada guru dengan berbasis paradigma behaviorisme yang 

disokong oleh psikologi stimulus-respon, dengan ciri tindakan pedagogic pemberian reward, 

motivasi ekstrinsik, latihan atau drill, mastery learning, pemberian hukuman, menekankan 

perubahan perilaku, dan menganggap pikiran siswa sebagai black-box atau tong kosong. 

Pembelajaran matematika konvensional ini secara berpuluh-puluh tahun menjadi pendekatan 

yang favorit bagi guru karena sifatnya yang murah, praktis, sederhana dan tidak memerlukan 

persiapan yang banyak atau rumit dan mudah dipelajari serta dipraktekan. Ujung tombak dari 

pembelajaran matematika konvensional adalah pendekatan transfer of knowledge, latihan soal 

dan pemberian tugas-tugas atau pekerjaan rumah, dan tatap muka langsung antara guru dan 

semua murid pada suatu kelas yang telah ditentukan.  

Anti-tesis pembelajaran matematika tradisional adalah pembelajaran matematika 

progresif yang meliputi: pembelajaran matematika realistik, pembelajaran matematika 

konstruktivisme, pembelajaran matematika kontekstual, pembelajaran matematika problem 

solving, pembelajaran matematika bermakna, pembelajaran matematika berbasis projek, 

pembelajaran matematika melalui lesson study, pembelajaran matematika berbasis budaya, 

pembelajaran matematika berbasis teori Bruner, dan pembelajaran matematika berbasis 

etnomatematika. Pembelajaran matematika konstruktivisme muncul sebagai akibat adanya 

pengaruh dari pembelajaran matematika berbasis penemuan dari Bruner dan pengaruh dari 

teori sosio-kultural, serta teori perkembangan kognisi Piaget. Sehingga mudah dipahami 

mengapa pada pembelajaran matematika konstruktivisme yang berpusat pada siswa, 

pengembangan perangkat, sumber dan teknologi pembelajaran menjadi sangat penting. Dalam 

pembelajaran matematika konstruktivisme, siswa dipersepsikan sebagai pelaku atau aktor 

pengonstruksi pengetahuan matematika yang harus aktif dan mengambil inisiatif; lebih dari itu, 

siswa juga diharapkan mampu membuat atau melakukan refleksi, berpikir kritis, 

mengotimalkan kegiatan penalaran, organisasi belajar secara mandiri, dan mengembangkan 

konsep atau pengetahuan yang didapat untuk menemukan konsep-konsep matematika 

berikutnya. Pembelajaran matematika konstruktivitis melekat pada konteks pembelajaran 

berupa lingkungan fisik dan lingkungan hidupnya; oleh karena itu pembelajaran matematika 

konstruktivisme bersifat fleksibel, dengan prinsip untuk siswa yang berbeda maka berbeda pula 

proses dan pencapaian belajar matematikanya. Notion terakhir ini bermakna pula bahwa untuk 

siswa yang berbeda berbeda pula kemampuan awal, sumber, alat, dan teknologi yang 

diperlukan untuk belajar matematika.  
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Mengingat pembelajaran matematika konstruktivisme memuat unsur penemuan, 

pemecahan masalah, pengembangan kognisi, dan kegiatan atau berbasis konteks atau budaya, 

serta kegiatan sosial maka berimplikasi dapat dikembangkannya kemampuan metakognisi 

matematika atau matematika reflektif. Melalui pembelajaran matematika konstruktivisme, 

guru dapat memfasilitasi siswa dengan kegiatan studi kasus, kegiatan projek, dan kegiatan 

pemecahan masalah, dana atau kegiatan penemuan atau inkuiri based-activities, sebagai 

aktivitas individu atau aktivitas bersama dalam rangka memperoleh konsep matematika 

tertentu. Dengan demikian maka pembelajaran matematika konstruktivis dapat dikembangkan 

untuk merancang pembelajaran bermakna seperti yang dikembangkan oleh Ausebel. 

Pembelajaran bermakna atau meaningful learning dari Ausebel (1960: 112) dalam Eileen B 

(1984)  memerlukan kondisi-kondisi bahwa siswa harus bersifat aktif, mampu bekerjasama, 

mempunyai niat dan motivasi dan rasa senang terhadap kegiatan pembelajaran, serta 

mempunyai kesempatan memanipulasikan atau memanfaatkan sumber belajar kontekstual. 

Dari sini dapat disimpulkan rangkaian hubungan antara satu pendekatan dan pendekatan yang 

lain dalam anyaman keseluruhan pembelajaran matematika progresif. Pembelajaran 

matematika bermakna mengandung unsur-unsur pembelajaran matematika konstruktivis. 

Pembelajaran matematika konstruktivis mengandung unsur-unsur pembelajaranmatematika 

berbasis penemuan, pembelajaran matematika berbasis pemecahan masalah, pembelajaran 

matematika berbasis kontekstual, dan pembelajaran matematika berbasis sosial budaya, serta 

etnomatematika. 

 

Jika diekstensikan, di satu sisi, pembelajaran berbasis sosial-budaya melalui kegiatan dan 

aktivitas kognisi telah menjadi dasar dari semua jenis pembelajaran matematika berbasis 

pengembangan kognisi, misalnya pembelajaran matematika berbasis kegiatan atau aktivitas, 

pembelajaran matematika berbasis teori konektivitas, pembelajaran matematika berbasis 

kognisi, pembelajaran matematika berbasis high-order-thinking, pembelajaran matematika 

realistic dan pembelajaran matematika berbasis etnomatematika. Secara khusus, bahwa lesson 

study merupakan wahana bagi dimungkinkannya semua pembelajaran matematika progresif 

untuk diujicobakan dan dikembangkan bersama-sama oleh, dari dan untuk guru matematika.  

D. Pendidikan Matematika Dalam Menyongsong Era Disrupsi 

Sesuai perkembangan sampai dengan era Industri 4.0, maka perkembangan pembelajaran 
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matematika merentang dari pembelajaran matematika konvensional, pembelajaran matematika 

berbasis sekolah, pembelajaran matematika berbasis realistic, pembelajaran matematika 

berbasis sosial (antropologi), pembelajaran matematika berbasis budaya, pemelajaran 

matematika berbasis ICT dan pembelajaran matematika berbasis Daring (PJJ). Berbagai 

risettentang pendidikan dan pembelajaran matematika di beberapa konteks penting di dunia 

digambarkan dengan baik oleh Clark, W. dan Wilson (2014) dalam suatu review dan resume 

hasil-hasil penelitian yang terkumpul pada penerbit Springer Publication, yang diberi judul : 

The Mathematics Teacher in the Digital Era: An International Perspektif on Technology 

Focused Professional Development”. Pengarang-pengarang berikut yang terkutip adalah yang 

teranalisis dalam resume ini. 

Pimm, D., (2014) menyatakan bahwa “Technology is a peculiar word, not least that its 

suffi x (‘-ology’ [5]) seems to promise the study of something, namely techne , ‘know-how’ or 

craft, in contrast to episteme , which might be rendered ‘knowledge’. It attempt to substitute 

‘expertise’ for ‘knowledge’.) And in the Arzarello et al. chapter, the word ‘praxeology’ is 

used in this same sense of ‘technology”. Selanjutnya dinyatakan: “But technology actually 

refers to devices, to stuff – stuff into which mathematical and other know-how has been 

stuffed. Now we have ‘digital’ as the widespread preferred adjective, including ‘digital 

technology’, superseding ‘new technology’ or ‘information technology’ (to me one of the 

least informative) or ‘information and communication technology’. What is being signalled 

by this plurality of and 

rapid drift in naming – for change of terminology is seldom either neutral or innocent? In 

particular, is it drawing attention to the most educationally salient aspect of these devices?” 

Yang dapat kita pelajari dari uraian Pimm, D. adalah bahwa sebetulnya pemanfaatan ICT dalam 

pendidikan dan pembelejaran matematika, mengalami pentahapan transformasi beserta 

konteks dan permasalahannya.  

Mason, J. (2014) menyatakan bahwa interaksi antara guru dan siawa, siswa dan siswa 

dalam pemanfaatan ICT tetap harus memperhatikan aspek-aspek berikut bahwa: 1. Belajar 

melibatkan kognisi, afeksi dan psikomotor, 2. Pembelajaran matematika bagaimanapun terkait 

dengan konteks ruang dan waktu, 3. Pola interaksi utama pemanfaatan ICT adalah akses 

inisiatif, akses merespon, dan akses mediasi., 4. Kegiatan yang efektif dalam pemanfaatan ICT, 

memerlukan keseimbangan antara motivasi dan sumber belajar., 5. Media ICT harus mampu 

menyediakan fasilitasi refleksi pengalaman individual dan pengalaman bersama dan aktivitas 

bekerja sama., 6. Harus selalu diupayakan agar pemanfaatan ICT dapat memperbaiki pola 

komunikasi.  

Bretscher, N. (2014) dalam penelitiannya menemukan bahkan di Inggris masih terdapat 

kesulitan bagi siswa untuk akses dan menggunakan ICT. Bagi guru, kesulitan akses siswa ini 

akan mempengaruhi kualitas pembelajaran matematika, khususnya dalam mencapai tujuan 

pembelajran sesuai kurikulumnya. Akhirnya, tak terbantahkan bahwa dikarenakan teknis 

operasional ICT, mendorong pembelajaran kembali cenderung kepada pendekatan berpusat 

kepada guru. Selanjtnya disimpulkan bahwa: “ Teachers believe that giving students direct 

access to ICT through computer suites and using IWBs in a whole-class context support 

students’ learning and understanding of mathematics to a similar extent (although the 

perceived impact of IWBs is higher perhaps due to the increased frequency of use). Likewise, 

teachers appear to see both classroom contexts as similarly engaging to students. However, 

teachers are more confi 

dent using IWBs than conducting a lesson in a computer suite, perhaps due in part to their 

teacher-centred design and to their high frequency of use. Again this refl ects the infl uence 

of the working environment enabling teachers’ use of IWBs, whilst limiting their use of 

computer suites, despite favourable orientations towards both types of hardware.” 
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Model of ICT competencies from the pedagogical dimension (Valencia, T., 2016) 

 

Valencia, T, et al (2016) menjelaskan dalam pemamfaatan ICT terdapat paling tidak 3 

(tiga) level yaitu Integration, Reorientation, dan Evolution. Pada setiap level maka maka 

kompetensi guru menjadi sangat penting untuk mengembangkan ICT dalam pembelajaran 

meliputi: design, implement dan akses. Pada setiap level pula, maka pemenfaatan ICT perlu 

memperhatikan aspek sosialisasi atau pembiasaan diri, cara penggunaan, dan 

mentransformasikan hasil. Yang dimaksud level Integration adalah level di mana 

pengembangan ICT mampu memberikan informasi, management konten dan sumber, 

manajeman kegiatan dan waktu. Yang dimaksud level Reorientation adalah bagaimana guru 

melibatkan para siswa dalam kegiatan pbm berbasis ICT, ICT tidak lagi dipandang hanya 

sekedar alat, tetapi merupakan media bagi subjek didik untuk berinteraksi secara kreatif, 

fleksibel, dinamis untuk membangun konsep-konsep atau ide-idenya. Pada level Evolution, 

guru merefleksikan pengembangan ICT seberapa jauh mampu memfasilitasi siswa dalam 

belajarnya.  

PEMBAHASAN  

Pada masa transisi sesudah era pembelajaran matematika konvensional menuju 

pembelajaran matematika progresif, masih terdapat persoalan mendasar pembelajaran 

matematika. Marsigit (2014) melalui serangkaian risetnya menemukan persoalan mendasar 

pada praktik pembelajaran matematika a.l.: 1. Bagaimana mempromosikan pbm matematika 

yang menekankan kepada proses, 2. Bagaimana mengembangkan kooperatif learning dalam 

pbm matematika , 3.  Bagaimana mewujudkan belajar kelompok, 4. Bagaimana  matematika 

di luar kelas: suatu alternatif. 5. Mengembangkan variasi model pembelajaran matematika, 6. 

Memanfaatkan benda-benda kongkrit, 7. Pembelajaran kontekstual, 8. Memanfaatkan alam 

sekitar, 9.  Pembelajaran matematika melalui team teaching, 10. Mendorong inisiatif siswa, 

11. mendorong peran siswa dalam pbm matematika, 12.  Mengembangkan variasi sumber 

belajar, 13. Pemanfaatan alat peraga, 14. Berbagai metode pbm matematika, 15. Belajar 
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matematika melalui berbagai percobaan matematika, 16. Mempromosikan metode diskusi, 17. 

Pengembangan lesson study dalam pbm matematika, 18. Mengaktifkan siswa, 19. Mendorong 

siswa melakukan presentasi hasil, 20. Mendorong kemandirian belajar matematika, 20.  

Mempromosikan peran guru sebagai fasilitator, 21. Mengembangkan kegiatan asesment 

portfolio, 22. Kegiatan-kegiatan remedial, 23. Mengaktifkan kegiatan siswa dalam kelompok, 

24. Kegiatan apersepsi, 25. Variasi interaksi dan komunikasi, 26.  Mendorong kreativitas 

siswa.  

Perubahan besar-besaran secara mendasar terjadi pada permasalahan di atas, ketika 

pendidikan dan pembelajaran matematika terkena dampak Pandemi Covid 19, yaitu dirasa 

pentingnya menyelenggarakan pembelajaran matematika berbasis ICT dan daring. Para guru 

dituntut untuk mewujudkan kompetensi dan ketrampilan mengajar era 4.0 bahkan lebih dari 

itu. 

Valencia, T, et al (2016) menyatakan bahwa unsur dasar kompetensi yang harus dikuasai guru, 

a.l. kemampuan psikoeducational, kemampuan leadership kependidikan, kemampuan 

bekerjasama, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berpikir kreatif. Mengadaptasi dari 

María Trigueros, María-Dolores Lozan and Ivonne Sandoval dalam Clark, A and Wilsom, 

2014, yang menyatakan bahwa: ”the three different uses of technology that can occur in the 

classrooms – replacement , amplification and transformation –“. Diksi ini penulis gunakan 

untuk memahami bahwa persoalan pembelajaran matematika yang diuraikan di atas, serta 

merta mengalami perubahan melalui makna replacement, amplification dan transformasinya; 

walaupun persoalan itu secara ontologis tetaplah bersifat laten. Menurut Merrilyn Goos (ibid. 

5) teori zone of proximal development dari Vigotsky, merupakan landasan pada pembelajaran 

matematika berbasis ICT. Selanjutnya dikatakan bahwa : ” Valsiner’s zones lead her to defi ne 

a teacher’s zone of free movement and zone of free action as a complex system that overlaps 

with the teacher’s zone of proximal development , which can be used to explain how beginning 

teachers are able to develop innovative practices that involve technology”. 

Landasan pengembangan pembelajaran matematika berbasis ICT dapat diturunkan dari 

pendapat Chevallard’s ( 1985 ,1992 , 1999 ) bahwa: “Anthropological Theory of Didactics 

(ATD), which is mainly centred on the transposition of mathematics created by the teacher 

with the students. It is applied to teacher education, that is, to teachers as learners in a 

community, in which they improve their professionalism using technologies and resources, 

discussing among themselves and other communities, particularly that of researchers. The 

result of this study is the presentation of a model entitled the Meta-Didactical Transposition, 

which describes the evolution of teacher education over time, by analysing the different 

variables involved: components that change from external to internal; brokers who support 

teachers interacting with them; and dialectic interactions between the community of teachers 

and researchers.” (ibid, 7). Pemanfaatan ICT dalam daring pembelajaran matematika 

merupakan mempunyai kendala, tetapi sekaligus adalah harapan. Menurut Trigueros, M. dalam  

Clark, A and Wilsom, (2014) pemanfaatan ICT dalam pembelajaran matematika, paling tidak 

mempunyai fungsi: 1. Komunikasi matematika, 2. Interaksi siswa, 3. validasi pemahaman 

siswa, dan 4. Sumber belajar matematika. 

Selanjutnya dikatakan bahwa manfaat, pengaruh dan kesulitan belajar pada pembelajaran 

daring seyogyanya diobservasi dan diteliti langsung pada praktek pembelajarannya.  

Untuk mewujudkan dan memfasilitasi belajar matematika berbasis daring, maka 

pembelajaran matematika berbasis ICT harus mampu mengakomodasi pendekatan atau metode 

progressif pembelajaran matematika meliputi satu, beberapa atau kombinasi dari: pembelajaran 

matematika bermakna, pembelajaran matematika berbasis pemecahan masalah, pembelajaran 

matematika konstruktif, pembelajaran matematika realistik, pembelajaran matematika berbasis 

projek, pembelajaran matematika berbasis budaya, dan pembelajaran berbasis etnomatematika. 

Pada masing-masing pendekatan atau metode pembelajaran matematika harus tetap 
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memperhatikan dimensi level pengembangannya yaitu desain, implement dan akses. 

Pembelajaran daring mengubah dan memperkaya persoalan pada tiap dimensi level 

pengembangannya. Sintak Lesson study yang meliputi plan, do dan see sebagai suatu kesatuan 

design, mempunyai tantangan baru pada desain, implement dan aksesnya. Kita harus 

memikirkan bagaimana lesson study sebagai suatu framework peningkatan profesi guru, dari 

guru dan untuk guru melalui kombinasi luring dan daring harus tetap mampu memfasilitasi 

para guru memperoleh kompetensinya: 1. komunikasi matematika, 2. interaksi siswa, 3. 

validasi pemahaman siswa, 4. sumber belajar matematika, 5. pangkalan data dan akses, 6. 

mempertahankan konteks belajar, 6. networking, 7. produktivitas riset, dan 8. profesionalisasi 

pendidikan.   

KESIMPULAN 

 Pembelajaran matematika berbasis daring semula dalam wacana dan sebagian diteliti 

untuk diterapkan sebagai implikasi hakikat pembelajaran progresif pada era industry 4.0; 

namun akhirnya, dikarenakan Pandemi Covid 19, telah menjadi suatu keniscayaan yang harus 

di lakukan semua guru matematika, di manapun berada di dunia ini. Setiap pengembangan 

pendidikan dan pembelajaran matematika mempunyai 2 (dua) masalah pokok yaitu 

sustainabilitas dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan sustainabilitas dan akuntabilitas 

pendidikan dan pembelajaran matematika, maka pengembangannya harus dilakukan secara 

komprehensif mulai pemahaman dan penjabaran landasan pendidikan, filsafat pendidikan, 

ideologi pendidikan, paradigma pendidikan dan pembelajaran matematika, teori pendidikan 

dan pembelajaran matematika, model dan sintak pendidikan dan pembelajaran matematika, 

serta landasan pemanfaatan ICT dan sumber belajar baik secara kontekstual maupun secara 

virtual.  

 Menyadari bahwa problema yang muncul pada praktek pembelajaran matematika dari 

waktu ke waktu, khususnya sebelum, saat dan sesudah Pandemi Covd 19, maka penting bagi 

semua pihak untuk mampu melihat persoalan dasar atau ontologis pendidikan dan 

pembelajaran matematika yaitu bagaimana desain pembelajaran berbasis ICT atau daring 

mampu mentransformasi dari pembelajaran konvensional menuju ke pembelajaran progresif 

dengan tetap jernih memegang prinsip-prinsipnya yaitu pembelajaran daring yang menjamin 

pendekatan student center, aktivitas dan inisiatif siswa, interaksi guru-siswa, siswa-siswa, 

kemandirian siswa, management pembelajaran guru, managemen belajar siswa, akses ruang 

belajar virtual dalam time line waktu, penggalian sumber belajar kontekstual, budaya dan on 

line, konstruksi pengetahuan matematika secara mandiri berbantuan ICT dan fasilitasi guru, 

pemecahan masalah matematika terstruktur dan tak terstruktur, outcome dan produktivitas 

mengajar dan belajar matematika, dan networking mengajar dan belajar matematika. 
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Abstrak 

 

Topik kajian anti fuzzy graph masih relative baru untuk untuk ukuran keilmuan 

matematika. Anti fuzzy graph diperkenalkan M. Akram tahun 2012, sebagai satu 

komplementar dari kajian fuzzy graph fuzzy dikaji terlebih dahulu. Dalam artikel ini dibahas 

beberapa sifat anti fuzzy graph diantaranya anti fuzzy graph magic labelling, berberapa tipe 

hasil kali anti fuzzy graph, bipolar anti fuzzy graph, bipolar anti fuzzy graph magic labelling, 

dan terakhir anti fuzzy graph regular. Beberapa sifat yang didiskusikan merupakan hasil kajian 

penulis terhadap sifat-sifat anti fuzzy graph. Metode dalam memperoleh sifat-sifat tersebut 

adalah dengan mengambil analogy, adaptasi, serta kombinasi dari sifat-sifat sejenis yang ada 

di kajian fuzzy graph. Masih terbuka kajian anti fuzzy graph apabila dirujukkan pada kajian 

sejenis pada fuzzy graph. 

 

MATERI 
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Abstract. Fenomena menarik dalam perkuliahan diantaranya adalah menganalisis 

kemampuan mahasiswa dalam mengungkapkan kebenaran atau kesalahan yang 

mereka tulis dari suatu permasalahan matematika. Data tertulis dijadikan dokumen 

otentik untuk dianalisis secara akurat dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Artikel ini mencoba mengungkap pemikiran matematika dalam dua konteks, yaitu 

intuitif dan analitis. Kedua konteks itu sebagai alat untuk mengetahui gagasan (ide) 

dari hasil pemikiran mahasiswa, apakah dilakukan secara cepat, kurang usaha, tidak 

sesuai atau dilakukan secara sadar, penuh usaha, atau berdasarkan logika. Hasil 

penelitian dalam artikel ini, mengungkap pemikiran subjek sebanyak 24 mahasiswa 

program S1 studi matematika semester empat dan satu mahasiswa S3 semester satu 

semuanya belum masuk ranah analitis. Artikel diawali dengan membahas teori yang 

dijadikan intrumen secara detail kemudian mengaitkan dengan pemikiran dua 

konteks di atas dari subjek. Adapun instrumen yang digunakan adalah masalah 

fungsi turunan dan pertidaksamaan fungsi rasional. Hasil dari peneltian ini dapat 

dijadikan kajian merumuskan rencana perkuliahan matakuliah Kalkulus atau 

Persamaan diferensial yang penekanannya adalah penguasaan konsep secara teliti 

sesuai dasar teori-teorinya.  

 

PENDAHULUAN 

 Mempertimbangkan pengetahuan mahasiswa sebelumnya dan mengetahui tentang cara 

pengaruhnya terhadap proses memori adalah penting untuk pengoptimalan perkuliahan 

mahasiswa (Shing & Brod, 2016). Pengetahuan itu dapat digali dengan mengungkapkan 

kebenaran suatu fenomena yang terjadi melalui memori kerja otak secara perlahan, sadar, 

penuh usaha, atau berdasarkan logika. Sistem kerja otak yang seperti ini dikatakan sebagai 

berpikir analitis, adapun sistem kerja otak yang terjadi secara cepat, kurang usaha, tidak sesuai 

(inflexible) dikatakan sebagai berpikir intuitif (Leron & Hazzan, 2009). Kedua kerja otak 

berpikir analitis maupan berpikir intuitif dari mahasiswa dapat dibaca melalui solusi tertulis 

matematika yang terkait dengan materi perkuliahan. Melalui berpikir analitis dapat digunakan 

untuk mengetahui gagasan (ide) dari hasil pemikiran mahasiswa terkait permasalahan 

matematika yang dihadapi (Lins, 1992). Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa aktivitas 

berpikir analitis merupakan suatu cara untuk melatih mahasiswa agar mampu menyelesaikan 

masalah matematika. Mahasiswa tidak hanya menerapkan pengetahuan yang relevan tetapi 

juga dapat memahami prosedur penyelesaiannya. Kerja selanjutnya adalah mengamati hasil 

berpikir intuitif mereka, kemudian mencoba membandingkan dengan hasil berpikir analitis. 

 Persamaan Diferensial Biasa (PDB) merupakan matakuliah wajib pada Jurusan 

Matematika dengan matakuliah prasyaratnya adalah Kalkulus. Syarat pokok yang harus 

dikuasai mahasiswa dalam perkuliahan wajib ini adalah memahami konsep tentang turunan, 

karena dalam persamaan diferensial memuat tentang turunan. Di samping itu, PDB menjadi 

prasyarat matakuliah PDB Lanjut, Persamaan Diferensial Parial, Pemodelan Matematik, dan 

Sistem Dinamik. Sejalan dengan dasar ini maka Rustanto dkk. (2019) menekankan agar pada 

awal perkuliahannya mahasiswa memahami konsep turunan fungsi secara detail. Mahasiswa 

mempunyai kemampuan berpikir analitis dalam menguraikan, memperinci, dan menganalisis 

mailto:rustanto.rahardi.fmipa@um.ac.id
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informasi-informasi untuk memahami suatu pengetahuan dengan menggunakan pikiran, dan 

bukan berdasar pada perasaan atau tebakan (Marini, 2014; Iannello & Antonietti, 2008). 

Namun demikian, pemikiran intuitif kadang-kadang diperlukan dalam suatu pembelajaran 

(Thomas, 2015). Jelas bahwa membaca pikiran intuitif dan analitis dari solusi matematika 

adalah pekerjaan menarik dalam penelitian ini. Saya sangat menikmati membahas masalah ini, 

serta belajar darinya, dan saya yakin ini akan dibaca secara luas dan diterima dengan antusias 

oleh komunitas peneliti. Topic trending dalam penelitian ini adalah solusi fungsi turunan dan 

pertidaksamaan fungsi rasional.  

 Artikel ini mendeskripsikan dua perspektif kerja otak dalam ranah berpikir analitis dan 

intuitif, khususnya, pada sumber-sumber kesalahan matematika. Sebelum fokus pada masalah 

topic tranding, artikel ini akan diawali dengan mencermati arti dari turunan suatu fungsi. 

Diskusi kita awali dari konsep dasar tentang turunan pertama. Anton, dkk. (2009) dalam buku 

kalkulusnya menjelaskan, jika fungsi itu adalah jika 𝑦 = 𝑓(𝑥), maka turunan fungsi 𝑓 di 𝑥, 

ditulis 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑦′ = 𝑓′(𝑥) dan didefinisikan dengan  

𝑓′(𝑥) = lim
ℎ→0

𝑓(𝑥 + ℎ) − 𝑓(𝑥)

ℎ
 

apabila limit ini ada. 

 Secara geometri 𝑓’(𝑥)  adalah kemiringan garis singgung grafik fungsi 𝑓 di titik 

(𝑥, 𝑓(𝑥)), Gambar 2 dan dasar kemiringan itu adalah sebagaimana kemiringan suatu garis tidak 

vertikal (Gambar 1) melalui 𝑃1(𝑥1, 𝑦1) dan 𝑃2(𝑥2, 𝑦2) yang didefinisikan sebagai konstanta 

𝑚 =
naik

jalan
=  
∆𝑦

∆𝑥
=
𝑦2 − 𝑦1
𝑥2 − 𝑥1

. 

 
Gambar 1 Segitiga 𝑃1𝑄𝑃2 dan 𝑃1

′𝑄′𝑃2′ sebangun, jadi rasio kedua sisinya memiliki nilai 

yang sama untuk dua titik pada garis. Nilai kesamaan ini adalah kemiringan garis. 
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Gambar 2 Kemiringan garis singgung 𝑙 di 𝑃 

 Perhatikan bahwa secara analitis yang harus diperhatikan pada definisi turunan fungsi 

adalah keberadaan nilai limitnya, sehingga mengetahui domain suatu fungsi turunan sangatlah 

penting. Berdasarkan definisi turunan fungsi 𝑓  di atas dapat diturunkan beberapa sifat 

diantaranya adalah 

1. Jika 𝑓(𝑥) = 𝑥 maka 𝑓′(𝑥) = 1 

2. Jika 𝑓(𝑥) = 𝑥2 maka 𝑓′(𝑥) = 2𝑥 

3. Jika 𝑓(𝑥) = 𝑥3 maka 𝑓′(𝑥) = 3𝑥2. 

Hasil turunan kasus-kasus khusus ini menghasilkan bentuk umum (Aturan Pangkat) Jika 𝑛 

suatu bilangan bulat positif dan 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑛, maka 𝑓′(𝑥) = 𝑛𝑥𝑛−1. Aturan Pangkat ini dapat 

diperluas (Anton, dkk., 2009) sebagai (Perluasan Aturan Pangkat) Jika 𝑟 sebarang bilangan 

real dan 𝑓(𝑥) = 𝑥𝑟 , maka 𝑓′(𝑥) = 𝑟𝑥𝑟−1  dan dikenal sebagai Aturan Rantai, yaitu jika 

turunan 𝑔 di 𝑥 ada dan jika turunan 𝑓 di 𝑔(𝑥) ada, maka ada turunan komposisi 𝑓o𝑔 di 𝑥. 

Oleh karena itu, jika 

𝑦 = 𝑓(𝑔(𝑥)) 𝑑𝑎𝑛 𝑢 = 𝑔(𝑥) 

maka 𝑦 = 𝑓(𝑢) dan  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
=

𝑑𝑦

𝑑𝑢
∙
𝑑𝑢

𝑑𝑥
= 𝑓′(𝑢) ∙ 𝑢′.  

 Mengacu pada berpikir intuitif, berpikir analitis, dan konsep-konsep fungsi turunan di 

atas, maka diperoleh rumusan indikator-indikator untuk fungsi turunan dan pertidaksamaan 

fungsi rasional masing-masing dalam Tabel 1 dan Tabel 2. 

Tabel 1. Indikator intuitif dan analitis fungsi turunan 

Intuitif Analitis 

Solusi turunan hanya berdasarkan sifat 

turunan komposisi fungsi, jika  
𝑦 = 𝑓(𝑔(𝑥)) dan 𝑢 = 𝑔(𝑥) maka 𝑦′ =

𝑓′(𝑢) ∙ 𝑢′ 
tanpa menganalisis interval keberadaan 

turunan itu. 

Menganalisis  

- Domain di mana fungsi terdefinisi.  

- Domain di mana fungsi turunan 

terdefinisi 

- Secara geometri fungsi 

- Koordinat titik-titik yang ada 

kemiringan garis singgungnya 

 

Pada bagian ini akan dibahas tentang Indikator intuitif dan analitis pertidaksamaan 

fungsi rasional. Ingatlah bahwa fungsi rasional adalah rasio dua polinomial, oleh karena itu, 

pertidaksamaan fungsi rasional memuat notasi < atau > atau ≤ atau ≥. 

Tabel 2. Indikator intuitif dan analitis pertidaksamaan fungsi rasional 

Intuitif Analitis 
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Solusi fungsi rasional hanya berdasarkan 

perkalian silang seperti pada persamaan 

fungsi rasional 

Menganalisis  

- Domain fungsi rasional terdefinisi.  

- Domain solusi pertidaksamaan fungsi 

rasional 

  

METODE 

 Penelitian ini mencoba mengambil subjek 24 mahasiswa S1 jurusan matematika 

semester 4 ketika mreka menempuh matakuliah Kalkulus Lanjut. Matakuliah Kalkulus telah 

ditempuh pada semester 1 dan Matakuliah Persamaan diferensial Biasa telah ditempuh pada 

semester 3. Mereka diberi instrumen tes tulis untuk menentukan turunan tentang fungsi pangkat 

dengan eksponen bukan bilangan bulat. Instrumen dirumuskan secara hati-hati dengan 

melakukan kajian berulang-ulang sehingga ditetapkan bentuknya adalah tentukan 𝑓′(𝑥) jika 

𝑓(𝑥) = (2 − 𝑥)
1

2. Hasil penyelesaian tertulis subjek kemudian dianalisis dan dideskripsikan 

pikiran intuitif dan analitis berdasarkan Tabel 1. 

Sebagai pengembangan wawasan, penelitian ini juga mengambil satu mahasiswa S3 

Pendidikan Matematika semester 1. Data diperoleh ketika secara tidak sengaja peneliti 

menjumpai subjek mengerjakan pertidaksamaan fungsi rasional di papan tulis. Data rekaman 

kemudian dianalisis dan dideskripsikan pikiran intuitif dan analitis berdasarkan Tabel 2. 

 

PARTISIPAN 

 Partisipan yang menjadi subjek penelitian ini berjumlah 24 mahasiswa S1 jurusan 

matematika semester 4 tahun ajaran 2019-2020 yang sedang menempuh matakuliah Kalkulus 

Lanjut dan menunjukkan bahwa meraka telah menempuh matakuliah Kalkulus di semester 1 

dan matakuliah PDB di semester 3. Berdasarkan pengamatan hasil solusi tertulis terhadap 

instrumen penelitian dari 24 subjek, ternyata ditemukan ada tiga macam bentuk penulisan dan 

ketiga penulisan inilah yang dibahas untuk dideskripsikan berdasar Tabel 1. Sebut ketiga 

subjek yang mewakili pembahasan di sini masing-masing adalah M1, M2, dan M3. 

 Partisipan spesial sebagai subjek penelitian adalah mahasiswa S3 Pendidikan 

Matematika semester 1 tahun ajaran 2019-2020, sebut dengan M4. Secara tidak sengaja peneliti 

menjumpai cara M4 menyelesaikan pertidaksamaan fungsi rasional ketika mengikuti salah satu 

matakuliah yang diampu peneliti. Karena penyelesaiannya menarik, maka peneliti 

menyalinnya sesuai dengan apa yang ditulis.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut ini adalah hasil penyelesaian tertulis M1 yang mewakili 22 subjek kategori 

penyelesaian yang sama sebagaimana Gambar 3. Selanjutnya akan dianalisis seperti apa 

pikiran intuitif dan analitisnya. 

 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 31 

Gambar 3 Penyelesaian M1 terhadap turunan 𝑓(𝑥) = (2 − 𝑥)
1

2 

Memperhatikan M1 menulis 𝑓′(𝑥) =
1

2
(2 − 𝑥)−

1

2 ∙ −1 menunjukkan bahwa fungsi  

𝑢(𝑥) = 2 − 𝑥 sehingga 𝑢′(𝑥) = −1 dan 𝑓(𝑢) = 𝑢
1

2, 𝑓′(𝑢) =
1

2
𝑢−

1

2 =
1

2
(2 − 𝑥)−

1

2 serta 

𝑓′(𝑥) = 𝑓′(𝑢) ∙ 𝑢′ =
1

2
𝑢−

1
2 ∙ 𝑢′ =

1

2
(2 − 𝑥)−

1
2 ∙ −1 = −

1

2√2 − 𝑥
. 

M1 tidak meninjau bahwa domain 𝑓(𝑥) = (2 − 𝑥)
1

2  adalah 2 ≥ 𝑥  sehingga di titik 𝑥 = 2 , 

fungsi tidak memiliki turunan. Secara analitis tinjauan geometris Gambar 4, pada titik 𝑃(2,0) 
kemiringan garis garis potong memiliki limit yang berbeda dari kiri dan dari kanan 𝑥 → 2, dan 

karenanya limit dua sisi ini mendefinisikan turunan itu tidak ada. 

 
Gambar 4 Garis singgung 𝑓(𝑥) = √2 − 𝑥 di 𝑃(2,0) 

Domain fungsi memiliki turunan adalah {𝑥 ∈ 𝑅|𝑥 < 2}  atau pada selang (−∞, 2)  dan 

menujukkan hasil yang sama ketika ditinjau dari terdefinisinya 𝑓′(𝑥) = −
1

2√2−𝑥
. Kajian ini 

menunjukkan bahwa M1 tergolong berpikiran intuitif bukan analitis, terampil menyelesaikan 

turunan hanya dengan menerapkan aturan rantai tanpa melakukan kajian mendalam pada 

domain mana fungsi memiliki turunan.  

 Penyelesaian tertulis M2 sebagaimana Gambar 5 berikut. 

 

Gambar 5 Penyelesaian M2 terhadap turunan 𝑓(𝑥) = (2 − 𝑥)
1

2 

Memperhatikan Gambar 5, nampak M2 teknik penyelesaiannya sama seperti M1, akan tetapi 

ada kesalahan fatal menentukan hasil 𝑓′(𝑢) = (1 −
1

2
𝑥)

−
1

2
, seharusnya 𝑓′(𝑢) =

1

2
(2 − 𝑥)−

1

2. 

Sepertinya M2 melakukan hitungan secara terburu-buru  
1

2
(2 − 𝑥)−

1

2 = (
1

2
∙ 2 −

1

2
∙ 𝑥)

−
1

2
=

(1 −
1

2
𝑥)

−
1

2
. Brown & Kim (2016) mengelompokkan kesalahan menghitung semacam ini 

sebagai keslahan faktual, sedangkan Nolting (2012) menyebutkan kesalahan jenis ini adalah 

Coreless errors karena sebab kesalahan kecerobohan ketika menyelesaikan soal, walaupun 

demikian dalam penelitian ini M2 tergolong berpikiran intuitif. 

 Kajian terakhir adalah mengamati penyelesaian tertulis dari M3 sebagaimana dalam 

Gambar 6 berikut. 
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Gambar 6 Penyelesaian M3 terhadap turunan 𝑓(𝑥) = (2 − 𝑥)
1

2 

Mencermati Gambar 6, M3 melakukan penyelesaian yang tidak jelas keterhubungan tulisannya, 

tidak jelas hubungan kiri panah dengan kanan panah, tidak jelas hubungan pernyataan di dalam 

kotak, nampak inflexible karena baris atas dan bawah dalam kotak tidak sesuai. Dia tidak 

paham aturuan turunan dan mungkin tidak paham pula apa itu konsep dasar fungsi turunan 

terkesan menulis secara tergesa-gesa atau asal-asalan. Berpikiran intuitif tidak harus benar 

dalam menyelesaikan permasalahan matematika, seperti ditunjukkan oleh M1, M2, dan M3. 

 Subjek spesial adalah partisipan mahasiswa S3 semester 1, adalah M4 dan berikut ini 

adalah salinan sesuai tulisan aslinya. Instrumen pertidaksamaan fungsi rasional adalah: 

Tentukan himpunan penyelesaian  
𝑥+2

𝑥
< 𝑥. 

Penyelesaian tertulis M4 adalah sebagaimana berikut ini. 

𝑥 + 2 < 𝑥2 

𝑥2 − 𝑥 − 2 > 0 
(𝑥 − 2)(𝑥 + 1) 

𝑥 = −1, 𝑥 = 2 

HP= {−1, 2}. 
 Dasar analisis adalah Tabel 2, untuk melihat berpikir intuitf atau analitis dari partisipan 

M4. Pertama adalah mencermati hubungan masalah 
𝑥+2

𝑥
< 𝑥  dengan 𝑥 + 2 < 𝑥2 

menunjukkan M4 melakukan perkalian silang dengan langkah berikut. 
𝑥 + 2

𝑥
< 𝑥 =>  

𝑥 + 2

𝑥
<
𝑥

1
=> 1 ∙ (𝑥 + 2) < 𝑥 ∙ 𝑥 => 𝑥 + 2 < 𝑥2. 

Temuan kesatu ini mengindikasikan Dia tidak melakukan kajian atau analisa bagaimana 

dengan variabel 𝑥 dalam pembilang itu, apakah berlaku untuk setiap bilangan real 𝑥, tentu 

tidak karena untuk 𝑥 = 0 maka 
𝑥+2

𝑥
 bukan suatu fungsi. Semakin jelas ketika M4 melakukan 

perkalian silang dengan tanpa sadar variabel 𝑥 bisa negatif (maka tanda pertidaksamaan 

berubah), bisa nol, bisa positif. Kesalahan jenis ini dapat dikategorikan sebagai kesalahan 

faktual (Brown & Kim, 2016).  Temuan kedua kita cermati hubungan antara 𝑥2 − 𝑥 − 2 > 0 

dengan (𝑥 − 2)(𝑥 + 1), pertidaksamaan menjadi bentuk aljabar, menunjukkan penulisan yang 

terburu-buru. Temuan ketiga penulisan yang tidak sambung dari (𝑥 − 2)(𝑥 + 1) menjadi 𝑥 =
−1, 𝑥 = 2, dari bentuk aljabar menjadi persamaan. Temuan keempat disimpulkan bahwa 

himpunan penyelesaian pertidaksamaan fungsi rasionalnya adalah {−1, 2}. Berdasarkan Tabel 

2 temuan kesatu hingga keempat menunjukkan M4 berpikirnya adalah intuitif.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Subjek mahasiswa S1 sebanyak 24 menunjukkan semuanya berpikiran intuitif dengan 

rincian, 22 menujukkan dapat menyelesaian berdasar aturan rantai fungsi komposisi dengan 

benar akan tetapi belum menganalisis domain keberadaan fungsi turunannya. Seharusnya 

mereka dapat menentukan bahwa turunan ada ketika 2 ≥ 𝑥 . Sedangkan M2 melakukan 

prosedur penggunakan aturan rantai fungsi komposisi akan tetapisalahmelakukan perhitungan. 

Terakhir M3 menunjukkan ketidak pahaman terhadap fungsi turunan.  
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 M4 tidak melakukan pemeriksaan kembali dalam setiap langkah penyelesaiannya, 

kondisi ini dapat dilakukan penelitian lanjutan tentang pemecahan masalah menurut Polya 

(2004). 
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Abstrak 

 

Misalkan 𝐺 adalah suatu grup dengan 𝑈1 dan 𝑈2 adalah subgrup dari 

𝐺. Dari dua subgrup tersebut dapat dibentuk grup berbeda, yaitu hasil kali 

langsung eksternal dan hasil kali pusat internal. Suatu hasil kali langsung 

eksternal dari 𝑈1  dan 𝑈2 , ditulis  𝑈1 × 𝑈2 , merupakan himpunan semua 

pasangan berurutan yang komponen ke-𝑖 merupakan elemen di 𝑈𝑖 untuk 𝑖 =
1,2  dan memiliki operasi komponen-demi-komponen. Suatu grup 𝐺 

merupakan hasil kali pusat internal dari 𝑈1  dan 𝑈2  jika (1) 𝐺 = 𝑈1𝑈2 =
{𝑢1𝑢2|𝑢𝑖 ∈ 𝑈𝑖, 𝑖 = 1,2}  dan (2) komutator dari 𝑈1  dan 𝑈2  sama dengan 

himpunan identitas, yaitu [𝑈1, 𝑈2] = 〈𝑎
−1𝑏−1𝑎𝑏|𝑎 ∈ 𝑈1, 𝑏 ∈ 𝑈2〉 = {𝑒} . 

Lewis, dkk., (2014: 2 – 3) dalam jurnalnya mengatakan bahwa ada suatu 

epimorfisma dari suatu hasil kali langsung eksternal ke hasil kali pusat 

internal. Dalam artikel ini, akan dihasilkan syarat tambahan, yaitu 𝑈1 ∩ 𝑈2 =
{𝑒}, agar terbentuk suatu isomorfisma grup dari hasil kali langsung eksternal 

ke hasil kali pusat internal. 

Kata kunci: isomorfisma, hasilkali langsung eksternal, hasikali pusat 

internal, komutator. 

 

PENDAHULUAN 

Suatu grup dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari dua subgrupnya. Hasil kali pusat 

internal merupakan suatu grup yang dapat dinyatakan sebagai hasil kali dua subgrupnya dan 

komutator kedua subgrup tersebut sama dengan himpunan identitas. Hungerford (1974) 

mendefinisikan komutator [a, b] sebagai himpunan {a−1b−1ab|a, b ∈ G} dengan G merupakan 

suatu grup. Pembahasan mengenai komutator dikembangkan menjadi salah satu syarat dari 

definisi hasilkali pusat internal (Lewis, dkk., 2014). 

Penelitian mengenai hasilkali pusat internal yang berjudul Embedding Properties in 

Central Product (Lewis, dkk., 2014) membahas epimorfisma dari suatu hasil kali langsung 

eksternal ke hasil kali pusat internal dari dua grup yang sama, yang dibatasi hanya pada grup 

hingga saja. Melanjutkan penelitian tersebut, artikel ini membahas tentang hubungan 

isomorfisma grup antara hasilkali langsung eksternal dan hasilkali pusat internal dengan 

memberikan contoh sebagai ilustrasi. 

Sebelum membahas mengenai hubungan isomorfisma grup antara hasilkali langsung 

eksternal dan hasilkali pusat internal, akan diberikan beberapa teori pendukung. 

Misal f: G → G′  adalah suatu homomorfisma grup. Maka f  merupakan suatu 

isomorfisma grup jika f merupakan fungsi satu-satu dan pada. Selanjutnya, jika terdapat  suatu 

isomorfisma grup dari G ke G′, maka G dan G′ isomorfik dan dinotasikan G ≅ G′. Contoh dari 

suatu isomorfisma grup adalah ℤ ℤ4⁄ ≅ ℤ4. 

Selanjutnya, misalkan G1, G2, … , Gn  merupakan suatu kumpulan grup. Hasil kali 

langsung (eksternal) dari G1, G2, … , Gn, ditulis G1 × G2 × …× Gn, adalah himpunan semua 
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n-tuple dengan komponen ke-i merupakan suatu elemen di Gi dan memiliki operasi komponen-

demi-komponen. 

Secara simbol,  

G1 × G2 × …× Gn = {(g1, g2, … , gn)|gi ∈ Gi}, 
dengan (g1, g2, … , gn)(g1′, g2′, … , gn′) = (g1g1′, g2g2′, … , gngn′). 
 

Suatu grup G  dikatakan hasil kali langsung internal dari H  dan K  jika H  dan K 

merupakan subgrup normal dari G dan 

G = HK = {hk|h ∈ H, k ∈ K} dan H ∩ K = {e} 
 

Untuk a, b ∈ G, komutator dari a dan b didefinisikan  

[a, b] = a−1ab = a−1b−1ab = (ba)−1a. b 

 

Untuk A, B ≤ G, didefinisikan [A, B] sebagai himpunan semua komutator [a, b] di mana 

a ∈ A dan b ∈ B. Yaitu,  
[A, B] = 〈[a, b]|a ∈ A, b ∈ B〉 

= 〈a−1b−1ab|a ∈ A, b ∈ B〉 

= {g1
i1g2

i2 …gk
ik|gj = a

−1b−1ab, ∃a ∈ A, b ∈ B, ij = ±1}. 

Selanjutnya, didefinisikan [a1, a2, a3] = [[a1, a2], a3] dan didefinisikan komutator dari n 

unsur secara berulang dengan  

[a1, a2, … , an−1, an] = [[a1, a2, … , an−1], an] untuk ai ∈ G, ∀i ∈ ℕ, i ≤ n. 

 

Misal U1 dan U2 merupakan subgrup dari suatu grup G. Maka G adalah suatu hasil kali 

pusat internal dari U1  dan U2  jika (i) G = U1U2 = {u1u2|u1 ∈ U1, u2 ∈ U2} , dan (ii) 

[U1, U2] = {e}. Sebagai contoh, grup non-abel GL(2,ℝ) = {[
a b
c d

] | a, b, c, d ∈ ℝ, ad − bc ≠

0} di bawah operasi perkalian matrik merupakan suatu hasil kali pusat internal dari U1 =

{[
a b
c d

] |a, b, c, d ∈ ℝ, ad − bc = 1} dan U2 = {[
a 0
0 a

] |a ∈ ℝ, a ≠ 0}. 

 

PEMBAHASAN 

Teorema berikut memberikan gambaran tentang hubungan isomorfisma antara hasil kali 

langsung eksternal dan hasil kali langsung internal. 

 

Teorema 1. Misal G merupakan hasil kali langsung internal dari subgrup H dan K. Maka G 

isomorfik dengan hasil kali langsung eksternal dari H dan K. 

Bukti. 

Karena G merupakan hasil kali langsung internal dari H dan K, maka setiap anggota di G 

dapat dinyatakan secara tunggal dalam bentuk hk. Untuk membuktikan ketunggalan, anggap 

bahwa g = hk dan g = h′k′ untuk h, h′ ∈ H dan k, k′ ∈ K. Maka 

hk = h′k′ 
h′h−1 = k′k−1 ∈ H ∩ K = {e} 

Sehingga h′h−1 = e atau h′ = h dan k′k−1 = e atau k′ = k. Selanjutnya dapat didefinisikan 

suatu μ: G → H × K oleh μ(hk) = (h, k). 
Untuk menunjukkan bahwa μ  injektif, ambil sebarang g, g′ ∈ G  sedemikian hingga 

μ(g) = μ(g′). Tulis g = hk dan g′ = h′k′. Maka 

(h, k) = μ(hk) = μ(g) = μ(g′) = μ(h′k′) = (h′, k′). 
Sehingga h = h′ dan k = k′. Oleh karena itu g = hk = h′k′ = g′. 
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Sedangkan untuk (h, k) ∈ H × K sebarang, maka ada hk ∈ G sehingga 

μ(hk) = (h, k). 
Jadi, μ merupakan suatu isomorfisma grup dari G ke H × K.  ∎ 

 

Lemma 2. Jika φ: G → H adalah suatu epimorfisma grup, Sφ(G) = {K ≤ G| ker φ ⊆ K}, dan 

S(H)  adalah himpunan semua subgrup dari H , maka pengaitan K ↦ φ(K)  adalah suatu 

korespondensi satu-satu antara Sφ(G) dan S(H). Di bawah korespondensi ini, subgrup normal 

berkorespondensi dengan subgrup normal. 

Bukti. 

Misal diberikan pengaitan α: K ↦ φ(K) . Untuk menunjukkan α  fungsi well-defined, 

misal K, L ∈ Sφ(G)  sebarang dengan K = L . Akan ditunjukkan bahwa α(K) = α(L) , yaitu 

φ(K) = φ(L) . Ambil sebarang φ(k) ∈ φ(K) , dengan k ∈ K. Karena K = L,  maka k ∈
L. Sehingga φ(k) ∈ φ(L) . Jadi, φ(K) ⊆ φ(L) . Dengan cara yang sama diperoleh φ(L) ⊆
φ(K). Jadi, φ(K) = φ(L). 

Untuk menunjukkan α  injektif, ambil sebarang K, L ∈ Sφ(G)  sehingga α(K) = α(L) , 

maka φ(K) = α(K) = α(L) = φ(L) . Akan ditunjukkan bahwa K = L . Untuk k ∈ K , maka 

φ(k) ∈ φ(K). Karena φ(K) = φ(L), maka ada φ(l) ∈ φ(L) sehingga 

φ(k) = φ(l) 

φ(k)(φ(l))
−1
= eH 

φ(kl−1) = eH. 
Sehingga kl−1 ∈ kerφ  ⊆ L . Akibatnya k = kl−1l ∈ L .  Berarti K ⊆ L . Dengan cara 

yang sama dapat diperoleh L ⊆ K. Jadi, K = L. 

Untuk menunjukkan α  surjektif, misal J ∈ S(H)  sebarang, maka J ≤ H . Akan 

ditunjukkan bahwa ∃K ∈ Sφ(G)  sehingga α(K) = φ(K) = J . Pilih K = φ−1(J) = {a ∈

G|φ(a) ∈ J}, maka akan ditunjukkan bahwa K = φ−1(J) ≤ G dan kerφ ⊆ K. Karena J ≤ H, 

maka eH ∈ J  dan eG = φ−1(eH) ∈ φ
−1(J) . Jadi, φ−1(J) ≠ ∅ . Sesuai definisi φ−1(J) , jelas 

bahwa φ−1(J) ⊆ G. Selanjutnya, ambil sebarang a, b ∈ φ−1(J), maka φ(a),φ(b) ∈ J. Karena 

J ≤ H , maka φ(b−1) = φ(b)−1 ∈ J  dan φ(a)φ(b)−1 ∈ J . Sehingga φ(ab−1) =
φ(a)φ(b−1) = φ(a)φ(b)−1 ∈ J. Akibatnya, ab−1 ∈ φ−1(J). Jadi,φ−1(J) ≤ G. 

Selanjutnya, akan dibuktikan bahwa kerφ ⊆ φ−1(J). Misal x ∈ kerφ sebarang, maka 

φ(x) = eH ∈ J . Berarti x ∈ φ−1(J) . Jadi, ker φ ⊆ φ−1(J) . Karena K = φ−1(J) ≤ G  dan 

kerφ ⊆ φ−1(J), maka K = φ−1(J) ∈ Sφ(G), maka akan ditunjukkan bahwa α(K) = φ(K) =

φ(φ−1(J)) = J . Ambil sebarang y ∈ φ(φ−1(J)) , maka ∃x ∈ φ−1(J)  sehingga y = φ(x) . 

Karena x ∈ φ−1(J) maka y = φ(x) ∈ J. Berarti φ(φ−1(J)) ⊆ J. 

Sebaliknya, misal b ∈ J ⊆ H . Karena φ: G → H  epimorfisma grup, maka ∃g ∈ G 

sehingga φ(g) = b ∈ J . Sehingga g ∈ φ−1(J) . Jadi b = φ(g) ∈ φ(φ−1(J)) . Akibatnya, 

α(K) = φ(K) = φ(φ−1(J)) = J. Jadi, α surjektif. 

Sehingga α adalah suatu korespondensi satu-satu. 

 

Akhirnya, misal L ∈ Sφ(G)  dengan L ⊴ G . Akan ditunjukkan α(L) ⊴ H . Karena L ∈

Sφ(G), maka α(L) = φ(L) ∈ S(H). Sehingga α(L) = φ(L) ≤ H. Misal h ∈ H sebarang, ambil 

h−1sh ∈ h−1α(L)h dengan s ∈ α(L) sebarang. Karena φ: G → H epimorfisma dan s ∈ α(L) =
φ(L) ⊆ H, maka ∃g ∈ G dan r ∈ L ⊆ G sehingga h = φ(g) dan s = φ(r). Sehingga 

h−1sh = (φ(g))
−1
φ(r)φ(g) 

= φ(g−1)φ(r)φ(g) 
= φ(g−1rg) 
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Karena L ⊴ G, maka g−1rg ∈ g−1Lg ⊆ L. Sehingga h−1sh = φ(g−1rg) ∈ φ(L). Berarti 

h−1α(L)h = h−1φ(L)h ⊆ φ(L) = α(L). Jadi α(L) ⊴ H. ∎ 

 

Lemma 3. Misal G  adalah suatu grup sedemikian hingga U1, U2 ≤ G,D = U1 × U2  adalah 

hasil kali langsung eksternal, U̅1 = {(u1, e)|u1 ∈ U1}  dan U̅2 = {(e, u2)|u2 ∈ U2} . Maka 

pernyataan berikut ekuivalen: 

1) G adalah suatu hasil kali pusat internal dari U1dan U2. 

2) Ada suatu epimorfisma ε: D → G sedemikian hingga ε(U̅1) = U1 dan ε(U̅2) = U2. 

Bukti. 

(i)(⇒)(ii)  Misal didefinisikan ε: D = U1 × U2 → G  dengan (u1, u2) ↦ u1u2 . Karena 
[U1, U2] = {e} , maka untuk (u1, u2), (v1, v2) ∈ D = U1 × U2  sebarang, dengan u1, v1 ∈ U1 

dan u2, v2 ∈ U2 berlaku 

ε((u1, u2)(v1, v2)) = ε(u1v1, u2v2) 

= u1v1u2v2 

= u1(u2u2
−1)v1u2(v1

−1v1)v2 

= u1u2(u2
−1v1u2v1

−1)v1v2 

= u1u2(u2
−1(v1

−1)−1u2v1
−1)v1v2 

= u1u2 e v1v2 

= u1u2v1v2 

= ε(u1, u2) ε(v1, v2) 
 

Selanjutnya misal x ∈ G sebarang. Karena G = U1U2, maka x dapat ditulis sebagai x =
u1u2 untuk semua u1 ∈ U1, u2 ∈ U2. Pilih (u1, u2) ∈ D, maka ε(u1, u2) = u1u2 = x. Jadi, ε 
epimorfisma. Untuk sebarang  ε(u1, e) ∈ ε(U̅1) dan ε(e, u2) ∈ ε(U̅2), maka ε(u1, e) = u1e =
u1 ∈ U1 dan ε(e, u2) = eu2 = u2 ∈ U2. Berarti ε(U̅1) ⊆ U1 dan ε(U̅2) ⊆ U2. Sebaliknya jika 

u1 ∈ U1 dan u2 ∈ U2, maka u1 = u1e = ε(u1, e) ∈ ε(U̅1) dan u2 = eu2 = ε(e, u2) ∈ ε(U̅2) 
Jadi ε(U̅1) = U1 dan ε(U̅2) = U2. 

(ii)(⇐)(i)  Sebaliknya akan dibuktikan G = U1U2 . Misal  x ∈ G  sebarang. Karena ε 
epimorfisma, maka terdapat (u1, u2) ∈ D = U1 × U2  sehingga x = ε(u1, u2) =
ε((u1, e)(e, u2)) =  ε(u1, e)ε(e, u2) ∈ ε(U̅1)ε(U̅2) = U1U2 . Sehingga diperoleh G ⊆ U1U2 . 

Sedangkan, untuk sebarang u1u2 ∈ U1U2, maka u1, u2 ∈ G dan u1u2 ∈ G. Sehingga diperoleh 

U1U2 ⊆ G. Jadi G = U1U2. 

Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa [U1, U2] = {e}. Karena e = e−1e−1ee ∈ [U1, U2], 
maka {e} ⊆ [U1, U2] . Sebaliknya, ambil sebarang a−1b−1ab ∈ [U1, U2]  dengan a ∈ U1  dan 

b ∈ U2. Karena U1 = ε(U̅1) dan U2 = ε(U̅2), maka a = ε(u1, e) dan b = ε(e, u2) untuk suatu 

u1 ∈ U1, u2 ∈ U2. Sehingga 

a−1b−1ab = (ε(u1, e))
−1
(ε(e, u2))

−1
ε(u1, e)ε(e, u2) 

= ε((u1, e)
−1)ε((e, u2)

−1)ε(u1, e)ε(e, u2) 
= ε(u1

−1, e)ε(e, u2
−1)ε(u1, e)ε(e, u2) 

= ε(u1
−1eu1e, eu2

−1eu2) 
= ε(u1

−1u1, u2
−1u2) 

= ε(e, e) 
= e 

Jadi, [U1, U2] = {e}.            ∎ 

 

Akibat 4 

Misal G = U1U2  adalah hasil kali pusat internal dari U1  dan U2  dengan suatu 

epimorfisma ε: D = U1 × U1 → G. Jika H ≤ G, maka H ⊴ G jika dan hanya jika ε−1(H) ⊴ D. 
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Bukti. 

Karena ε epimorfisma, maka berdasarkan Lemma 2 ada suatu korespondensi satu-satu 

antara himpunan Sε(D) = {K ≤ D| ker ε ≤ K} dan S(G), himpunan semua subgrup dari G. 

Sehingga untuk sebarang subgrup dari D  yang memuat ker ε , petanya adalah suatu 

subgrup normal dari G. Yaitu, 

H ⊴ G ⟺ ker ε ≤ ε−1(H) ⊴ D.    ∎ 

 

 Teorema selanjutnya membahas tentang hubungan antara hasilkali langsung internal 

dan hasilkali pusat internal. Suatu grup yang merupakan hasil kali langsung internal dari dua 

subgrupnya juga merupakan hasil kali pusat dari dua subgrup tersebut. 

 

Teorema 5 

Jika G merupakan hasil kali langsung internal dari H dan K, maka G merupakan hasil kali 

pusat internal dari H dan K. 

Bukti. 

Karena G  merupakan hasil kali langsung internal dari H  dan K , maka H  dan K 

merupakan subgrup normal dari G dan 

G = HK dan H ∩ K = {e} 
Untuk membuktikan bahwa G merupakan hasil kali pusat internal dari H dan K, maka 

akan ditunjukkan bahwa [H, K] = {e}. Misal x ∈ [H, K] sebarang. Tulis x = h−1k−1hk untuk 

h ∈ H dan k ∈ K. Karena H dan K adalah subgrup normal dari G, maka  

x = h−1(k−1hk) ∈ h−1H = H 

dan 

x = (h−1k−1h)k ∈ Kk = K 

Sehingga x ∈ H ∩ K = {e}. Oleh karena itu x = e. Jadi, [H, K] = {e}. Jadi, G merupakan 

hasil kali pusat internal dari H dan K.        ∎ 

   

Teorema 6  

Jika G = U1U2 adalah suatu hasil kali pusat internal dari U1 dan U2 dengan U1 ∩ U2 =
{e}, maka D = U1 × U2 ≅ G. 

Bukti.    

Berdasarkan Lemma 3, terdapat suatu epimorfisma ε: D = U1 × U2 → G  dengan 

ε(U̅1) = U1 dan ε(U̅2) = U2. Karena U1 ∩ U2 = {e}, maka akan dibuktikan bahwa ε injektif. 

Untuk (u1, u2), (v1, v2) ∈ U1 × U2 sebarang, dengan ε(u1, u2) = ε(v1, v2), maka u1, v1 ∈ U1 

dan u2, v2 ∈ U2. Sehingga 

ε(u1, u2) = ε(v1, v2) 
u1u2 = v1v2 

v1
−1u1 = v2u2

−1 ∈ U1 ∩ U2 

Karena U1 ∩ U2 = {e}, maka v1
−1u1 = e = v2u2

−1 . Akibatnya u1 = v1  dan u2 = v2 . 

Jadi, (u1, u2) = (v1, v2). Berarti, ε injektif. Jadi, ε adalah isomorfisma atau D = U1 × U2 ≅ G. 

Contoh 2 

Himpunan ℤ6 = {0̅, 1̅, 2̅, 3̅, 4̅, 5̅} adalah grup di bawah operasi modulo 6 dengan U1 =

{0̅, 2̅, 4̅} dan U2 = {0̅, 3̅} adalah subgrup dari ℤ6. Grup ℤ6 merupakan  hasilkali pusat internal 

dari U1 dan U2 dengan U1 ∩ U2 = {0̅}, sehingga U1 × U2 ≅ ℤ6. 

Contoh 3 

Grup Dihedral D4 = {R0, R180, R90, R270, H, V, D, D
′}  di bawah operasi komposisi 

merupakan hasil kali pusat internal dari A = {R0, R180} dan B = {R0, R90, H, D} dengan A ∩
B = {R0}. Jadi, A × B ≅ D4. 
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa jika G merupakan hasil kali 

pusat internal dari subgrup U1 dan U2 dengan irisan dari U1 dan U2 adalah himpunan identitas, 

maka G isomorfik dengan hasil kali langsung eksternal dari U1 dan U2.  

Pembahasan tentang hasil kali pusat pada artikel ini terbatas hanya pada hubungan 

isomorfisma grup antara hasil kali langsung eksternal dan hasil kali pusat internal. Untuk 

penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji hubungan isomorfisma antara hasil kali 

langsung eksternal dengan hasil kali pusat eksternal. 
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Abstrak 

 

Misalkan 𝑅 suatu gelanggang dengan satuan dan 𝑀 modul injektif atas 

R, 𝑀  disebut Σ -injektif jika tambah langsung 𝛼  salinan dari 𝑀 , 𝑀(𝛼)  adalah 

injektif untuk sebarang kardinalitas 𝛼 . Terdapat suatu kriteria untuk 
menunjukkan suatu modul Σ -injektif, yaitu 𝑀  adalah modul Σ -injektif jika 
setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0)  adalah tambah langsung dari modul-

modul injektif. Artikel ini mengkaji pengembangan kriteria suatu modul 

injektif menjadi modul Σ-injektif dengan menggunakan tambah langsung dari 
modul injektif atau modul projektif. Contoh dan ilustrasi pembuktian serta 

beberapa hasil akibat dari teorema utama diberikan untuk memudahkan 

pemahaman. 

 

Kata kunci: Modul injektif, modul projektif, 𝛴-injektif, injektif hull, tambah 
langsung. 

 

PENDAHULUAN 

Konsep Σ-injektif pertama kali diperkenalkan oleh Faith (1966). Suatu modul 𝑀 disebut 

Σ-injektif jika 𝑀(𝛼), suatu tambah langsung 𝛼 duplikat dari 𝑀 adalah injektif untuk sebarang 

bilangan kardinal 𝛼. Selanjutnya, Megibben (1980) merumuskan bahwa suatu modul injektif 

yang terhitung adalah Σ-injektif. Hal ini ekuivalen dengan suatu modul 𝑀 adalah Σ-injektif jika 
dan hanya jika 𝑀(ℵ0) injektif, dengan ℵ0 suatu indeks terhitung. Kemudian Beidar, dkk (2007) 

merumuskan kriteria baru bagi suatu modul injektif agar menjadi Σ -injektif dengan 
menggunakan konsep perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0), untuk suatu indeks terhitung ℵ0. Suatu 
modul injektif 𝑀  adalah Σ -injektif jika dan hanya jika setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0) 

adalah tambah langsung dari modul-modul injektif. Asensio, dkk (2010) kemudian 

memberikan hasil yang lebih menyederhanakan kriteria Beidar dengan memanfaatkan injektif 

hull. 

Pada artikel ini akan membahas pengembangan kriteria modul injektif menjadi Σ -
injektif. Pembahasan akan dimulai dengan membahas kriteria modul Σ-injektif pada injektif 
hull yang merupakan hasil penelitian Asensio, dkk. Beberapa akibat dan contoh teorema 

diberikan untuk memudahkan pemahaman. Selanjutnya 𝑅 -modul Σ -injektif adalah modul 
injektif, tapi untuk sebaliknya hanya berlaku jika 𝑅 adalah gelanggang Noetherian (Kourki, 
dkk : 2020). Kriteria Σ-injektif juga dapat digeneralisasi untuk menentukan suatu gelanggang 
adalah Noetherian yang akan dibahas dalam teorema-teorema selanjutnya. Semua gelanggang 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah gelanggang asosiatif dengan identitas dan semua 

modulnya adalah modul kanan unital.  

Sebelumnya akan didefinisikan injektif hull dan perluasan esensial yang berkaitan 

dengan pembahasan. 
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Definisi 1. Misalkan 𝑁 ⊆ 𝑀  suatu 𝑅 -modul, 𝑀  disebut perluasan esensial dari 𝑁  atau 𝑁 

adalah submodul esensial dari 𝑀  jika dan hanya jika 𝑁  mempunyai irisan tak nol dengan 

setiap submodul taknol dari 𝑀. Dinotasikan 𝑁 ⊆𝑒 𝑀 jika dan hanya jika 𝑋 ⋂𝑁 ≠ {0} untuk 

semua submodul taknol 𝑋 ⊆ 𝑀 (Passman, 2004:223).  

Contoh: ℚ merupakan perluasan esensial dari ℤ, dengan ℚ dan ℤ modul atas ℤ. 
 

Definisi 2. Misalkan 𝑀 adalah suatu 𝑅-modul, injektif hull 𝐸(𝑀) adalah suatu modul injektif 

yang ditentukan secara tunggal dan memuat 𝑀 secara esensial (Passman, 2004: 224). Dengan 

kata lain 𝐸(𝑀) adalah injektif hull dari 𝑀 jika dan hanya jika 𝐸(𝑀) injektif dan 𝑀 ⊆𝑒 𝐸(𝑀). 
Contoh: ℚ adalah injektif hull dari ℤ. 
 

PEMBAHASAN 

Hasil asensio, dkk (2010) menyederhanakan kriteria sebelumnya yang memungkinkan untuk 

suatu injektif hull menjadi Σ-injektif hanya dengan meninjau submodul esensial nya. 
 

Teorema 3. Misalkan 𝑀 sebarang modul, injektif hull 𝐸(𝑀) 𝛴-injektif jika setiap perluasan 

esensial dari 𝑀(ℵ0) adalah tambah langsung dari modul-modul yang merupakan modul injektif 

atau projektif  (Asensio, dkk, 2010). 

Bukti. Anggap setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0) adalah tambah langsung dari modul-modul 

yang merupakan modul injektif atau projektif, akan ditunjukkan 𝐸(𝑀) adalah Σ-injektif. 
Andaikan 𝐸(𝑀) tidak Σ-injektif. Tulis 𝐸 = 𝐸(𝑀). 
Perhatikan 𝐽 = ⊕𝑖∈Ι 𝐸𝑖(𝐸𝑖 ≅ 𝐸) tidak injektif untuk sebarang himpunan indeks tak hingga Ι. 
Karena 𝐸𝑖 ≅ 𝐸 dan 𝐸 injektif, maka 𝐸𝑖 injektif. 
Sehingga berdasarkan Lemma Baer, ada ideal 𝐴 dari 𝑅 dan 𝑅-homomorfisma 𝑔: 𝐴 →⊕𝑖∈Ι 𝐸𝑖 
sedemikian sehingga himpunan 𝐼′ = {𝑗 ∈ 𝐼: 𝜋𝑗 ∘ 𝑔 ≠ 0}  tak hingga dimana 𝜋𝑗:  ⊕𝑖∈Ι 𝐸𝑖 → 𝐸𝑗 

adalah proyeksi kanonik. 

Perhatikan andai kan 𝐼′  hingga, maka ada sejumlah hingga indeks yang menyebabkan 
komposisi 𝜋𝑗 ∘ 𝑔 ≠ 0  akibatnya bisa dibentuk homomorfisma dari 𝑅  ke 𝐽  yang akan 

mengakibatkan kontradiksi bagi 𝐽  tidak injektif. Karna 𝑖𝑚 (𝑔)  akan termuat di suatu 
subtambah langsung hingga dari ⊕𝑖∈Ι 𝐸𝑖 , maka pemetaan 𝑔  akan diperluas ke 𝑅  dan ini 
kontradiksi dengan asumsi bahwa ⊕𝑖∈Ι 𝐸𝑖 tidak injektif. 
Misalkan 𝒥 suatu subset tak hingga terhitung dari 𝐼′. 
Pilih suatu 𝑎𝑗 ∈ 𝐴. Misalkan 𝑏𝑗 = 𝑔(𝑎𝑗) dan 𝑁𝑗 = 𝑏𝑗𝑅 = 𝑔(𝑎𝑗)𝑅. 

Karena 𝑏𝑗 ∈ 𝐽, Maka 𝑁𝑗 adalah submodul siklik dari 𝐸𝑗. 

Karena 𝒥 terhitung dan setiap 𝑁𝑗 siklik, ⊕𝑗∈𝒥 𝑁𝑗  dibangun secara terhitung. 

Selanjutnya ada suatu injektif hull dari 𝑁𝑗 di 𝐸𝑗, tulis 𝐸(𝑁𝑗) = 𝑄𝑗. 

Misalkan 𝑄 = 𝐸(⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗) suatu injektif hull dari ⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗. 

Anggap 𝜋:  ⊕𝑖∈Ι 𝐸𝑖 →⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗  epimorfisma yang membawa 𝐸𝑖  ke nol jika 𝑖 ∈ 𝐼/𝒥 ; padahal 

∀𝑖 ∈ 𝒥 , pembatasan dari 𝜋  ke 𝐸𝑖 , 𝜋|𝐸𝑖 = 𝛽 ∘ 𝛼  dimana 𝛼: 𝐸𝑖 → 𝑄𝑖  adalah proyeksi natural 

suku langsung (𝐸𝑖 = 𝑄𝑖⊕𝑃𝑖 , dengan 𝑃𝑖 ⊆ 𝐸𝑖)  dan 𝛽:𝑄𝑖 →  ⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗  suatu monomorfisma 

kanonik. 

 

 

 

 

 

 

 
𝛼 

𝑬𝒊 ⊆ 𝐽 =⊕𝑖∈Ι 𝐸𝑖 

⊕𝒋∈𝓙 𝑸𝒋 

𝑸𝒊 ⊆ 𝐸𝑖 

𝛽 

⊕𝒊∈𝚰 𝑬𝒊 
𝜋 

𝜋|𝐸𝑖 = 𝛽 ∘ 𝛼 
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Klaim bahwa monomorfisma 𝑓 = 𝜋 ∘ 𝑔: 𝐴 →⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗  tidak bisa diperluas ke suatu 

homomorfisma ℎ: 𝑅 →⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗 atas monomorfisma 𝜇: 𝐴 → 𝑅. (⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗 tidak injektif). 

Secara khusus, klaim bahwa ⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗 tidak injektif. 

Anggap kebalikannya bahwa 𝑓 bisa diperluas ke ℎ. 
Karena ℎ(1) termuat hanya di sub tambah langsung hingga dari ⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗, 𝑖𝑚(𝑓) termuat di 

⊕𝑗∈ℱ 𝑄𝑗 untuk suatu subset hingga ℱ ⊆  𝒥. 

Jadi, 𝜋𝑗 ∘ 𝑓 = 0, ∀𝑗 ∈ 𝒥\ℱ. 

Tapi ini tidak mungkin, karena 𝜋𝑗 ∘ 𝑓: 𝐴 → 𝑄𝑗 dan setiap 𝑄𝑗 adalah suatu injektif hull dari 𝑁𝑗 

di 𝐸𝑗.  

Misalkan Ω  adalah himpunan dari submodul-submodul 𝑃  atas 𝑄  yang memenuhi tiga 
kondisi berikut: 

1. ⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗 ⊆ 𝑃 ⊆ 𝑄 

2. 𝑃 adalah tambah langsung dari submodul-submodul injektif atas 𝑄 
3. 𝑓 = 𝜋 ∘ 𝑔: 𝐴 →⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗  tidak bisa diperluas ke homomorfisma ℎ: 𝑅 → 𝑃  atas 

monomorfisma 𝜇: 𝐴 → 𝑅. 

 

 

Karena ada ⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗 ∈ Ω sehingga Ω ≠ ∅.  

Didefinisikan urutan parsial ≼ di Ω dengan 𝑃1 ≼ 𝑃2 jika dan hanya jika 𝑃1 ⊆ 𝑃2. 
Klaim bahwa Ω adalah suatu himpunan induktif dibawah urutan parsial. 
Anggap {𝑃𝑘}𝑘∈𝒦 suatu rantai di Ω.  
Anggap 𝑃 = ⋃𝑘∈𝒦𝑃𝑘.  
Klaim 𝑃 batas atas rantai, akan buktikan  𝑃 ∈ Ω. 
Karena ⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗 ⊆𝑒 𝑄 = 𝐸(⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗)  kita punya ⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗 ⊆𝑒 𝑃  (Sifat transitif subset 

esensial). 

Oleh sebab itu ⊕𝑗∈𝒥 𝐸𝑗 ⊆𝑒 𝑃.  

Tapi, kita punya ⊕𝑗∈𝒥 𝑀𝑗 ⊆𝑒⊕𝑗∈𝒥 𝐸𝑗(𝑀𝑗 ≅ 𝑀) (karena 𝑀 ⊆ 𝐸, 𝐸𝑖 ≅ 𝐸) 

Sehingga, ⊕𝑗∈𝒥 𝑀𝑗 ⊆𝑒 𝑃. 

𝑹 

ℎ 

𝜇 

⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗 

𝑱 = ⨁𝑖∈𝐼𝐸𝑖  (𝐸𝑖 ≅ 𝐸(𝑀)) 

∃𝑨 

𝜋 

𝑔 

𝑓 

⊆ 𝑱 = ⨁𝑖∈𝐼𝐸𝑖  (𝐸𝑖
≅ 𝐸(𝑀)) 

𝑬𝒋 

𝜋𝑗 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 44 

Sesuai asumsi, 𝑃 = (⊕𝑢∈𝒰 𝐶𝑢) ⊕ (⊕𝑣∈𝒰′ 𝐶′𝑣) , dengan 𝐶𝑢  modul injektif dan 𝐶′𝑣  modul 
projektif. 

Berdasarkan Megibben (1980), setiap modul projektif adalah tambah langsung dari modul yang 

dibangun secara terhitung. Oleh karena itu, 𝑃 = (⊕𝑢∈𝒰 𝐶𝑢) ⊕ (⊕𝑣∈𝒱 𝐷𝑣), dengan setiap 𝐶𝑢 
modul injektif dan setiap 𝐷𝑣 suatu modul yang dibangun secara terhitung. 
Selanjutnya 𝒰 & 𝒱  adalah himpunan terhitung, karena 𝑃  memuat suatu submodul yang 
dibangun secara terhitung ⊕𝑗∈𝒥 𝑁𝑗 sedemikian hingga ⊕𝑗∈𝒥 𝑁𝑗 ⊆𝑒 𝑃. 

Jadi, 𝐷 =⊕𝑣∈𝒱 𝐷𝑣 dibangun secara terhitung.  
Bisa ditulis 𝐷 = ∑ 𝐷′𝑛𝑛∈ℕ   sebagai suatu jumlah terhitung dari submodul-submodul yang 

dibangun secara hingga. 

Karena 𝐷′1 dibangun secara hingga, 𝐷′1 ⊂ ⋃𝑘∈ℱ𝑃𝑘 untuk suatu subset hingga ℱ ⊂ 𝒦. 

Lebih lanjut, karena setiap 𝑃𝑘  adalah tambah langsung dari submodul-submodul injektif, 𝑃 
memuat suatu injektif hull 𝐸(𝐷′1)  dari 𝐷

′
1  . Selain itu, 𝐸(𝐷

′
1) ∩ (⊕𝑢∈𝒰 𝐶𝑢) = 0 , karena 

𝐷′1 ∩ (⊕𝑢∈𝒰 𝐶𝑢) = 0.  
Jadi berdasar teorema isomorfisma ketiga, 

𝐸(𝐷′1) ≅
(⊕𝑢∈𝒰 𝐶𝑢)  ⊕  𝐸(𝐷′1)

⊕𝑢∈𝒰 𝐶𝑢
 

⊆
(⊕𝑢∈𝒰 𝐶𝑢) ⨁  (⊕𝑣∈𝒱 𝐷𝑣) 

(⊕𝑢∈𝒰 𝐶𝑢)
 

≅⊕𝑣∈𝒱 𝐷𝑣 = 𝐷.  
Isomorfisma diatas menentukan 𝐷′1.  
Jadi 𝐷  memuat injektif hull 𝐸(𝐷′1)  dari 𝐷

′
1 , sehingga terdapat dekomposisi 𝐷 = 𝐸(𝐷′1) ⊕

𝐷′′1. 
Dinotasikan 𝐷′1,𝑛  image dari 𝐷

′
𝑛  dibawah projeksi natural pada 𝐷

′′
1  untuk 𝑛 ≥ 2.  Tulis 

𝐷′1,1 = 𝐷
′
1 untuk menyederhanakan. 

Perhatikan bahwa 𝐷 = 𝐸(𝐷′1,1) ⊕ ∑ 𝐷′1,𝑛𝑛≥2 . 

Hal ini memberikan suatu dekomposisi 𝑃 = (⊕𝑢∈𝒰 𝐶𝑢)  ⊕ 𝐸(𝐷′1,1) ⊕ ∑ 𝐷′1,𝑛𝑛≥2 . 

Dengan melakukan prosedur pembentukan yang sama untuk 𝑃  dan 𝐷′1,2 , diperoleh 𝑃 =
(⊕𝑢∈𝒰 𝐶𝑢)  ⊕ 𝐸(𝐷′1,1) ⊕ 𝐸(𝐷′2,2) ⊕ ∑ 𝐷′2,𝑛𝑛≥3  . Selanjutnya dengan me- ngulangi 

prosesnya, dapat dibentuk suatu himpunan tak hingga {𝐸(𝐷′𝑛,𝑛)}𝑛∈ℕ dari submodul-submodul 

injektif dari 𝑃 sedemikian hingga untuk setiap 𝑚 ∈ ℕ, (⊕𝑢∈𝒰 𝐶𝑢)  ⊕ (⊕𝑛=1
𝑚 𝐸(𝐷′𝑛,𝑛)) ⊆ 𝑃. 

Lebih lanjut, dengan membentuk 𝐷′𝑚 ⊆ ⊕𝑛=1
𝑚 𝐸(𝐷′𝑛,𝑛) , untuk setiap 𝑚 ∈ ℕ . Sebagai 

konsekuensinya, 𝐷 ⊆ ⊕𝑛∈ℕ
 𝐸(𝐷′𝑛,𝑛), dan 𝑃 = (⊕𝑢∈𝒰 𝐶𝑢)  ⊕ ( ⊕𝑛∈ℕ

 𝐸(𝐷′𝑛,𝑛)). 

Jadi 𝑃 memenuhi (2), 𝑃 merupakan tambah langsung dari submodu-submodul injektif atas 𝑄. 
Terakhir, akan ditunjukkan bahwa homomorfisma 𝑓 = 𝜋 ∘ 𝑔: 𝐴 →⊕𝑗∈𝒥 𝑄𝑗 ⊆ 𝑃  tidak bisa 

diperluas ke suatu homomorfisma ℎ: 𝑅 → 𝑃 sepanjang monomorfisma 𝜇: 𝐴 → 𝑅. 
Anggap 𝑔 memuat suatu perluasan ℎ. 
Karena 𝑖𝑚(ℎ)  dibangun secara hingga dan {𝑃𝑘}𝑘∈𝒦  adalah suatu rantai, ada suatu 𝑘 ∈ 𝒦 

sedemikian hingga 𝑖𝑚(ℎ) ⊆ 𝑃𝑘 .  Ini menghasilkan kontradiksi karena 𝑃𝑘 ∈ Ω  dan karena itu 
sesuai pengandaian, 𝑓 tidak bisa diperluas ke suatu homomorfisma 𝑅 → 𝑃𝑘. Karena itu, 𝑃 ∈
Ω . Ini menunjukkan klaim bahwa Ω  himpunan induktif. Berdasarkan Lema Zorn, Ω 
mempunyai elemen maksimal, sebut 𝑃0.  
Sesuai hipotesa, 𝑃0 =⊕𝑡∈𝒯 𝑊𝑡, dimana setiap 𝑊𝑡 injektif. 

Anggap 𝜑𝑡: 𝑃0 → 𝑊𝑡  proyeksi kanonik. Karena, sesuai hipotesa, 𝑓  tidak bisa diperluas ke 
homomorfisma ℎ: 𝑅 → 𝑃0, ada subset tak hingga 𝒯′ ⊆ 𝒯 sedemikian hingga 𝜑𝑡 ∘ 𝑓 ≠ 0, untuk 
setiap 𝑡 ∈ 𝒯′.  
Karena sebaliknya 𝑖𝑚(𝑓) pasti termuat di ⊕ℱ 𝑊𝑡 dengan ℱ himpunan hingga. 
Karena ⊕ℱ𝑊𝑡  injektif, 𝑓  akan diperpanjang ke suatu homomorfisma 𝑅 →⊕ℱ𝑊𝑡 ⊆ 𝑃0,  
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memberikan suatu kontradiksi. 

Tulis 𝒯 sebagai gabungan disjoin dari himpunan tak hingga 𝒯1 dan 𝒯2. 
Dinotasikan 𝜑𝒯1:⊕𝑡∈𝒯 𝑊𝑡 →⊕𝑡∈𝒯1 𝑊𝑡 dan 𝜑𝒯2:⊕𝑡∈𝒯 𝑊𝑡 →⊕𝑡∈𝒯2 𝑊𝑡. 

Ingat bahwa 𝜑𝒯𝑖 ∘ 𝑓 = 0, untuk setiap 𝑡 ∈ 𝒯𝑖\ℱ, suatu kontradiksi. 

Ini mengakibatkan ⊕𝑡∈𝒯1 𝑊𝑡 tidak injektif dan karena itu ⊕𝑡∈𝒯1 𝑊𝑡 ≠ 𝐸(⊕𝑡∈𝒯1 𝑊𝑡). 

Jadi, 𝑃0 =⊕𝑡∈𝒯𝑊𝑡 ⊊ 𝐸(⊕𝑡∈𝒯1 𝑊𝑡 ) ⨁(⊕𝑡∈𝒯2 𝑊𝑡). 

Sekarang, bisa diamati bahwa 𝑓 tidak bisa diperluas ke suatu homomorfisma → 𝐸(⊕𝑡∈𝒯1 𝑊𝑡 

) ⨁(⊕𝑡∈𝒯2 𝑊𝑡) , karena sebaliknya 𝜑𝒯2 ∘ 𝑓  akan diperpanjang ke suatu homomorfisma 𝑅 →

⊕𝑡∈𝒯2 𝑊𝑡, suatu kontradiksi. Oleh karena itu (⊕𝑡∈𝒯1 𝑊𝑡 ) ⨁(⊕𝑡∈𝒯2 𝑊𝑡) ∈ Ω. 

Akan tetapi hal ini menghasilkan kontradiksi pada kemaksimalan 𝑃0. 
Karena itu, 𝐸(𝑀) haruslah Σ −injektif.  ∎  
 

Akibat 4. Suatu 𝑅 -modul injektif 𝑀  adalah 𝛴 -injektif jika dan hanya jika setiap perluasan 

esensial dari 𝑀(ℵ0) adalah tambah langsung dari modul-modul yang merupakan modul injektif 

atau projektif. 

 

Akibat 5. Sebarang 𝑅 -modul   𝑀  adalah 𝛴 -injektif jika dan hanya jika setiap perluasan 

esensial dari 𝑀(ℵ0) adalah tambah langsung dari modul-modul injektif. (Asensio, dkk: 2010) 

Bukti,  

(⇐) Anggap setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0) adalah tambah langsung dari modul-modul 

injektif. Akan ditunjukkan 𝑀 modul Σ-injektif. 
Tulis 𝐸(𝑀) = 𝑀. 

Karena 𝑀 ⊂𝑒 𝐸, diperoleh 𝑀
(ℵ0) ⊂𝑒 𝐸

(ℵ0). 

Perhatikan 𝑀(ℵ0) adalah perluasan esensial dari dirinya sendiri, sehingga sesuai asumsi, 

𝑀(ℵ0) sendiri adalah tambah langsung dari modul injektif. 

Tulis 𝑀(ℵ0) =⊕𝑖∈ℐ 𝐴𝑖, dengan 𝐴𝑖 modul injektif untuk setiap 𝑖 ∈ ℐ. 
➢ Ambil sebarang subset ℱ ⊆ ℐ. 

Perhatikan ⊕𝑖∈ℱ 𝐴𝑖 ⊆ 𝑀(ℵ0) ⊆ 𝐸(ℵ0). 
Diperoleh ⊕𝑖∈ℱ 𝐴𝑖 suku langsung dari 𝐸

(ℵ0). 

Sehingga 𝑀(ℵ0) adalah suku lokal dari 𝐸(ℵ0). 
Selanjutnya berdasarkan Teorema 3, 𝐸 adalah Σ-injektif, sehingga 𝐸(ℵ0) injektif.  
Karena itu 𝐸(ℵ0)  mempunyai suatu dekomposisi indecomposable yang merupakan 

komplemen suku langsung.  

Oleh karena sebarang suku lokal dari 𝐸(ℵ0)  adalah suku langsung sehingga 𝑀(ℵ0)  suku 

langsung dari 𝐸(ℵ0).  
Sehingga 𝑀(ℵ0) injektif, dan oleh karena itu 𝑀 adalah Σ-injektif.  

(⇒) Misalkan 𝑀 adalah modul Σ-injektif, maka 𝑀 adalah modul injektif. 

Dengan menggunakan Teorema 3, terbukti. ∎ 

 

 Beidar, dkk (2008:3463) menyebutkan suatu gelanggang 𝑅  adalah gelanggang 
Noetherian jika dan hanya jika untuk setiap 𝑅-modul injektif 𝑀, setiap perluasan esensial dari 

𝑀(ℵ0)  adalah tambah langsung dari modul-modul injektif. Teorema berikut memberikan 

kriteria lain pada gelanggang Noetherian.  

 

Teorema 6. Suatu gelanggang 𝑅 adalah Noetherian jika dan hanya jika untuk setiap 𝑅-modul 

injektif 𝑀, setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0) adalah tambah langsung dari modul-modul 

injektif atau projektif. 
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Bukti, 
(⇒) Diketahui 𝑅 gelanggang Noetherian.  

Berarti untuk setiap 𝑅 -modul injektif 𝑀 , setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0)  adalah 

tambah langsung dari modul-modul injektif.  

Dengan menggunakan Teorema 3 diperoleh modul injektif 𝑀 adalah Σ-injektif. 
Karena itu berdasarkan Akibat 4 setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0)  adalah tambah 

langsung dari modul-modul injektif atau projektif. 

(⇐) Misalkan untuk setiap 𝑅-modul   injektif 𝑀, setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0) adalah 

tambah langsung dari modul-modul injektif atau projektif. 

Berdasarkan Akibat 4 𝑀 adalah Σ-injektif. 
Dengan menggunakan Teorema 3 diperoleh setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0)  adalah 

tambah langsung dari modul-modul injektif. 

Karena itu 𝑅 adalah gelanggang Noetherian. ∎ 

 

Berikut diberikan akibat yang memperluas hasil yang diberikan oleh Megibben 

(1982:9)  tentang syarat suatu gelanggang menjadi gelanggang Noetherian. 

 

Akibat 7. Jika kategori dari 𝑅-modul 𝑀 memiliki cogenerator injektif yang terhitung maka 

untuk setiap 𝑅-modul injektif 𝑀, 𝑀 adalah modul 𝛴-injektif. 

 

Akibat 8. Jika 𝑅 semi lokal dan injektif hull dari setiap 𝑅-modul simpel terhitung maka untuk 

setiap 𝑅-modul injektif 𝑀, 𝑀 adalah modul 𝛴-injektif. 

 

Teorema terakhir berkaitan dengan sifat q.f.d relatif. Didefinisikan gelanggang 𝑅 disebut 
q.f.d relatif ke 𝑀 jika tidak ada 𝑅-modul siklik yang memuat suatu tambah langsung tak hingga 
dari modul-modul yang isomorfik ke submodul dari 𝑀. 

 

Teorema 9. Misalkan 𝑀 suatu 𝑅-modul injektif. maka 𝑀 adalah 𝛴-injektif jika dan hanya jika 

𝑅 adalah q.f.d relatif ke 𝑀 dan setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0) adalah tambah langsung 

dari modul-modul yang merupakan modul quasi-injektif atau projektif. (Asensio, dkk: 2010) 

Bukti, 

(⟹)  Misalkan 𝑀  suatu modul Σ -injektif, maka 𝑀(ℵ0)  injektif. Karena suatu modul injektif 

tidak mempunyai perluasan esensial murni, akan ditunjukkan 𝑅 q.f.d relatif ke 𝑀.  
Asumsikan kontradiksinya yaitu 𝑅 tidak q.f.d relatif   ke 𝑀.  

Maka ada 𝑅 -modul   siklik 𝐶  dengan keluarga bebas tak hingga {𝑉𝑖|𝑖 ∈ ℐ}  dari 
submodul-submodul 𝐶 tak nol sedemikian hingga setiap 𝑉𝑖 isomorfik ke suatu submodul 
dari 𝑀 dan ⨁𝑖∈ℐ𝑉𝑖 ⊆𝑒C. 
Bentuk 𝑀𝑖 = 𝑀, 𝑖 ∈ ℐ. 
Karena 𝑀  Σ -injektif, monomorfisma 𝜑:⨁𝑖∈ℐ𝑉𝑖 → ⨁𝑖∈ℐ𝑀𝑖  sedemikian hingga 𝜑(𝑉𝑖) ⊆
𝑀𝑖 untuk setiap 𝑖 ∈ ℐ diperluas ke monomorfisma 𝑓: 𝐶 → ⨁𝑖∈ℐ𝑀𝑖. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑪 

⨁𝑖∈ℐ𝑀𝑖, Modul injektif 

⨁𝑖∈ℐ𝑉𝑖 

𝜑 
𝑓 

ℎ 
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Karena 𝐶 siklik, ada subset hingga 𝒥 ⊆ ℐ sehingga 𝑓(𝐶) ⊆ ⨁𝑗∈𝒥𝑀𝑗 . 

Oleh karena itu 𝑓(𝑉𝑘)⋂𝑀𝑘 ⊆ 𝑓(𝐶)⋂𝑀𝑘 = 0  untuk setiap 𝑘 ∉ 𝒥 , kontradiksi fakta 
bahwa 𝑓(𝑉𝑖) = 𝜑(𝑉𝑖) ⊆ 𝑀𝑖 untuk semua i. 

Sehingga, 𝑅 q.f.d relatif   ke 𝑀. 

 

(⟸) Asumsikan 𝑅 q.f.d relatif   ke 𝑀 dan setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0) adalah tambah 

langsung dari modul-modul yang merupakan quasi-injektif atau projektif. 

Di Teorema 3 untuk membuktikan 𝑀  Σ -injektif, cukup dengan menunjukkan 
bahwa setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0) adalah tambah langsung dari modul-modul 

yang merupakan modul injektif atau projektif. 

Bentuk 𝑀𝑖 = 𝑀, 𝑖 ∈ ℕ. Karena 𝑅 q.f.d relatif ke 𝑀 maka setiap siklik tak nol dan karena 

itu setiap submodul tak nol dari 𝑀 memuat suatu submodul seragam. 

Selanjutnya pertimbangkan himpunan 𝑆 dari keluarga bebas (𝑀𝑘)𝑘∈𝒦 dari modul-modul 
injektif seragam {0} ≠ 𝑀𝑘 ⊆ 𝑀. 

Anggap 𝑆 partially ordered dengan (𝑀𝑘)𝑘∈𝒦 ≤ (𝑁𝑙)𝑙∈ℒ  jika dan hanya jika 𝒦 ⊆ ℒ dan 
𝑀𝑘 = 𝑁𝑘  untuk 𝑘 ∈ 𝒦 . Dengan Lema Zorn didapat suatu keluarga bebas maksimal 

(𝑀𝑖)𝑖∈ℕ dari submodul injektif seragam. Jelas ⨁𝑖∈ℕ𝑀𝑖 ⊆𝑒 𝑀, karena dilain sisi kita akan 

memperoleh suatu kontradiksi dari kemaksimalan keluarga bebas dari submodul-

submodul tersebut. 

Hasilnya, diperoleh suatu keluarga bebas {𝑀𝑖𝑗
|𝑗 ∈ 𝒥}  dari keluarga bebas submodul-

submodul injektif seragam sehingga  ⨁𝑗∈𝒥𝑀𝑖𝑗
⊆𝑒 𝑀. 

Bentuk 𝐺 = ⨁𝑖,𝑗𝑀𝑖𝑗
. Jadi 𝐺 ⊆𝑒 ⨁𝑖∈ℕ𝑀𝑖. 

Misalkan 𝐸 = 𝐸(⨁𝑖∈ℕ𝑀𝑖). 
• Ambil sebarang 𝑉 perluasan esensial dari ⨁𝑖∈ℕ𝑀𝑖. 

Sesuai asumsi 𝑉 = (⨁𝑘∈𝒦1𝑉𝑘)⨁(⨁𝑘∈𝒦2𝑈𝑘) dimana setiap 𝑉𝑘 adalah quasi-injektif 

dan 𝑈𝑘 projektif. Akan ditunjukkan setiap 𝑉𝑘 injektif.  
Karena 𝐺 ⊆𝑒 ⨁𝑖∈ℕ𝑀𝑖 ⊆𝑒 𝑉 = (⨁𝑘∈𝒦1𝑉𝑘)⨁(⨁𝑘∈𝒦2𝑈𝑘), maka 𝐺⋂𝑉𝑘 ⊆𝑒 𝑉𝑘. 

Misalkan 𝐴 = ∑ 𝑎𝑖𝑅
𝑛
𝑖=1  sebarang submodul 𝐸 yang dibangun secara hingga. 

Karena 𝑅  q.f.d relatif ke 𝑀 , dengan induksi akan mungkin ditunjukkan 

bahwa 𝐺 dim(∑ 𝑎𝑖𝑅
𝑛
𝑖=1 ) < ∞. 

Karena itu 𝐸 berdimensi lokal hingga. Sehingga setiap 𝑉𝑘 berdimensi lokal hingga. 
Karena 𝐺⋂𝑉𝑘 ⊂ ⨁𝑖∈ℕ𝑀𝑖, 𝐺⋂𝑉𝑘 memuat  suatu keluarga bebas {𝑉𝑘𝑙

′ |𝑙 ∈ ℒ𝑘
′ } dari 

submodul-submodul, dengan ⨁𝑙∈ℒ𝑘
′𝑉𝑘𝑙

′ ⊆𝑒 𝑉𝑘⋂𝐺 ⊆𝑒 𝑉𝑘, dimana setiap 𝑉𝑘𝑙
′   

isomorfik ke suatu submodul dari suatu 𝑀𝑖. 

Dengan menggunakan Lema Zorn dan sifat berdimensi lokal hingga dari 𝑉𝑘, setiap 
𝑉𝑘𝑙
′   memuat secara esensial suatu tambah langsung submodul-submodul siklik 

seragam. 

Dengan demikian, didapat keluarga bebas {𝑉𝑘𝑙
 |𝑙 ∈ ℒ𝑘

 }  dari submodul-submodul 

siklik seragam, dengan ⨁𝑙∈ℒ𝑘
 𝑉𝑘𝑙

 ⊆𝑒 𝑉𝑘⋂𝐺 ⊆𝑒 𝑉𝑘. 

o Ambil sebarang 𝑘 ∈ 𝒦, 𝑙 ∈ ℒ𝑘. 
Karena 𝑉𝑘𝑙

   submodul siklik dari 𝐺 = ⨁𝑖,𝑗𝑀𝑖𝑗
 ,ada subset hingga 𝒯 ⊆ ℕ × 𝒥 

sedemikian hingga 𝑉𝑘𝑙
 ⊆ ⨁(𝑖,𝑗)∈𝒯𝑀𝑖𝑗

. 

Anggap �̂�𝑘𝑙
  suatu closur esensial dari 𝑉𝑘𝑙

  di ⨁(𝑖,𝑗)∈𝒯𝑀𝑖𝑗
. 

Karena 𝒯 hingga, ⨁(𝑖,𝑗)∈𝒯𝑀𝑖𝑗
 injektif, demikian juga �̂�𝑘𝑙

 . 

Misalkan 𝜋: ⨁𝑠∈𝒦𝑉𝑠 → 𝑉𝑘 adalah proyeksi kanonik. 
Maka 𝜋|𝑉𝑘𝑙

  adalah pemetaan identitas dan oleh karena itu 𝜋|𝑉𝑘𝑙
  adalah suatu 
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monomorfisma. 

Bentuk 𝑊𝑘𝑙
 =  𝜋(�̂�𝑘𝑙

 ), 𝑊𝑘𝑙
  adalah submodul injektif dari 𝑉𝑘. 

Karena 𝜋|𝑉𝑘𝑙
 adalah pemetaan identitas, 𝑉𝑘𝑙

 ⊆ 𝑊𝑘𝑙
 . 

Oleh karena itu, {𝑊𝑘𝑙
 |𝑙 ∈ ℒ𝑘}  adalah keluarga bebas submodul-submodul injektif 

dari 𝑉𝑘, sehingga ⨁𝑙∈ℒ𝑘𝑊𝑘𝑙
 ⊆𝑒 𝑉𝑘. 

Karena diberikan R q.f.d relatif ke M, sehingga diperoleh 𝑅  q.f.d relatif ke 
⨁𝑙∈ℒ𝑘𝑊𝑘𝑙

 . 

Selanjutnya klaim bahwa injektif hull dari ⨁𝑙∈ℒ𝑘𝑊𝑘𝑙
  serupa dengan quasi-injektif hull 

dari ⨁𝑙∈ℒ𝑘𝑊𝑘𝑙
 . 

Tulis 𝐹 = ⨁𝑙∈ℒ𝑘𝑊𝑘𝑙
  dan 𝐸′ = 𝐸(𝐹). 

Misalkan Λ = 𝐸𝑛𝑑(𝐸𝑅
′ ) merupakan endomorfisma gelanggang dari 𝐸𝑅

′ . 

Misalkan 𝑥 ∈ 𝐸′. 
Karena 𝐹 ⊆𝑒 𝐸

′ dan 𝑥𝑅 ⊆ 𝐸′, 𝐹⋂𝑥𝑅 ⊆𝑒 𝑥𝑅. 
Lebih lanjut, karena 𝑅 q.f.d relatif   ke 𝐹, 𝐺dim𝐹(𝑥𝑅) < ∞. 
Ini mengakibatkan 𝐺dim𝐸′(𝑥𝑅) < ∞, karena 𝐹 ⊆𝑒 𝐸

′. 

Oleh karena itu 𝑥𝑅 dan 𝐹⋂𝑥𝑅 memiliki goldi dimensi hingga. 
Sehingga ada submodul yang dibangun secara hingga 𝐵 ⊂𝑒 𝐹⋂𝑥𝑅 ⊂𝑒 𝑥𝑅. 
Karena = ⨁𝑙∈ℒ𝑘𝑊𝑘𝑙

  , ada subset hingga 𝒥 ⊆ ℒ𝑘 sedemikian hingga 𝐵 ⊆ ⨁𝑗∈𝒥𝑊𝑘𝑙
 . 

Karena ⨁𝑗∈𝒥𝑊𝑘𝑙
  adalah suatu modul injektif yang memuat suatu submodul esensial 𝐵 

dari , 𝐸(𝑥𝑅) ≅ 𝐸(𝐵) ⊂ ⨁𝑗∈𝒥𝑊𝑘𝑙
 ⊂ 𝐹. 

Karena itu 𝐸(𝑥𝑅) ≅ 𝐹′ dimana 𝐹′ adalah suatu submodul dari 𝐹. 
Jika 𝜑: 𝐹′ → 𝐸(𝑥𝑅) adalah suatu isomorfisma, maka bisa diperluas ke  𝜑

Λ  : 𝐸′ → 𝐸′. 

Sehingga  𝜑
Λ(𝐹′) = 𝜑(𝐹′) = 𝐸(𝑥𝑅). 

Hal ini memberikan 𝑥𝑅 ⊂ Λ𝐹′ ⊂ Λ𝐹. Sehingga 𝑥 ∈ Λ𝐹. 
Karena itu 𝐸′ ⊆ Λ𝐹, sehingga 𝐸′ = Λ𝐹. 
Ini menetapkan klaim bahwa injektif hull dari ⨁  𝑙∈ℒ𝑘𝑊𝑘𝑙

  serupa dengan quasi-injektif 

hull dari ⨁  𝑙∈ℒ𝑘𝑊𝑘𝑙
 . 

Oleh karena itu 𝐸(𝐹) = 𝐸(⨁𝑙∈ℒ𝑘𝑊𝑘𝑙
 ) = 𝑉𝑘 dan karena itu setiap 𝑉𝑘 injektif. 

Jadi 𝑉 adalah tambah langsung dari modul-modul injektif atau projektif. 
Sehingga kita sudah menunjukkan bahwa setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0)  adalah 

tambah langsung dari modul-modul yang merupakan modul injektif atau projektif dan 

karena itu berdasar Teorema 3, 𝑀 adalah modul Σ-injektif. ∎ 

Akibat 10. Suatu gelanggang 𝑅  adalah Noetherian   jika dan hanya jika setiap 𝑅 -modul   

injektif 𝑀,𝑅  q.f.d relatif ke 𝑀  dan setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0)  adalah tambah 

langsung dari modul-modul yang merupakan modul quasi-injektif atau projektif. 

Bukti, 

(⇒) Misalkan 𝑅 suatu gelanggang noetherian  . 
Berdasarkan Teorema 6 untuk setiap 𝑅-modul   injektif 𝑀, setiap perluasan esensial dari 

𝑀(ℵ0) adalah tambah langsung dari modul-modul injektif atau projektif. 

Karena itu berdasarkan Akibat 4, 𝑀 modul Σ-injektif. Dengan menggunakan Teorema 9, 
terbukti. 

(⇐)  Misalkan untuk setiap 𝑅 -modul   injektif 𝑀 , 𝑅  q.f.d relatif ke 𝑀  dan setiap perluasan 

esensial dari 𝑀(ℵ0) adalah tambah langsung dari modul-modul yang merupakan modul quasi-

injektif atau projektif. Berdasarkan Teorema 9, 𝑀  modul Σ -injektif. Sehingga dengan 
menggunakan Akibat 4 setiap 𝑅-modul   injektif 𝑀, setiap perluasan esensial dari 𝑀(ℵ0) adalah 

tambah langsung dari modul-modul injektif atau projektif. Karena itu berdasarkan Teorema 6, 
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𝑅 gelanggang Noetherian  .  ∎ 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang dijabarkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Untuk sebarang modul, injektif hull dari modul tersebut Σ -injektif jika setiap perluasan 
esensial dari tambah langsung sejumlah duplikat terhitung dari modul tersebut merupakan 

tambah langsung dari modul-modul yang merupakan modul injektif atau projektif. 

2. Sebarang 𝑅-modul injektif 𝑀 merupakan Σ-injektif jika dan hanya jika 𝑅 q.f.d relatif   ke 
𝑀 dan setiap perluasan esensial dari tambah langsung duplikat terhitung dari modul tersebut 

merupakan tambah langsung dari modul-modul yang merupakan modul quasi-injektif atau 

projektif. 

3. Dari (1) diperoleh suatu gelanggang 𝑅 adalah noetherian jika dan hanya jika untuk setiap 𝑅-
modul injektif 𝑀, setiap perluasan esensial dari tambah langsung duplikat terhitung dari 

modul tersebut adalah jumlah langsung dari modul-modul injektif atau projektif. 

4. Dari (2) diperoleh suatu gelanggang 𝑅  adalah Noetherian jika dan hanya jika setiap 𝑅 -
modul injektif 𝑀, 𝑅 q.f.d relatif ke 𝑀 dan setiap perluasan esensial dari tambah langsung 

duplikat terhitung dari modul tersebut adalah jumlah langsung dari modul-modul yang 

merupakan modul quasi-injektif atau projektif. 

5. Dari (3) dan (4) diperoleh dua akibat yang berkaitan dengan modul atas gelanggang 
noetherian, yaitu: 

a. Jika kategori dari 𝑅 -modul memiliki cogenerator injektif yang terhitung maka untuk 
setiap 𝑅-modul injektif 𝑀, 𝑀 adalah modul Σ-injektif. 

b. Jika 𝑅  semi lokal dan injektif hull dari setiap 𝑅 -modul simpel terhitung maka untuk 
setiap 𝑅-modul injektif 𝑀, 𝑀 adalah modul Σ-injektif. 

Saran 

Artikel dapat dikembangkan dengan mencari syarat cukup dan perlu agar suatu modul 

injektif memenuhi kriteria modul Σ-injektif dan sebaliknya. 
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Abstrak 

  

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan 

budaya yang melimpah. Salah satu budaya yang dimiliki yaitu permainan 

tradisional. Permainan tradisional merupakan salah satu kebudayaan yang 

beraneka ragam coraknya. Dalam penelitian ini, meneliti mengenai salah 

satu permainan tradisional dari Pulau Bali yaitu Main Ki. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui aktivitas fundamental matematis dan 

implementasi permainan Main Ki dalam pembelajaran matematika bagi 

siswa kelas 6 Sekolah Dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif yang bersifat eksploratif-deskriptif yang bertujuan 

mengidentifikasi karakteristik dan konsep-konsep matematika yang terdapat 

dalam permainan tradisional Main Ki. Metode pengumpulan data yang 

digunakan adalah membaca literasi, wawancara dengan dosen yang ahli di 

bidang pendidikan matematika, seseorang yang ahli di bidang kebudayaan, 

serta dilakukan observasi melalui praktek permainan Main Ki. Analisis data 

dilakukan dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. 

Implementasi dalam pembelajaran matematika di Sekolah Dasar adalah 

disusunnya sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran role playing dengan permainan tradisional Main Ki sebagai 

permasalahan realistik yang akan digunakan untuk menjelaskan KD 3.2 dan 

4.2 mengenai materi pengumpulan dan pengolahan data. Hasil dari 

penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat kaitan antara permainan Main Ki 

dengan materi pengumpulan dan pengolahan data di Sekolah Dasar. Melalui 

permainan ini, siswa dapat belajar empat aktivitas fundamental matematika 

yaitu aktivitas menghitung (counting), aktivitas bermain (playing), aktivitas 

mendesain (designing) dan aktivitas mengukur (measuring), serta dapat 

belajar memahami dan mencari nilai modus, median, dan mean (nilai rata-

rata) pada sebuah data. 

Kata kunci: Main Ki, Etnomatematika, Permainan Tradisional, 

Pengumpulan dan Pengolahan Data.  

 

PENDAHULUAN 

Budaya dan matematika merupakan sesuatu yang kental ditemukan dalam kehidupan 

sehari-hari. Menurut JJ. Hoenigman dalam Koentjaraningrat (2000) di kutip dari (Rudhito, 

2020), wujud budaya terdiri dari gagasan, aktivitas, dan juga artefak (karya) yang tentunya 

sering kita temukan dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan, menurut Bishop (Hardiarti, 

2017), terdapat enam aktivitas matematika yaitu, counting (menghitung/membilang), 

measuring (mengukur), locating (menempatkan), designing (mendesain), playing (bermain), 

dan explaining (menjelaskan). Hal itu, juga mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Namun, terkadang budaya dan juga matematika dipandang terpisah, padahal apabila ditelaah 

lebih lanjut, terdapat kaitan antara budaya dan matematika. 

Bishop (Hardiarti, 2017) mengatakan bahwa matematika merupakan suatu bentuk 

budaya. Matematika sebagai bentuk budaya, sesungguhnya telah terintegrasi dalam seluruh 

aspek kehidupan masyarakat. Selain itu, Astri Wahyuni, dkk (Hardiarti, 2017) etnomatematika 

merupakan alat untuk menjembatani antara budaya dengan bidang pendidikan matematika itu 

sendiri. Berdasarkan sumber yang ditulis oleh Rosa and Orey (2016) di kutip dari (Rudhito, 

2020), etnomatematika menawarkan pandangan yang lebih luas tentang matematika. 

Matematika disini dapat mencakup gagasan, prosedur, proses, metode, dan praktik yang 

berakar pada lingkungan budaya yang berbeda. Aspek ini mengarah pada peningkatan bukti 

proses kognitif, kemampuan belajar, dan sikap yang mengarahkan pada proses pembelajaran 

yang terjadi di ruang kelas. Oleh sebab itu, pendekatan etnomatematika dimaksudkan membuat 

pembelajaran matematika khususnya di sekolah lebih relevan dan bermakna bagi siswa untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan menegaskan pandangan matematika 

yang lebih relevan secara budaya. 

Bali sangat kental dengan budayanya, seperti tarian, rumah adat, pesta adat, hingga 

permainan tradisionalnya. Salah satu permainan tradisional yang berasal dari daerah Bali 

adalah Main Ki. Menurut Windhu (1992), permainan tradisional Main Ki, yang berasal dari 

daerah Bali, diperkirakan berasal dari frasa main kaki, lalu disebutkan “ki” saja. Pada 

umumnya permainan ini dilakukan oleh anak-anak berumur antara 5 sampai dengan 11 tahun 

sebanyak 2 sampai 5 orang dan dapat lebih dari 5 orang disesuaikan dengan keadaan. 

Sebagaimana halnya dengan jenis permainan rakyat lainnya, Main Ki dapat dimainkan oleh 

semua kelompok atau golongan anak-anak dalam masyarakat dan permainan ini sama sekali 

tidak ada hubungannya dengan kegiatan sosial tertentu dalam masyarakat. Adapun peralatan 

yang diperlukan dalam permainan ini adalah alat yang dibuat dari bunga atau dedaunan seperti 

bunga kamboja, bunga jempiring, daun kemitir, dan lain-lain, yang diikat pangkalnya 

menggunakan karet atau tali. Cara bermain permainan ini adalah dengan melambungkan alat 

dari bunga tersebut ke atas dengan menggunakan salah satu telapak kaki bagian dalam 

sebanyak bilangan yang telah ditentukan sebelumnya. Permainan ini dimainkan secara 

bergiliran dan dapat dilakukan dalam beberapa putaran apabila belum ada anak yang mampu 

mencapai bilangan yang sudah disepakati. 

Dalam pembelajaran matematika di bangku Sekolah Dasar, terdapat materi mengenai 

pengumpulan dan pengolahan data, yang didalamnya membahas mengenai modus atau nilai 

yang paling banyak muncul dan juga mean (nilai rata-rata) atau jumlah nilai semua sampel 

yang dibagi dengan banyaknya sampel, dan juga median atau nilai tengah. Oleh sebab itu, 

permainan Main Ki dirasa bisa membantu siswa Sekolah Dasar dalam memahami statistik 

khususnya dalam belajar mengenai modus dan juga rata-rata dari suatu sampel. Selain itu, dari 

permainan Main Ki ini, siswa bisa belajar untuk membilang terlihat dari pengucapan bilangan 

yang dimulai dari 1 dan seterusnya ketika mereka berhasil menendang ikatan bunga.  

Penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti, dkk (2018) menjelaskan bahwa anak-anak 

selalu aktif, dinamis, antusias, dan ingin tahu terhadap apa yang dilihat, didengar, dirasakan, 

mereka selalu bereksplorasi. Dalam penelitian tersebut dijelaskan pula bahwa melalui 

permainan Engklek terdapat unsur membilang dari 1-9 pada tiap-tiap petakan yang dibuat. 

Permainan tradisional ini juga dapat melatih karakter siswa baik itu kejujuran, mengantri 

permainan, kebersamaan dan sportivitas. Dalam permainan juga melatih motorik halus dan 

motorik kasar siswa yang memainkanya, berupa kesimbangan dan lainnya. Dari penelitian 

tersebut, peneliti melihat adanya kesamaan manfaat dari bermain permainan tradisional 

Engklek atau Main Ki. Manfaat tersebut antara lain melalui permainan tradisional dapat 

ditemukan unsur membilang, pada permainan Engklek membilang dari 1-9 sedangkan pada 

permainan Main Ki membilang dari 1 sampai bilangan yang telah disepakati pemain. Selain itu 
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kedua permainan tradisional tersebut juga melatih kemampuan motorik siswa. Namun, pada 

penelitian ini, peneliti menemukan bahwa selain unsur membilang, permainan Main Ki juga 

dapat dikaitkan juga dengan pembelajaran pada materi pengumpulan dan pengolahan data. 

Beranjak dari pemaparan latar belakang di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui aktivitas fundamental matematis dan implementasi dalam pembelajaran 

matematika di Sekolah Dasar adalah disusunnya sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran role playing dengan permainan tradisional Main Ki sebagai 

permasalahan realistik yang akan digunakan untuk menjelaskan KD 3.2 dan 4.2 mengenai 

materi pengumpulan dan pengolahan data. 

 

METODE 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode eksploratif-

deskriptif yang bertujuan mengidentifikasi karakteristik dan konsep-konsep matematika yang 

terdapat dalam permainan tradisional Main Ki.  Menurut Mely G. Tan (Silalahi, 2009: 26), 

penelitian eksploratif adalah penelitian yang bersifat menjelajah, bertujuan untuk 

memperdalam pengetahuan mengenai suatu gejala tertentu, atau mendapatkan ide-ide baru 

mengenai gejala itu dengan maksud untuk merumuskan masalahnya secara lebih terperinci atau 

untuk mengembangkan hipotesis. Selanjutnya, penelitian deskriptif berkaitan dengan 

penggambaran suatu situasi atau gejala tertentu secara terperinci.  

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah membaca literasi, observasi, 

eksplorasi, dan juga wawancara. Observasi dan eksplorasi diamati dari permainan Main Ki 

yang dipraktekkan oleh anak-anak. Kemudian, wawancara kami lakukan dengan satu dosen 

pendidikan matematika dan satu orang yang menekuni kebudayaan Bali. Analisis data yang 

peneliti gunakan adalah analisis data deskriptif yang menjelaskan atau menganalisis dari data-

data yang sudah terkumpul. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil pengamatan dokumen, observasi, eksplorasi, dan wawancara dengan 

bapak Made Taro seorang ahli kebudayaan Bali yang mendalami permainan rakyat, cerita 

rakyat dan lagu anak (Gending Rare), dan Prof. St. Suwarsono seorang dosen Pendidikan 

Matematika Universitas Sanata Dharma kami mendapatkan kajian sebagai berikut. 

Permainan Tradisional Main Ki  

 Menurut bapak Made Taro, permainan tradisional adalah aktivitas budaya yang 

rekreatif guna memenuhi kebutuhan akan gerak, seni, sosial dan budaya. Permainan tradisional 

kental akan ciri-ciri tradisionalnya yaitu kolektif, sederhana, luwes, kreatif, dan proses. 

Berdasarkan hasil observasi dan juga eksplorasi, permainan tradisional sangat dekat dengan 

anak-anak yang apabila ditelaah dapat mengolah rasa, karsa, dan juga aspek kognitif anak-

anak.  

Salah satu permainan tradisional Bali yang kini sudah mulai ditinggalkan adalah 

permainan “Main Ki”. Menurut bapak Made Taro, permainan Main Ki bukan permainan 

tradisional asli Bali. Namun permainan ini berasal dari luar Bali yang masuk ke Bali pada tahun 

1970. Istilah “ki” (kaki), bukan bahasa Bali. Kaki dalam bahasa Bali adalah “batis”. Permainan 

ini memiliki nilai budaya yaitu nilai pendidikan karakter seperti jujur, disiplin, kebersamaan, 

percaya diri, usaha keras, menghargai pendapat orang lain, bertanggung jawab, menikmati 

keindahan/keriangan, dan lain-lain.  

Menurut Windhu (1992), langkah-langkah permainan “Main Ki” adalah sebagai berikut: 

a. Pertama, para pemain harus membuat ikatan bunga dan dedaunan terlebih dahulu 

sebelum memulai permainan.  

b. Selanjutnya setelah peralatan sudah siap, para pemain menentukan urutan atau giliran 

bermain dengan melakukan “um ping pang” atau “hom pim pah” dan “suit”.  
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c. Setelah itu, para pemain menyepakati bilangan atau skor yang harus dicapai, misalnya 

100 (seratus).  

d. Setelah disepakati bersama, barulah permainan dimulai berurutan dari pemain yang 

mendapatkan giliran pertama. Permainan ki ini dilakukan dengan cara berdiri dengan 

menggunakan salah satu kaki, dan kaki lainnya digunakan untuk menendang ikatan 

bunga ke arah atas dengan menggunakan pinggiran telapak kaki bagian dalam. Para 

pemain harus mencapai jumlah tendangan sesuai jumlah skor yang telah disepakati 

sebelumnya. Pada saat bermain, para pemain menghitung bilangan mulai dari 1, 2, 3, 

4, dan seterusnya sesuai dengan jumlah tendangan yang berhasil (dalam artian tidak 

jatuh ke tanah). Apabila pemain yang mendapat giliran pertama menjatuhkan ikatan 

bunga ke tanah sebelum memperoleh skor yang ditentukan, maka permainan 

dilanjutkan ke pemain giliran kedua, dan begitu seterusnya.  

e. Apabila pada putaran pertama tidak ada pemain yang mencapai skor yang telah 

ditentukan, maka dilanjutkan ke putaran kedua dengan urutan pemain yang sama. Pada 

putaran kedua, perhitungan skor tidak dimulai dari bilangan 1, melainkan melanjutkan 

hasil perhitungan di putaran sebelumnya. Sehingga masing-masing pemain harus 

mengingat jumlah skor yang mereka peroleh pada tiap putaran. Pemenang dalam 

permainan ini adalah orang pertama yang berhasil mencapai skor yang telah disepakati, 

demikian sebaliknya orang terakhir dianggap kalah. 

Gambar 1: Ilustrasi Main Ki (Sumber: Windhu, 1992) 

Dalam permainan ini, secara khusus tidak ada konsekuensi bagi pemain yang kalah, 

kecuali sudah ditentukan perjanjian sebelumnya. Misalnya pemain yang kalah harus 

menggendong pemain yang menang, dan sebagainya. Dengan demikian dapat dikatakan hadiah 

atau hasil kemenangan hanya berupa hiburan yang telah disepakati sebelumnya. 

Etnomatematika pada Permainan Tradisional Main Ki 

Menurut Rosa and Orey (2016), etnomatematika menawarkan pandangan yang lebih 

luas tentang matematika. Matematika disini dapat mencakup gagasan, prosedur, proses, metode, 

dan praktik yang berakar pada lingkungan budaya yang berbeda. Aspek ini mengarah pada 

peningkatan bukti proses kognitif, kemampuan belajar, dan sikap yang mengarahkan pada 

proses pembelajaran yang terjadi di ruang kelas. Oleh sebab itu, pendekatan etnomatematika 

dimaksudkan membuat pembelajaran matematika khususnya di sekolah lebih relevan dan 

bermakna bagi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan 

menegaskan pandangan matematika yang lebih relevan secara budaya. Hal ini sejalan dengan 

pengertian etnomatematika menurut Prof. St. Suwarsono yaitu etnomatematika adalah kajian 

antara matematika dan budaya (cara berpikir, gagasan) yang akan menghasilkan suatu 

karya/tindakan yang dulunya berasal dari kebiasaan kelompok manusia yang memiliki minat 

yang relatif sama. 

Berdasarkan hasil pengamatan dokumen, observasi, eksplorasi dan wawancara tersebut, 

diperoleh bahwa terdapat etnomatematika yang muncul dalam permainan “Main Ki”, antara 
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lain aktivitas fundametal matematika berupa menghitung (counting), bermain (playing), desain 

(designing) dan mengukur (measuring). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

• Pada permainan “Main Ki”, 2 aktivitas fundamental yang dapat dilihat secara jelas 

adalah aktivitas menghitung (counting) dan aktivitas bermain (playing). Aktivitas 

counting terlihat ketika pemain melakukan tawar menawar poin yang akan dicapai dan 

ketika pemain menghitung tangkisan rangkaian bunga yang berhasil pemain lakukan. 

Aktivitas playing tampak ketika pemain lain melakukan strategi pelemparan bunga. Hal 

ini dikarenakan dalam sebuah permainan sangat kental dalam membuat strategi agar 

pemain dapat melambungkan ikatan bunga sesuai dengan jumlah yang disepakati dan 

dengan waktu yang lebih.  

• Pada permainan ini juga terdapat 2 aktivitas fundamental yang tidak terlihat secara 

langsung, yaitu aktivitas mendesain (designing) dan aktivitas mengukur (measuring). 

Aktivitas mendesain (designing) terlihat pola dalam menentukan jumlah pemain. Untuk 

aktivitas mengukur (measuring) terlihat pada saat pelempar mengukur sejauh mana 

lemparan akan dapat ditangkis maupun tidak dapat ditangkis. Lalu, dari pihak 

penangkis menduga seberapa kuat tendangan yang harus dilakukan di putaran 

selanjutnya agar berhasil.  

Implementasi Permainan Tradisional Main Ki pada Materi Pengumpulan dan 

Pengolahan Data 

 Permainan Tradisional Main Ki ini dirasa dapat diimplementasikan dalam 

pembelajaran siswa di Sekolah Dasar khususnya pada materi pengumpulan dan pengolahan 

data. Pada materi pengumpulan dan pengolahan data, para siswa diharapkan dapat mengolah 

data yang mereka miliki untuk dapat ditentukan data mana yang sering muncul (modus), nilai 

tengah dari data tersebut (median), dan juga rata-rata (mean) dari data-data yang mereka miliki. 

Selain itu, para siswa juga diharapkan dapat menyajikan data tersebut ke dalam sebuah diagram. 

Berdasarkan kajian etnomatematika terhadap permainan Main Ki di atas, maka dapat 

diimplementasikan pada materi pengumpulan dan pengolahan data. Pengimpelementasiannya 

akan disajikan ke dalam bentuk Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan 

menggunakan model pembelajaran role playing yang akan menarik dan sangat dekat dengan 

siswa. Menurut Dahlan (2003) yang dikuti dari (Sina, 2011) bermain peran merupakan usaha 

untuk memecahkan masalah melalui peragaan tindakan (action) yang diterapkan dalam 

pembelajaran matematika. Prosesnya di mulai dari mengidentifikasi suatu masalah, selanjutnya 

diuraikan ke dalam bentuk narasi, lalu diperagakan dan pada akhirnya akan di diskusikan. 

Untuk kepentingan ini, sejumlah siswa bertindak sebagai pemeran, sedangkan yang lainnya 

sebagai pengamat (dikutip dari Sina,2011). Berikut merupakan tabel hasil analisis fundamental 

matematika dan implementasi antara permainan “Main Ki” dalam materi Pengumpulan dan 

Pengolahan Data dengan model pembelajaran role playing.  

Tabel 1. Hasil Analisis Aspek dan Aktivitas Fundamental Matematika “Main Ki” serta 

Kaitannya dengan Materi Pengumpulan dan Pengolahan Data 

No Gambar Langkah Permainan Aktivitas 

Fundamental 

Keterangan 

Pada langkah pembelajaran, guru memilih 6 siswa sebagai sampel. Keenam siswa tersebut 

dibagi ke dalam 2 kelompok (kelompok A dan kelompok B). Kemudian pada 1 rangkaian 

permainan pertama, kelompok A menjadi pemain dan kelompok B menjadi pengamat. Pada 

1 rangkaian permainan kedua, kelompok B menjadi pemain dan kelompok A menjadi 

pengamat. 
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No Gambar Langkah Permainan Aktivitas 

Fundamental 

Keterangan 

1. 
 

 Counting Pada langkah ini, para 

pemain di masing-

masing kelompok 

berunding atau 

berdiskusi untuk 

menentukan total poin 

yang akan dicapai 

dalam permainan 

“Main Ki”. Dalam hal 

ini juga bisa terlihat 

adanya kemampuan 

probabilitas dari para 

pemain, apakah poin 

yang dituju mudah 

mereka capai atau 

tidak. 

2. 

 

Designing, playing  Pada langkah ini, para 

pemain di masing-

masing kelompok 

berunding atau 

berdiskusi untuk 

menentukan urutan 

pemain dalam 

permainan “Main Ki”.  

3. 
 

Measuring, counting Pemain urutan pertama 

pada kelompok A 

mulai melambungkan 

ikatan bunga 

(lingkaran merah) 

sambil menghitung 

1,2,3, dan seterusnya 

sesuai dengan jumlah 

tangkisan yang 

berhasil. Setelah ikatan 

jatuh, pemain urutan 

pertama di kelompok B 

menuliskan jumlah 

lambungan ikatan pada 

sebuah kertas. Jumlah 

lambungan pada 

putaran pertama ini 

dianggap sebagai 

sampel (datum) 

pertama untuk pemain 

pertama pada data. 

Jangan, 20 saja Poinnya 

sampai 40 saja 

Kalau begitu 

30 POIN Kalau begitu 

30 poin 
SETUJU. 

Hom pim pah 

Pemain 1 Pemain 2 Pemain 3 
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No Gambar Langkah Permainan Aktivitas 

Fundamental 

Keterangan 

4. 

 

Measuring, counting Dilanjutkan pemain 

urutan kedua di 

kelompok A mulai 

melambungkan ikatan 

bunga (lingkaran 

merah) sambil 

menghitung 1,2,3, dan 

seterusnya sesuai 

dengan jumlah 

tangkisan yang 

berhasil. Setelah ikatan 

jatuh, pemain kedua di 

kelompok B 

menuliskan jumlah 

lambungan ikatan pada 

sebuah kertas. Jumlah 

lambungan pada 

putaran pertama ini 

dianggap sebagai 

sampel (datum) 

pertama untuk pemain 

kedua pada data. 

Permainan berlanjut 

hingga masing-masing 

pemain telah 

memperoleh data yang 

lengkap (jumlah 

lambungan ikatan tiap 

putaran telah mencapai 

bilangan yang telah 

disepakati)  

6. 

 

Designing, 

measuring, dan 

playing.  

Selama tahap 

penangkisan ikatan 

bunga, baik siswa yang 

bertugas sebagai 

pelempar maupun 

siswa yang bertugas 

sebagai penangkis 

memperkirakan atau 

membuat strategi 

pelemparan.  

Setelah data dari masing-masing pemain kelompok A terkumpul, selanjutnya dilakukan 

pengolahan data. Berikut merupakan contoh data yang diperoleh. Misalkan ditentukan bilangan 

yang akan dicapai untuk memenangkan permainan adalah 30.   
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Tabel 2. Contoh Hasil Pengumpulan Data Dari Permainan “Main Ki” 
 

I II III IV V VI VII VIII IX Total 

Pemain I 5 3 3 4 5 2 2 2 4 30 

Pemain II 2 2 3 1 4 5 1 1 1 20 

Pemain III 1 3 3 2 4 5 2 4 2 26 

Permainan dimenangkan oleh pemain I. Dari data yang diperoleh, dapat dihitung rata-

rata (mean) jumlah tendangan pada tiap putaran yang dilakukan setiap pemain sebagai berikut. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 (𝑚𝑒𝑎𝑛) =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑢𝑡𝑎𝑟𝑎𝑛
  

Pemain I : 
5+3+3+4+5+2+2+4

9
=

30

9
= 3,333 ≈ 3 

Pemain II : 
2+2+3+1+4+5+1+1+1

9
=

20

9
= 2,222 ≈ 2 

Pemain III : 
1+3+3+2+4+5+2+4+2

9
=

26

9
= 2,889 ≈ 3 

Dari perhitungan di atas, diperoleh hasil bahwa rata-rata pemain I menendang ikatan 

sebanyak 3 kali, rata-rata pemain II menendang ikatan sebanyak 2 kali, dan rata-rata pemain 

III menendang ikatan sebanyak 3 kali. Selain rata-rata (mean) dari tabel perolehan poin, juga 

dapat ditentukan nilai tengah (median) dan nilai yang sering muncul (modus) dari jumlah 

tendangan pada setiap putaran yang dilakukan setiap pemain sebagai berikut : 

Langkah menentukan nilai tengah (median): 

1. Mengurutkan data dari yang terkecil. 

2. Terdapat 2 kasus yaitu: 

a. Apabila banyaknya data ganjil, maka letak nilai tengah dapat ditentukan dengan   

𝑛 =
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚+1

2
.  

b. Apabila banyaknya data genap, maka letak nilai tengah dapat ditentukan dengan 

menentukan datum pada n1 =
𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚

2
  dan n2 =

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚+2

2
 . 

Sehingga, 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛 =
𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚 𝑑𝑖 𝑛1+𝑑𝑎𝑡𝑢𝑚 𝑑𝑖 𝑛2

2
. 

Dari data yang diperoleh dapat ditentukan nilai median sebagai berikut. 

• Pemain I  :   

Jika data pemain 1 diurutkan dari yang paling kecil maka diperoleh sebagai berikut : 2, 

2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Banyak data ganjil, maka letak nilai tengah dari data tersebut 

yaitu 𝑛 =
9+1

2
= 5. Sehingga diperoleh nilai tengah dari data tersebut di datum ke-5 

dengan nilai yaitu 3. 

• Pemain II  :  

Jika data pemain 2 diurutkan dari yang paling kecil maka diperoleh sebagai berikut : 1, 

1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Banyak data ganjil, maka letak nilai tengah dari data tersebut yaitu 

𝑛 =
9+1

2
= 5. Sehingga diperoleh nilai tengah dari data tersebut di datum ke-5 dengan 

nilai yaitu 2. 

• Pemain III : 

Jika data pemain 3 diurutkan dari yang paling kecil maka diperoleh sebagai berikut : 1, 

2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5. Banyak data ganjil, maka letak nilai tengah dari data tersebut yaitu 

𝑛 =
9+1

2
= 5. Sehingga diperoleh nilai tengah dari data tersebut di datum ke-5 dengan 

nilai yaitu 3. 

Putaran 

ke- 
Pemain 
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Selanjutnya, dari data yang diperoleh dapat ditentukan pula nilai yang paling banyak muncul 

(modus). 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑠 =  𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑚𝑢𝑛𝑐𝑢𝑙 
Pemain I  : nilai modusnya adalah 2. 

Pemain II  : nilai modusnya adalah 1. 

Pemain III : nilai modusnya adalah 2. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat 4 aktivitas fundamental matematika pada permainan tradisional main ki, yakni 

aktivitas menghitung (counting), aktivitas bermain (playing), aktivitas mendesain (designing) 

dan aktivitas mengukur (measuring). Permainan Main Ki juga dapat diimplementasikan dalam 

pembelajaran matematika SD kelas 6 mengenai materi pengumpulan dan pengolahan data yaitu 

pada KD 3.2 dan 4.2. Pengimplementasian tersebut tersusun dalam sebuah Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dengan menggunakan model pembelajaran role playing. 

Selain aspek kognitif, dalam permainan Main Ki juga terkandung aspek afektif dan aspek 

psikomotorik yang bermanfaat bagi siswa.  

Saran 

Pembaca atau peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut bisa mengeksplorasi 

kembali mengenai asal permainan Main Ki. Apabila akan menggunakan permainan Main Ki 

sebagai objek pembelajaran bisa mengganti ikatan bunga dengan bentuk lain yang mudah di 

sepak oleh para pemain. Selain itu, bisa juga melakukan pengembangan penelitian dengan 

menerapkan permainan ini untuk pengembangan soal-soal HOTS.   
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Abstrak 

 

Kemampuan pemecahan masalah siswa dalam pembelajaran 

matematika masih rendah. Pernyataan ini didukung oleh OECD yang 

menyatakan bahwa rata-rata nilai siswa Indonesia berada jauh di bawah rata-

rata nilai negara peserta PISA pada tahun 2018. Penggunaan kajian 

matematis dalam budaya (Etnomatematika) dianggap dapat meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Salah satu budaya dari Indonesia 

yang dapat dikaji aspek matematis nya adalah permainan daerah dari 

Sumatera Selatan yaitu Sambung Kaki atau yang lebih dikenal dengan nama 

egrang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep matematika yang 

terdapat dalam permainan Sambung Kaki dan penerapannya dalam 

pembelajaran matematika. Metode penelitian yang digunakan adalah studi 

kepustakaan, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa dalam permainan tradisional sambung kaki terdapat setidaknya dua 

konsep matematika yaitu teorema pythagoras dan kesebangunan segitiga. 

Konsep kesebangunan yang dimaksud terletak pada aspek jarak tumpuan 

kaki terhadap tanah yang akan berdampak pada seberapa jauh jarak yang 

dapat ditempuh dalam satu kali langkahan, sedangkan teorema pythagoras 

ditemukan dalam bentuk tumpuan kaki dan penyangga tumpuan kaki.  

Implementasi dari hasil kajian dalam artikel ini dapat digunakan untuk 

mengembangkan soal-soal kontekstual untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah siswa. 

Kata kunci: Etnomatematika, Sambung Kaki, Kesebangunan, Teorema 

Pythagoras 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu yang memiliki banyak manfaat dalam manusia. Menurut 

NCTM (2000), terdapat setidaknya lima standar yang harus dimiliki oleh siswa dalam belajar 

matematika. Salah satu standar tersebut adalah kemampuan memecahkan masalah (problem 

solving). Akan tetapi, kemampuan pemecahan masalah yang dimiliki oleh siswa di Indonesia 

masih rendah (Nur dan Palobo, 2018). Pernyataan ini juga didukung oleh data yang dirilis oleh 

OECD berdasarkan hasil PISA (Programme for International Student Assessment). 

Berdasarkan data yang dirilis oleh OECD, siswa Indonesia memiliki rata-rata nilai/skor di 

bawah rata-rata nilai negara peserta PISA pada tahun 2018. 

Pembelajaran matematika yang dikaitkan dengan budaya (atau bernuansa 

Etnomatematika) dianggap dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah-masalah matematis, terutama yang ada dalam budaya tersebut. Paling tidak terdapat 

dua kelompok peneliti yang telah menggunakan pendekatan Etnomatematika dalam 

pembelajaran matematika, yaitu Abdullah, dkk. (2015) dan Mahendra (2017). Menurut 
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Abdullah dkk.(2015) penggunaan pendekatan Etnomatematika dalam metode pembelajaran 

Problem Based Learning cukup efektif dalam membantu siswa memecahkan masalah-masalah 

matematis. Selain itu, Abdullah dkk. juga mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan sikap 

siswa terhadap budaya sebelum dan sesudah diterapkannya pembelajaran model Problem 

Based Learning yang menyisipkan nuansa Etnomatematika yang berpengaruh sebesar 64,7% 

terhadap kemampuan pemecahan masalah siswa. Pernyataan ini juga didukung oleh Mahendra 

(2017). Menurut Mahendra, penggunaan nuansa Etnomatematika dalam pembelajaran 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi belajar dan hasil belajar matematika.  

Istilah Etnomatematika sebenarnya sudah digunakan sejak lama. Paling tidak, istilah ini 

mulai digunakan sejak tahun 1985 oleh D’Ambrosio. Walaupun sudah cukup lama digunakan 

dalam literatur antropologi, sampai saat ini belum ditemukan definisi baku untuk konstruk 

Etnomatematika(Wahyudin, 2018). Setidaknya terdapat dua pihak yang mengemukakan 

gagasan mereka mengenai definisi etnomatematika yaitu D’Ambrosio dan Rosa dkk. 

D’Ambrosio (1985)  mendeskripsikan etnomatematika sebagai praktik-praktik matematika 

dalam kegiatan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang memiliki budaya tertentu. 

D’Ambrosio juga menambahkan bahwa etnomatematika merupakan matematika yang 

dipraktikkan kelompok-kelompok budaya yang dapat diidentifikasi seperti masyarakat pribumi, 

kelompok buruh, kelompok anak-anak dengan usia tertentu, pekerja profesional, dan lain-lain. 

Rosa dkk.(2017) mendefinisikan etnomatematika sebagai sebuah program penelitian yang 

menggabungkan sejarah, antropologi, pedagogik, linguistik, dan filsafat matematika dengan 

implikasi pedagogis yang berfokus pada teknik menjelaskan, memahami dan mengatasi 

lingkungan sosial budaya yang berbeda. 

Di Indonesia, terdapat banyak sekali warisan-warisan budaya yang dapat digunakan 

sebagai kajian etnomatematika yang dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran 

matematika. Secara umum, warisan-warisan budaya ini dapat digolongkan menjadi 2 yaitu 

Warisan Budaya Benda (Tangible Heritage) dan Warisan Budaya Tak Benda (Intangible 

Heritage). Salah satu bentuk warisan budaya tak benda (intangible heritage) adalah permainan 

tradisional. Berdasarkan data yang dimiliki oleh Kemendikbud pada tahun 2019, paling sedikit 

terdapat 766 permainan tradisional yang tersebar di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Salah 

satu permainan tradisional tersebut yaitu yang berasal dari daerah Sumatera Selatan dengan 

nama Sambung Kaki (Egrang). Dengan keadaan alamnya yang terdiri dari dataran tinggi yang 

berbukit dan berbatu, memaksa masyarakat untuk kreatif dalam memanfaatkan hasil hutan. 

Muncullah sambung kaki yang pada awalnya hanya dimanfaatkan oleh kalangan petani untuk 

mencari hasil hutan dan kemudian menjadi suatu permainan yang dikenal sampai saat ini. 

Setidaknya ada satu kelompok yang telah meneliti kajian matematika dalam permainan 

sambung kaki yaitu Kholil dan Apriyono.  Menurut Kholil dan Apriyono (2018), pada 

permainan tradisional egrang bambu (sambung kaki) terdapat setidaknya 5 konsep matematika 

yaitu konsep menghitung, konsep segitiga siku-siku, konsep satuan panjang, konsep 

pythagoras, dan konsep pertidaksamaan linear satu variabel.  Akan tetapi, dalam penelitian 

Kholil dan Apriyono terbatas pada mengidentifikasi konsep matematika  melalui permainan 

egrang, sedangkan dalam penelitian ini, dikaji lebih dalam sehingga dapat dikembangkan ke 

dalam bentuk soal kontekstual. Selain itu, dalam penelitian Kholil dan Apriyono digunakan 

berbagai macam egrang seperti egrang bambu dan egrang batok, sedangkan dalam penelitian 

ini hanya digunakan alat egrang bambu (sambung kaki). 

Berdasarkan paparan tersebut di atas, Peneliti tertarik untuk mengkaji aspek matematis 

yang ada pada salah satu  permainan tradisional asal Sumatera Selatan yaitu Sambung Kaki. 

Lebih lanjut, Peneliti ingin mengimplementasikan aspek-aspek matematis yang ditemukan 

dalam kegiatan pembelajaran. Pengimplementasian kebudayaan daerah dalam pembelajaran 

matematika diharapkan mampu memantik semangat siswa dalam belajar sekaligus sebagai 

upaya untuk melestarikan budaya. 
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METODE 

Penelitian ini dilakukan dengan metode observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan. 

Morris (dalam Hasanah, 2016) mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu 

gejala dengan bantuan instrumen-instrumen dan merekamnya dengan tujuan ilmiah atau tujuan 

lain. Lebih lanjut dikatakan bahwa observasi merupakan kumpulan kesan tentang dunia sekitar 

berdasarkan semua kemampuan daya tangkap panca indera manusia. Observasi yang dilakukan 

didasarkan atas fakta-fakta lapangan yang terjadi selama melakukan penelitian.Sehingga, 

observasi menjadi salah satu metode yang mendukung dalam pengumpulan data mengenai 

konsep-konsep matematika dan kaitannya dengan permainan sambung kaki. Menurut 

Sugiyono (2010:392), “di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, 

catatan harian, dan sebagainya”. Hasil dari penyelidikan tersebut nantinya akan menjadi 

penunjang untuk mendukung keberlangsungan penelitian. 

Selain metode tersebut di atas, penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif, 

dengan pendekatan teknik analisis studi literatur. Studi literatur bertujuan untuk mendukung 

dan meningkatkan pemahaman terhadap sebuah objek penelitian (Pusparinda dan Santoso, 

2016). Pada Studi literatur ini para peneliti akan melakukan pendalaman yang lebih luas dan 

mendalam terhadap masalah yang hendak diteliti (Kartiningrum, 2015). Menurut Danial dan 

Warsiah (2009) Studi Literatur adalah merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

dengan mengumpulkan sejumlah buku buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan 

tujuan penelitian. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji berbagai teori yang 

relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.  

Berdasarkan hasil penerapan metode-metode penelitian di atas, implementasi hasil 

kajiannya dapat digunakan untuk mengembangkan soal-soal kontekstual untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah siswa. Soal-soal kontekstual tersebut termuat dalam suatu 

LKPD yang nantinya akan dikerjakan siswa dan hasilnya menjadi acuan sebagai bahan evaluasi 

pembelajaran selanjutnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil kajian dan analisis melalui metode penelitian yang telah dipaparkan 

sebelumya, diperoleh hasil sebagai berikut: 

1. Prosedur pembuatan alat permainan 

Cara pembuatan sambung kaki dibutuhkan alat dan bahan berupa gergaji, bambu, golok 

dan tali/paku. Dalam pemilihan bambunya pun disesuaikan dengan para pemain yaitu memiliki 

diameter sekitar 4-7 cm. Panjang bambu juga disesuaikan dengan para pemain, namun rata-

rata panjang bambu yang biasa digunakan adalah 150-170 cm sebanyak dua buah.. Bambu 

yang dipilih adalah bambu yang sehat dan tidak gampang patah. 

Pijakan sambung kaki dibuat dari bambu dengan panjang 25-30 cm sebanyak dua buah. 

Pijakan kaki dari tanah jaraknya sekitar 35-50 cm. Untuk memasang pijakan kaki pada bambu 

maka, batang bambu dilubangi sesuai dengan diameter pijakan yang digunakan. Agar lebih 

kuat dan kokoh, pasangkan penyangga pada ujung pijakan dan ujung batang bambu dengan 

cara mengikatnya dengan tali atau menggunakan paku agar lebih kuat. 

2. Cara bermain 

(a) Persiapan 

Pada tahap persiapan ini, yang dilakukan adalah  pengumpulan peserta disertai alat 

yaitu 2 buah tongkat sebagai penyambung kaki mereka, membuat garis batas tempat 

dimulainya permainan dan garis finish (tempat berakhirnya permainan) serta membagi 

peserta ke dalam beberapa grup jika peserta terlalu banyak. Setelah semua peserta telah 

siap, kemudian akan dilanjutkan oleh peserta rombongan pertama untuk memulai 

perlombaan.  
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(b) Peraturan perlombaan 

Peraturan perlombaan ini adalah jumlah peserta tidak terbatas, peserta umumnya 

laki-laki berusia 16 tahun kebawah dan ukuran alat sambung kaki harus sama. Aturan 

pertandingan selanjutnya adalah rombongan pertama bersiap di garis start kemudian 

berlomba untuk mencapai garis finish setelah tanda mulai diberikan. Jika para peserta 

ada yang terjatuh saat perlombaan berlangsung maka, peserta tersebut mengulang 

kembali dari garis start. Sebagaimana permainan anak-anak lainnya, permainan ini 

sama sekali tidak  mengenal adanya taruhan. Memperoleh rasa kebanggaan merupakan 

naluri bagi anak-anak untuk berlomba dalam menduduki tempat teratas di antara teman-

temannya yang lain. 

(c) Perlombaan 

Tahap I: Jika peserta main sambung kaki itu lebih dari 10 peserta maka tahap 

pertama ini dibagi dalam beberapa rombongan misal semua peserta ada l 2 orang maka 

dibagi menjadi 2 rombongan. 

 
Gambar 1. Ilustrasi pembagian rombongan (Hanif, dkk, 1985) 

 

Tahap II : Setelah tanda dimulai perlombaan dan perlombaan kemudian 

berlangsung maka didapatlah pemenang dari rombongan pertama itu yang kemudian 

disusul oleh rombongan kedua 

 
Gambar 2. Ilustrasi pertandingan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 

1985) 

 

Tahap III :Pada tahap ini dilanjutkan lagi perlombaan dengan menampilkan 3 

pemenang dari masing-masing rombongan. Kemudian dilanjutkan perlombaan final 

untuk menentukan siapa yang berhasil meraih gelar juara I, 2 dan 3.  
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 Gambar 3. Ilustrasi perlombaan final (Hanif, dkk, 1985) 

 

3. Aspek matematis dalam permainan sambung kaki 

Berdasarkan hasil observasi dan studi pustaka, Peneliti menemukan setidaknya 2 (dua) 

konsep matematis yang ada dalam permainan sambung kaki yaitu Teorema Phytagoras dan 

Konsep kesebangunan. Teorema Phytagoras muncul sebagai implementasi dari adanya unsur 

segitiga siku-siku, sedangkan konsep kesebangunan muncul dari perhitungan matematis 

mengenai jarak langkahan pemain. Berikut akan dipaparkan lebih lanjut mengenai aspek-aspek 

tersebut. 

a. Teorema Pythagoras 

Teorema Pythagoras menyatakan hubungan antara panjang setiap sisi sebuah segitiga 

siku-siku. Pada segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di A, hubungan antara panjang 

sisi segitiga dapat ditulis sebagai berikut: 

 
(𝐵𝐶)2 = (𝐴𝐶)2  + (𝐴𝐵)2  

(𝐴𝐶)2 = (𝐵𝐶)2  − (𝐴𝐵)2 

(𝐴𝐵)2 = (𝐵𝐶)2  −  (𝐴𝐶)2 

Pernyataan ini juga didukung oleh Kholil (2018) yang mengungkapkan hal yang serupa. 

Lebih lanjut, ilustrasi mengenai representasi segitiga siku-siku dalam alat permainan 

Sambung Kaki dapat diamati melalui Gambar 4 berikut. 

 

 
Gambar 4. Ilustrasi segitiga siku-siku pada alat permainan Sambung Kaki  

Berdasarkan ilustrasi gambar tersebut, dapat diperoleh suatu segitiga siku-siku dari 

perpotongan pijakan kaki, penyangga pijakan, serta gagang alat permainan. 

Panjangperpotongan pijakan kaki dan tongkat dapat dinyatakan sebagai panjang sisi AB, 

panjang perpotonganpenyangga dengan pijakan dan tongkat dapat dinyatakan sebagai panjang 

sisi BC, serta panjang perpotongan tongkat dengan pijakan dan penyangga dapat dinyatakan 
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sebagai panjang sisi AC. Koneksi atau hubungan antara ketiga unsur tersebut dapat dinyatakan 

sebagai berikut:  

(𝐵𝐶)2 = (𝐴𝐶)2 + (𝐴𝐵)2 

(𝐴𝐶)2 = (𝐵𝐶)2  −  (𝐴𝐵)2 

(𝐴𝐵)2  =  (𝐵𝐶)2  −  (𝐴𝐶)2 

 

 

b. Kesebangunan 

Selain konsep Teorema Pythagoras, dalam permainan sambung kaki juga 

ditemukan konsep kesebangunan segitiga. Konsep kesebangunan segitiga muncul saat 

permainan sambung kaki dilaksanakan, dimana pergerakan langkah pemain saat 

perlombaan akan membentuk bangun datar segitiga. Segitiga yang terbentuk merupakan 

segitiga sama kaki.  Lebih lanjut, ilustrasi proses pergerakan pemain dapat diamati melalui 

gambar berikut. 

Gambar 5. Ilustrasi segitiga sama kaki yang terbentuk saat pemain melangkah 

Perhatikan segitiga ABC dan segitiga DEC di atas. Kedua segitiga tersebut 

merupakan segitiga sama kaki yang terbentuk ketika kaki pemain sejajar dengan tongkat 

(alat). Pada segitiga ABC, sisi CA dan CB merepresentaikan panjang kaki pemain 

ditambah dengan jarak pijakan ke ujung bawah tongkat. Sedangkan sisi AB (alas) 

merepresentasikan jarak antara kedua ujung tongkat bagian bawah alat. Pada segitiga 

DEC, sisi CD dan CE merepresentasikan panjang kaki pemain. Sedangkan sisi DE (alas) 

merepresentasikan jarak kaki.  Dari kedua segitiga tersebut, terlihat bahwa sudut BAC dan 

EDC merupakan sudut sehadap, sudut ACB dan sudut DCE merupakan sudut identitas, 

sudut ABC dan sudut DEC juga merupakan sudut sehadap. Sehingga segitiga ABC dan 

segitiga DEC memiliki perbandingan panjang sisi yang senilai. Dapat kita simpulkan 

bahwa Segitiga ABC dan segitiga DEC merupakan segitiga yang saling sebangun. 

Sehingga didapatkan perbandingan sebagai berikut : 
𝐴𝐶

𝐷𝐶
 = 

𝐵𝐶

𝐸𝐶
 = 

𝐴𝐵

𝐷𝐸
 

Dari ilustrasi diatas, kita dapat menentukan panjang suatu lintasan (P) dengan rumus : 

𝑃 =  𝑛. 𝑥 
dengan, 

P : Panjang lintasan 

n : Banyaknya langkah 
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4. Implementasi aspek hasil kajian dalam pembelajaran matematika 

Implementasi aspek matematika dalam permainan sambung kaki yaitu  sebagai sarana 

pengembangan soal-soal kontekstual untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Dalam artikel ini, ada dua aspek matematis yang dapat dikaji dari permainan sambung 

kaki yaitu Teorema Pythagotas dan Konsep kesebangunan. Setidaknya, ada dua soal yang dapat 

dikembangkan dari kajian matematis pada permainan sambung kaki. Berikut merupakan salah 

satu contoh implementasi Teorema Pythagoras pada penyusunan soal kontekstual: 

 

 Perhatikan gambar berikut: 

 

 

Diketahui sebuah sambung kaki seperti gambar di 

samping dengan diameter tongkatnya  4 cm. 

Tentukan panjang penyangga (x)  maksimum yang 

bisa dibuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Ilustrasi Permasalahan Teorema Pythagoras pada Soal Kontekstual  

 

Pembahasan: 

 

Untuk menentukan panjang  

maksimum penyangga sambung kaki, 

kita dapat membuat ilustrasi seperti 

gambar di samping. Dari gambar dapat 

kita lihat bahwa sudut siku-siku berada 

pada  titik B. dengan menggunakan 

teorema phytagoras dapat kita tuliskan 

menjadi 𝐴𝐶2 = 𝐵𝐶2 + 𝐴𝐵2. 

 

Dari soal kita dapat mencari 

panjang  BC = 30 – 5 – 4 = 21 cm dan 

panjang AB = 50 cm.  

sehingga didapatkan  

 𝐴𝐶2 = 212 + 502 

 𝐴𝐶2 = 441 + 2.500 

 𝐴𝐶   =  √2.941 

  𝐴𝐶   = 54,23cm 

Jadi, dapat kita simpulkan bahwa panjang penyangga maksimum adalah 

54,23 cm.  

 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 66 

Selain Teorema Pythagoras, implementasi permainan sambung kaki juga dapat dilakukan 

pada konsep kesebangunan dua buah segitiga. Berikut merupakan contoh implementasi 

konsep kesebangunan pada penyusunan soal kontekstual beserta penyelesaiannya: 

Dalam perlombaan sambung kaki, jarak antara garis start dan garis finish yaitu 20 

meter. Panjang tongkat yang digunakan adalah 170 cm. Tanah dan pijakan kaki dari alat 

permainan dihubungkan oleh sebuah bambu dengan panjang 35 cm. Apabila panjang kaki 

Joni (salah satu peserta lomba) adalah 80 cm, dan jarak kaki depan dan kaki belakang Joni 

setelah sekali melangkah Joni adalah 20 cm, berapa langkah minimal yang harus ditempuh 

Joni agar sampai di garis finish? 

 

Pembahasan: 

Untuk menyelesaikan soal di atas, dapat digunakan konsep kesebangunan. Ilustrasi 

segitiga sebangun yang merepresentasikan alat sambung kaki pada permasalahan tersebut 

dapat  gambar di bawah: 

 
Gambar 7. Ilustrasi Permasalahan Kesebangunan pada Soal Kontekstual 

Pada ilustrasi tersebut, panjang kaki Joni diilustrasikan dengan ruas garis AB dan 

AC. Ruas garis BC mengilustrasikan jarak kedua kaki joni saat melangkah. Sebelum 

menentukan banyaknya langkah yang harus ditempuh, terlebih dahulu perlu ditentukan 

jarak yang ditempuh setelah satu kali melangkah menggunakan alat sambung kaki. Pada 

Gambar 7, jarak ini diilustrasikan oleh ruas garis DE. Ruas garis BD dan CE 

menggambarkan bagian alat sambung kaki yang menghubungkan pijakan kaki dan tanah. 

Berdasarkan konsep kesebangunan pada dua segitiga, diperoleh persamaan sebagai 

berikut: 
𝐴𝐶

𝐴𝐸
=
𝐵𝐶

𝐷𝐸
 

𝐴𝐶

𝐴𝐶 + 𝐶𝐸
=
𝐵𝐶

𝐷𝐸
 

Berdasarkan informasi pada soal, diperoleh AC = 80 cm, CE = 35 cm, dan BC = 

20 cm. DE merupakan jarak langkah kaki Joni menggunakan alat sambung kaki. Misalkan 

panjang DE = 𝑥 cm. Apabila nilai AC, CE, BC, dan DE disubstitusikan dalam persamaan 

tersebut, diperoleh persamaan sebagai berikut: 
80

80 + 35
=
20

𝑥
 

Apabila persamaan tersebut diselesaikan dalam 𝑥 , akan diperoleh DE = 𝑥 =
28,75 cm. Artinya, setiap sekali melangkah menggunakan alat sambung kaki, jarak yang 

ditempuh Joni sebesar 28,75 cm. Persamaan yang menghubungkan banyaknya langkah (n) 

yang harus ditempuh oleh Joni agar mencapai garis finish, panjang lintasan (𝑃), serta jarak 

tempuh sekali melangkah (𝑥)dapat dituliskan sebagai berikut: 

A 

E D 

C B 
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𝑃 =  𝑛 ∙ 𝑥 

Berdasarkan informasi pada soal, 𝑃 = 20 𝑚 = 2000 𝑐𝑚 . Berdasarkan langkah 

sebelumnya, diperoleh 𝑥 = 28,75 cm. Apabila nilai 𝑃 dan 𝑥 disubstitusikan ke persamaan 

di atas, diperoleh nilai 𝑛 sebagai berikut: 

2000 =  𝑛. 28,75 

𝑛 =  
2000

28,75
= 69,57 

Apabila diambil banyaknya langkah sejumlah 69, Joni belum dapat melewati garis 

finish. Oleh karena itu, agar dapat melewati garis finish, minimal Joni harus melangkah 

sebanyak 70 kali. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dalam Permainan 

Sambung Kaki terdapat beberapa aspek matematis yang dapat dikaji seperti Teorema 

Phytagoras dan konsep kesebangunan. Konsep Teorema Phytagoras dapat ditemukan dalam 

struktur pijakan kaki pada alat yang digunakan dalam permainan Sambung Kaki, sedangkan 

konsep kesebangunan ditemukan saat proses permainan dilaksanakan. Konsep kesebangunan 

muncul saat pemain berjalan menggunakan alat dimana terbentuk dua segitiga yang sebangun. 

Dari kedua konsep matematika tersebut, dapat dikembangkan menjadi soal-soal kontekstual 

guna merangsang kreativitas peserta didik dalam menyelesaikan berbagai macam 

permasalahan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, Peneliti ingin memberikan saran berkaitan 

dengan penelitian lanjutan yang relevan. Penelitian berikutnya diharapkan melakukan tindak 

lanjut berupa observasi yang lebih mendalam agar aspek-aspek matematika yang diperoleh 

semakin konkret dan optimal. Peneliti juga menyarankan untuk meningkatkan kuantitas dan 

kualitas bahan studi pustaka sebagai salah satu cara untuk menghasilkan temuan yang lebih 

valid dan reliabel. Dengan adanya peningkatan hasil penelitian, diharapkan implementasi aspek 

matematis hasil kajian dapat digunakan semaksimal mungkin dalam pembelajaran matematika. 
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Abstrak 

 

Permainan yang ada dalam masyarakat seringkali tidak lepas dari ilmu 

matematika. Cabang ilmu matematika yang menghubungkan antara budaya 

dengan matematika dikenal dengan istilah etnomatematika. Salah satu 

permainan tersebut adalah permainan tradisional Penteng. Penteng adalah 

salah satu permainan tradisional khas daerah Madura. Tujuan dari penelitian 

ini adalah menemukan unsur matematika pada permainan tradisional Penteng 

dan menggunakan hasil eksplorasi etnomatematika tersebut ke dalam 

rancangan pembelajaran pada topik kelipatan bilangan di sekolah dasar. 

Metode penelitian ini adalah desktiptif kualitatif yaitu dengan 

mengembangkan gagasan pembelajaran dalam topik kelipatan bilangan. 

Peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengamatan dan 

studi literatur untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan 

penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permainan Penteng 

memiliki unsur matematika dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar 

yaitu kelipatan bilangan dan dibentuk gagasan rancangan pembelajaran 

matematika untuk topik kelipatan bilangan. 

Kata kunci : Penteng, etnomatematika, permainan tradisional, kelipatan 

bilangan 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang sangat terkenal akan kekayaan alam yang sangat 

melimpah. Tidak hanya kekayaan alam saja yang melimpah, akan tetapi terdapat banyak sekali 

suku, ras, dan budaya yang beraneka ragam. Salah satu kebudayaan dari Indonesia yang 

beraneka ragam adalah permainan tradisional. Banyak sekali permainan tradisional yang 

menjadi kebudayaan bangsa Indonesia khususnya dari Madura. Salah satu permainan 

tradisional yang menjadi kebudayaan dari masyarakat Madura adalah permainan tradisional 

Penteng.  

Pulau Madura terletak  pada bagian timur laut Pulau Jawa. Pulau ini beriklim tropis 

dengan musim yang dimilikinya adalah musim hujan dan musim kemarau. Ini menyebabkan 

kehidupan yang dijalankan oleh masyarakat Madura bersifat agraris. Saat orang tua sedang 

berkegiatan di ladang ataupun sawah, orang tua mengajak anak-anaknya untuk ikut membantu 

ke sawah. Ketika perjalanan menuju sawah banyak ditemukan pohon bambu. Bambu sengaja 

ditanam oleh masyarakat disana karena memiliki banyak kegunaan. Salah satunya adalah untuk 

penahan erosi dan tempat berteduh para petani dari teriknya matahari. Disinilah asal muasal 

permainan Penteng ditemukan. Permainan Penteng merupakan permainan tradisional asal 

Madura yang memiliki arti penting dalam meningkatkan nilai budaya. Permainan ini 

mengajarkan anak-anak agar tahu bahwa segala sesuatu dalam kehidupan ini sangat berguna. 

Misalkan saja seperti pohon bambu. Pohon ini dapat digunakan sebagai kerajinan tangan, 

anyaman, tempat berteduh bagi petani maupun pengembala, dan bisa menjadi bahan pada alat 
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permainan Penteng  (Depdikbud, 1991). Tidak hanya untuk meningkatkan nilai-nilai budaya 

serta menggabungkan unsur bermain dan berolahraga saja, akan tetapi permainan Penteng juga 

mengandung unsur etnomatematikanya. 

Seringkali kita melakukan sesuatu yang tanpa kita sadari itu berhubungan dengan ilmu 

matematika. Salah satu contohnya adalah permainan khususnnya permainan tradisional 

Penteng. Dalam bukunya, Zayyadi (2019) menjelaskan Etnomatematika adalah salah satu 

cabang ilmu matematika yang menghubungkan budaya dengan matematika. Etnomatematika 

pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan dari Brasil yaitu D’Ambrosio pada 

tahun 1977. Menurut D’Ambrosio, etnomatematika secara bahasa berawal dari kata “ethno” 

yang diartikan sebagai sesuatu yang mengacu pada konteks sosial budaya, diantaranya bahasa, 

jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Selanjutnya dari kata “mathema” yang diartikan 

sebagai menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, 

mengukur, mengelompokkan, menyimpulkan, dan pemodelan. Adapun kata “tics” berasal dari 

techne, yang bermakna sama seperti teknik. D’Ambrosio (1985) mengartikan etnomatematika 

merupakan matematika yang dipraktikan oleh suatu kelompok budaya tertentu yang dapat 

diidentifikasi, seperti masyarakat suku bangsa, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia 

tertentu dan kelas profesional. Menurut Bishop (dalam Hartoyo, 2012) aktivitas manusia yang 

berhubungan dengan wujud kebudayaan dan berkaitan dengan aktivitas manusia merupakan 

fenomena matematika yang terdiri dari enam aktivitas fundamental. Bishop (dalam Pardimin, 

2018) mengelompokkan aspek matematika berdasarkan enam aktivitas fundamental 

matematika dalam etnomatematika yaitu menghitung atau membilang (counting), 

menempatkan (locating), mengukur (measuring), mendesain (designing), bermain (playing), 

menjelaskan (explaining). 

Zayyadi (2018) mengatakan bahwa kehadiran matematika yang bernuansa budaya 

(etnomatematika) akan memberikan konstribusi yang sangat besar terhadap pembelajaran 

matematika, karena pendidikan formal merupakan institusi sosial yang berbeda dengan yang 

lain sehingga memungkinkan terjadinya sosialisasi antar budaya. Hasil studi PISA 

(Programme for International Student Assessment) tahun 2009 pada penelitian yang dilakukan 

oleh Fitriatien (2016) menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam matematika masih di 

bawah nilai rata-rata. Hal tersebut mengakibatkan Indonesia masih berada diperingkat yang 

cukup jauh dari harapan. Hasil tersebut disebabkan karena kurangnya kemampuan matematika 

siswa dalam menyelesaikan permasalahan dalam soal mengenai penalaran dan pemecahan 

masalah. Jika National Council of Teachers of Mathematics (2000) merumuskan bahwa 

kemampuan pembelajaran matematika meliputi : (a) kemampuan komunikasi, (b) kemampuan 

penalaran, (c) kemampuan pemecahan masalah, (d) kemampuan menghubungkan, dan (e) 

kemampuan merepresentasikan, maka ini mengartikan bahwa kemampuan pembelajaran 

matematika yang dimiliki siswa di Indonesia masih kurang. Salah satu penyebabnya adalah 

pembelajaran matematika yang dilakukan saat ini cenderung konvensional dan kurang 

kontekstual (Fitriatien, 2016). Hasil studi PISA pada penelitian yang dilakukan Mahendra 

(2017) juga menunjukkan bahwa peserta didik di Indonesia masih kurang mampu dalam 

menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan permasalahan atau soal-soal yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

Sebelumnya penelitian mengenai permainan tradisional penteng sudah pernah dilakukan 

oleh Syarifah dan Bramantha (2018). Syarifah dan Bramantha melakukan penelitian tersebut 

untuk memberikan pengalaman konkrit dan mengembangkan keterampilan anak dalam 

mengukur melalui aktivitas menghitung jarak dalam permainan penteng. Hasil dari 

penelitiannya adalah membentuk deskripsi alur pembelajaran menggunakan permainan 

penteng untuk mengembangkan keterampilan pengukuran siswa dalam melakukan pengukuran 

menggunakan alat ukur baku dan tidak baku. Namun pada penelitian ini kurang dijelaskan 

secara rinci mengenai langkah dalam memainkan permainan tradisional penteng khas Madura. 
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Oleh karena itu pada penelitian ini diharapkan mampu untuk menjelaskan secara rinci 

mengenai langkah dalam memainkan permainan tradisional penteng khas Madura berdasarkan 

pengamatan dan studi literatur yang dilakukan oleh peneliti beserta dengan aktivitas-aktivitas 

fundamental matematika yang terdapat pada permainan tersebut. 

Melalui penelitian ini juga diharapkan penggunaan matematika dalam nuansa budaya 

atau entnomatematika dapat memberikan konstribusi terhadap pembelajaran matematika. 

Sehingga pembelajaran dalam matematika tidak hanya belajar dalam pendidikan formal saja 

akan tetapi pembelajaran matematika dapat memberikan nuansa baru kepada siswa di sekolah 

dengan menghubungkannya ke dalam budaya lokal yaitu permainan tradisional Penteng.  

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian untuk menemukan unsur 

matematika pada permainan tradisional penteng dan menggunakan hasil eksplorasi 

etnomatematika tersebut ke dalam rancangan pembelajaran pada topik kelipatan bilangan di 

sekolah dasar. 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menekankan pada proses menganalisis unsur 

ilmu matematika pada permainan tradisional Penteng dan mengembangkan gagasan 

pembelajaran dalam topik kelipatan bilangan. Menurut Sugiyono (2016), penelitian kualititatif 

merupakan penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme atau biasa disebut sebagai 

paradigma interpretif dan konstruktif, yang digunakan peneliti untuk meneliti pada kondisi 

objek secara alamiah di mana peneliti sebagai instrumen kunci, lalu teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil dari penelitian kualitatif 

lebih menekankan data yang sebenarnya dari pada generalisasi.Untuk penelitian deskriptif 

menurut Hadjar (1996), adalah penelitian yang berusaha untuk membuat deskripsi terhadap 

fenomena tersebut secara faktual dan cermat. Objek pada penelitian ini adalah permainan 

tradisional Penteng. Peneliti melakukan teknik pengamatan dan studi literatur untuk 

mengetahui informasi yang berkaitan dengan permainan penteng. Pengamatan dokumen 

berupa buku mengenai permainan tradisional masyarakat Madura dan video permainan 

Penteng yang diakses melalui media youtube. Dalam menganalisis data peneliti menggunakan 

teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Hubermen (dalam 

Sugiyono, 2016), terdapat tiga teknik analisis kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Pada tahap pertama dalam mereduksi data, peneliti memilah dan 

memilih informasi yang diperoleh dari pengamatan dan studi literatur. Data tersebut dirangkum 

dan pilih sesuai dengan penelitian yang akan diteliti. Selanjutnya setelah data direduksi, maka 

langkah selantutnya adalah menyajikan data. Pada tahap reduksi data ini, peneliti 

mengumpulkan data yang telah dikelompokkan dan dibentuk uraian deskriptif sehingga dapat 

mempermudah untuk diambil kesimpulannya. Selanjutnya pada tahap terakhir yaitu penarikan 

kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diperoleh sebelumnya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan sumber buku “Nilai Budaya dalam Permainan Madura–Jawa Timur” yang 

ditulis oleh Budhisantoso S,dkk.(1991), permainan penteng merupakan permainan tradisonal 

yang berasal dari pulau madura. Permainan ini biasanya dimainkan paling banyak 6 orang anak 

dengan rentan usia 6 sampai dengan 15 tahun. Alat yang dibutuhkan dalam permainan ini 

adalah pangkene dan panglanjang. Kedua alat tersebut terbuat dari kayu gabus atau bambu 

yang dibagi dua dan ukurannya biasanya sebesar ibu jari. Potongan pertama dipotong 

sepanjang kurang lebih 13 cm dan disebut sebagai pangkene, selanjutnya pada potongan kedua 

dipotong sepanjang kurang lebih 39 cm dan disebut sebagai panglanjang.  
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Gambar 1. Pangkene. Gambar 2. Panglanjang. 

 

Setelah alat disiapkan, selanjutnya adalah menyiapkan lapangan yang berukuran lebar 

3 m dan panjang 10 m. Dari ujung tengah lapangan dibuat lubang yang berukuran panjang 25 

cm, lebar 5 cm, dan kedalaman 5 cm. Lubang tersebut akan digunakan sebagai lubang untuk 

menyukit. Pada kegiatan ini anak-anak membentuk lubang tersebut seperti bentuk bangun 

ruang balok.  

 

Gambar  Implementasi 

  

Gambar 3. Lubang penyukit. Gambar 4. Bangun ruang balok. 

 

Sebelum memulai permainan 6 orang anak tersebut akan dibagi kedalam 2 kelompok. 

Pembagian kelompok dilakukan dengan melakukan suten atau suit. Setiap orang memilih 

pasangan untuk melakukan suten, anak yang menang suten berkelompok dengan anak yang 

menang suten dan yang anak yang kalah suten berkelompok dengan anak yang kalah suten. 

Setelah terbagi kedalam 2 kelompok, masing-masing kelompok menentukan perwakilannya 

untuk melakukan suten kembali. Kelompok yang menang suten akan bertugas menjadi alako 

(bekerja) dan yang kalah suten akan bertugas menjadi se ajaga (berjaga). Ketika sudah 

ditentukan tugas untuk setiap kelompok, setiap anak menyepakati jumlah nilai atau poin yang 

hendak dicapai (misal nilanya hanya sampai 50). Maka jika kelompok yang mendapatkan nilai 

50 pertama kali, kelompok tersebutlah yang menang. Permainan ini terdiri dari beberapa 

tahapan yang harus diselesaikan oleh setiap pemain. 

Tahap pertama, yaitu setiap pemain dari kelompok yang bertugas sebagai alako 

(kelompok I) harus menyukit pangekene yang ditaruh melintang diatas lubang dengan 

panglanjang.  

 

 
Gambar 5. Pemain menyukit pangkene dengan panglanjang. 
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Kelompok I harus pandai menyukit ke tempat yang tidak dijaga oleh lawan dan diusahan 

pangkene yang dicukit tidak dapat ditangkap oleh lawan. Apabila secara 3 kali berturut-turut 

atau semua anggota dalam kelompok I tidak berhasil menyukit dan pangekene yang dicukit 

tertangkap oleh lawan, maka kelompok I gagal pada tahap pertama ini dan digantikan dengan 

kelompok II yang sebelumnya bertugas menjadi se ajaga. Pada penyukitan yang dilakukan 

oleh kelompok II ini, jika hasil cukitan tidak tertangkap oleh lawan atau yang bertugas sebagai 

se ajaga (kelompok I), maka dari tempat jatuhnya pangkene, pangkene dilemparkan ke arah 

panglanjang yang ditaruh melintang diatas lubang oleh pemain yang bertugas menjadi se ajaga 

(kelompok II). Jika pangekene gagal mengenai panglanjang, maka pemain tersebut gagal pada 

tahap pertama dan digantikan oleh pemain selanjutnya dalam kelompok tersebut. Selanjutnya 

jika pemain kedua berhasil melakukan cukitan (artinya pangekene tidak tertangkap oleh lawan 

dan pangekene tidak mengenai panglanjang) maka kelompok II yang berhasil tersebut dapat 

melanjutkan ke tahap kedua.  

Tahap kedua, yaitu setiap pemain dari kelompok yang bertugas sebagai alako 

(kelompok II) harus memukul pangkene dengan panglanjang.  

 

 
Gambar 6. Pemain memukul pangkene dengan panglanjang. 

 

Langkahnya adalah pemain memegang kedua alat tersebut dengan tangan kanan, dimana 

pangkene dilemparkan ke atas dan dipukul menggunakan panglanjang. Sama seperti pada 

tahap pertama, jika pangkene tidak berhasil ditangkap oleh lawan maka pemain pada kelompok 

II (alako) mendapatkan nilai dengan cara mengukur dari lubang ke arah jatuhnya pangkene. 

Jika pangkene yang dipukul dapat berhasil ditangkap oleh lawan dan dilemparkan kembali ke 

arah lubang atau ketika pangkenenya jatuh dan masih bergerak lalu disepak ke arah lubang 

sehingga jarak pangkene ke lubang tidak sepanjang panglanjang, maka pemain tersebut gagal 

dan tidak mendapatkan nilai dalam tahap ini. Namun jika jarak pangekene yang dilempar atau 

disepak tadi dapat di ukur dengan panglanjang, maka kelompok tersebut mendapatkan nilai 

dari jarak ukur lubang ke arah pangkene menggunakan panglanjang. Jika pemain dalam 

kelompok II mendapatkan nilai pada tahap ini, maka kelompok II dapat melanjutkan ke tahap 

ketiga. Pada saat anak-anak mengukur dengan menggunakan panglanjang hal yang dilakukan 

oleh anak-anak tersebut sebenarnya adalah mengukur suatu jarak dengan menggunakan satuan 

tidak baku dimana satuan tidak bakunya disebut panglanjang. Pada kegiatan tersebut juga 

berlaku kelipatan bilangan untuk mengukur suatu jarak dalam satuan cm dengan cara 

mengalikan jarak yang didapat dengan menggunakan panglanjang dengan panjang 

panglanjang yang dibuat.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 74 

Gambar  Implementasi 

 
Gambar 7. Mengukur jarak dari jatuhnya 

pangkene ke lubang 

1. Perhitungan satuan tidak baku dengan 

satuannya adalah pangkene atau 

panglanjang. 

2. Perhitungan kelipatan bilangan dengan 

kelipatan bilangannya adalah 13 dan 

39. Karena panjang pangkene adalah 

13 cm dan panglanjang adalah 39 cm. 

 

 

Tahap ketiga, yaitu setiap pemain dari kelompok yang bertugas sebagai alako 

(kelompok II) harus memukul pangkene yang di taruh memanjang dalam lubang dengan 

panglanjang.  

 

 
Gambar 8. Pemain memukul pangkene yang ditaruh memanjang dan sedikit mencuat 

keluar dengan panglanjang. 

 

Langkahnya adalah pangkene ditaruh didalam lubang dan dibuat sedikit mencuat keluar agar 

dapat dipukul untuk dilontarkan ke atas dan dipukul dengan menggunakan panglanjang. Jika 

pangkene yang di pukul tidak dapat tertangkap oleh lawan maka pemain pada kelompok II 

mendapatkan nilai dengan mengukur jarak dari lubang ke arah jatuhnya pangekene 

menggunakan panglanjang. Langkah lain yang dapat dilakukan pemain agar mendapat nilai 

yang lebih adalah saat pangkene yang sudah dipukul atau melesat keluar dari lubang di pukul 

sebanyak 2 kali menggunakan panglanjang (berarti pukulan dilakukan sebanyak 3 kali tanpa 

menyentuh tanah). Jika hal tersebut dapat dilakukan, maka perhitungan nilai dilakukan dengan 

cara mengukur jarak dari jatuhnya pangkene ke arah lubang dengan menggunakan pangkene. 

Karena panjang pangkene lebih pendek dari dari panjang panglanjang maka tentu saja nilai 

yang didapatkan dari mengukur jarak lebih banyak. Sama seperti tahap kedua, jika pangkene 

yang dipukul dapat berhasil ditangkap oleh lawan dan dilemparkan kembali ke arah lubang 

atau ketika pangkenenya jatuh dan masih bergerak lalu disepak ke arah lubang sehingga jarak 

pangkene ke lubang tidak sepanjang panglanjang, maka pemain tersebut gagal dan tidak 

mendapatkan nilai dalam tahap ini.  

Tahap keempat ini disebut tahap metar. Pada tahap ini pemain yang bertugas menjadi 

alako menaruh pangekene di atas tangan kiri yang ditelungkupkan. Selanjutnya pangkene di 

lempar atau di lontarkan ke atas dan dipukul menggunakan panglanjang.  
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Gambar 9. Pemain menaruh pangekene di atas tangan kiri yang ditelungkupkan. 

 

Bila kelompok se ajaga tidak dapat menangkap pangkene, maka kelompok yang menjadi alako 

mendapatkan nilai. Sama seperti pada tahap ketiga, jika pangkene yang di lontarkan dapat 

dipukul sebanyak 2 kali, maka kelompok tersebut mendapatkan nilai yang lebih banyak lagi 

karena mengukur jarak dari jatuhnya pangkene ke arah lubang menggunakan pangkene.  

Tahap kelima dilakukan dengan cara pangkene di taruh di antara jepitan tangan dengan 

menggunakan lengan kanan. Selanjutnya pangkene di lontarkan ke atas dan dipukul 

menggunakan panglanjang.  

 

 
Gambar 10. Pemain menaruh pangkene di antara jepitan tangan pada lengan kanan. 

 

Jika pangkene tidak dapat ditangkap oleh kelompok se ajaga, maka kelompok alako 

mendapatkan nilai. Begitu juga seperti tahap sebelumnya, jika pukulan dapat dilakukan 

sebanyak 2 kali saat pangkene dilontarkan ke atas, maka nilai yang didapat pada kelompok 

akan lebih banyak lagi. 

 Tahap keenam yaitu pemain menaruh pangkene di atas jari kaki kanan dan dilontarkan 

ke atas selanjutnya dipukul menggunakan panglanjang. Jika pangkene tidak dapat ditangkap 

oleh se ajaga, maka kelompok alako mendapatkan nilai.  

 

 
Gambar 11. Pemain menaruh pangkene di atas jari kaki kanan. 

 

Jika nilai dari suatu kelompok sudah mencapai batas nilai yang sebelumnya disepakati, 

maka kelompok yang mencapai nilai tersebutlah yang menang. Sebagai tahap terakhir, 

kelompok yang menang akan melakukan metar atau seperti pada tahap keempat untuk kedua 

kalinya. Metar mula-mula dilakukan dari pemain pertama dengan menaruh pangekene di atas 

tangan kiri yang ditelungkupkan lalu dilempar dan dipukul menggunakan panglanjang. Dari 

tempat jatuhnya pangkene yang dilakukan sebelumnya oleh pemain pertama dilakukan kembali 
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metar dari tempat jatuhnya pangkene oleh main kedua. Dilakukan kembali oleh pemain ketiga. 

Setelah kelompok yang menang melempar pangkene sejauh mungkin maka kelompok yang 

kalah harus menggendong kelompok yang menang dari lubang ke arah jatuhnya pangkene 

sebelumnya.  

Dari hasil analisis mengenai langkah-langkah dan cara permainan tradisional penteng, 

didapatkan aktivitas fundamental yang terdapat pada permainan tersebut diantaranya adalah 

designing (mendesain) yaitu membentuk bangun ruang balok dengan ukuran 25 cm x 5 cm x 5 

cm, counting (menghitung) yaitu mengukur suatu panjang dengan satuan tidak baku dengan 

satuan tidak bakunya adalah pangkene atau panglanjang, dan terakhir adalah perhitungan 

kelipatan bilangan dengan kelipatan bilangannya adalah 13 dan 39 (Karena panjang pangkene 

adalah 13 cm dan panglanjang adalah 39 cm). Dari hasil analisis permainan tersebut peneliti 

mengimplikasikan permainan tradisional penteng ini pada materi kelipatan bilangan dengan 

membuat soal dalam bentuk masalah kontekstual.  

IMPLEMENTASI PERMAINAN PENTENG PADA MATERI KELIPATAN 

BILANGAN 

Permainan tradisional penteng dapat diimplementasikan pada pembelajaran 

matematika jenjang Sekolah Dasar kelas IV materi kelipatan bilangan. KD yang digunakan 

adalah 3.4 menjelaskan faktor dan kelipatan suatu bilangan serta 4.4 Mengidentifikasi faktor 

dan kelipatan suatu bilangan. Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut 

dengan bilangan asli (Hobri, dkk, 2018). Pengimplementasian permainan tradisional penteng 

ini dilakukan pada materi kelipatan bilangan dengan membuat soal dalam bentuk masalah 

kontekstual. Menurut Nurhadi (dalam Rusman, 2002) pembelajaran kontekstual adalah konsep 

belajar yang dapat membantu guru menghubungkan antara materi yang diajarkannya dengan 

pengalaman nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 

diketahuinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. Kegiatan pembelajaran yang 

dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Guru menyajikan sebuah permasalahan terkait dengan permainan penteng.  

Berikut contoh permasalahannya: 

Terdapat beberapa anak sedang bermain penteng. Saat anak sedang memukul pangkene 

menggunakan panglanjang, anak tersebut berhasil memukul pangkene sejauh 8 kali 

panjang pangkene. Jika diketahui panjang pangkene 13 cm dan panjang panglanjang 39 

cm. Berapa jarak dari lubang ke titik jatuh pangkene dalam satuan cm? 

2. Peserta didik bersama dengan guru mengamati permasalahan tersebut.  

Jarak dapat ditentukan dari 8 kali panjang pangkene, jarak tersebut dapat direpresentasikan  

pada gambar dibawah ini. 

 

Luba

ng 

 Titik 

jatuh 

pangken

e 

    13 cm + 13 cm + 13 cm + 13 cm + 13 cm + 13 cm + 13 

cm + 13 cm 

 

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa jarak dari lubang ke titik jatuh pangkene yaitu 

8×13 cm yang berarti menjumlahkan 13 cm dengan 13 cm sebanyak 8 kali.  

3. Guru menjelaskan cara menyelesaiakan persoalan tersebut dengan mengaitkan konsep 

kelipatan bilangan.  

Dari gambar dilihat bahwa jarak antara lubang ke titik jatuh pangkene sejauh 104 cm. 
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Luba

ng 

 

Titik 

jatuh 

pangken

e 

    13 cm + 13 cm + 13 cm + 13 cm + 13 cm + 13 cm + 13 

cm + 13 cm 

=104 cm 

 

Berikut penjelasannya dengan konsep kelipatan bilangan: 

 

 

13 cm + 13 cm + 13 cm + 13 cm + 13 cm + 13 cm + 13 

cm + 13 cm 

 

26 cm     39 cm    52 cm     65 cm    78 cm     91 cm    

104 cm 

 

13, 26, 39, 52, 65, 78, 91, 104 menunjukkan bilangan loncat 13. Perhatikan pola berikut 

ini. 

13 = 13 =  1 × 13 
26 = 13 + 13 = 2 × 13 
39 = 26 + 13 = 13 + 13 + 13 = 3 × 13  
52 = 39 + 13 = 13 + 13 + 13 + 13 = 4 × 13 
65 = 52 + 13 = 13 + 13 + 13 + 13 + 13 = 5 × 13 
78 = 65 + 13 = 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 = 6 × 13 
91 = 78 + 13 = 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 +  13 = 7 × 13 
104 = 91 + 13 = 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 + 13 = 8 × 13 

Bilangan-bilangan tersebut diperoleh dengan menambahkan 13 dari bilangan 

sebelumnya atau mengalikan 13 dengan bilangan  1,2,3,4 dan seterusnya. Bilangan-

bilangan seperti ini disebut bilangan kelipatan 13. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa permainan tradisional penteng memiliki unsur matematika dalam permainan tersebut. 

Unsur matematika yang dapat dibangun oleh siswa dalam konsep matematika di pembelajaran 

matematika adalah kelipatan bilangan. Kelipatan bilangan tersebut terbentuk saat anak 

menghitung nilai dengan mengukur jarak dari lubang ke arah jatuhnya pangkene menggunakan 

pangkene ataupun panglanjang. Sebagai salah satu unsur matematika yang terdapat pada 

permainan tradisional penteng, hal tersebut dapat digunakan untuk mengimplementasikannya 

ke dalam pembelajaran matematika. Dengan menghubungan permainan tradisional penteng ke 

dalam materi pembelajaran matematika diharapkan siswa dapat mampu membangun konsep 

kelipatan bilangan dengan lebih baik lagi. 

Saran untuk pendidik di Indonesia diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru 

yang mengajar di Sekolah Dasar agar dapat memanfaatkan kebudayaan permainan tradisional 

penteng dalam membantu siswa mempelajari konsep matematika kelipatan bilangan. Untuk 

para peneliti di Indonesia, diharapkan penelitian ini dapat dikaji lebih mendalam lagi mengenai 

aspek-aspek matematis yang terdapat pada pemainan tradisional penteng serta dikembangkan 

kembali terkait implementasinya terhadap pembelajaran di sekolah. 
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PEMBELAJARAN  
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Abstrak 

Etnomatematika merupakan konsep matematika yang terdapat di dalam suatu budaya. 

Kehadiran matematika yang bernuansa budaya akan memberikan kontribusi yang besar 

terhadap pembelajaran matematika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek-aspek 

matematika yang ada dalam permainan tradisional Babanga dan mengimplementasikan dalam 

bentuk rancangan pembelajaran materi kedudukan titik terhadap garis. Metode Penelitian yang 

digunakan Studi Pustaka dengan langkah sebagai berikut : mengetahui jenis pustaka, mengkaji 

dan mengumpulkan bahan pustaka, dan menyaji studi pustaka. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

permainan tradisional Babanga memiliki kaitannya dengan konsep-konsep matematika 

diantaranya konsep penjumlahan, pengurangan, khususnya pada materi kedudukan titik 

terhadap lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran pada permainan ini dapat diamati pada 

tahap-tahap permainan, terdapat tahap bakakacian, yaitu undas pemain yang paling dekat 

dengan garis lingkaran akan menjadi pemain pertama pada tahap berikutnya. Hal tersebut dapat 

menjadi acuan perbandingan antar undas pemain ke garis yang diminta. Konsep-konsep 

tersebut diteliti saat permainan berlangsung. Konsep-konsep tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk memperkenalkan memahami konsep penjumlahan, pengurangan, dan khususnya pada 

materi kedudukan titik terhadap lingkaran melalui budaya lokal khususnya melalui permainan 

Babanga.  

Kata kunci: Etnomatematika, Babanga, Lingkaran 

 

 

PENDAHULUAN 

LATAR BELAKANG  

Permainan tradisional adalah aktivitas yang dilakukan tanpa paksaan, mendatangkan rasa 

kegembiraan dan suasana yang menyenangkan berdasarkan tradisi masing-masing daerah yang 

ada di linkgungan, dimainkan dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat, dan 

dilakukan sesuai aturan yang sudah disepakati sebelum permainan dimulai (Widodo & 

Lumintuarso, 2007). Permainan tradisional memiliki nilai budaya yang seharusnya dapat 

dilestarikan dan diketahui oleh anak-anak. Permainan tradisional di era 90-an dari anak-anak 

hingga remaja, mereka selalu bermain dengan cara tradisional, hingga memberika kesan yang 

tidak terlupakan sampai sekarang. Dari segi interaksi social, umunya permainan tradisional 

membutuhkan lebih dari satu pemain dalam memainkannya, sehingga dari permainan tersebut 

timbul interkasi social antar pemain Selain memiliki nilai budaya, beberapa permainan 

tradisional juga mengandung unsur pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika.  

Pendekatan yang dapat digunakan untuk menjelaskan realistis hubungan antara budaya 

lingkungan dan matematika saat mengajar adalah etnomatematika (Rusliah, 2016). Menurut 

Irawan dan Kencanawaty (2017), etnomatematika merupakan unsur budaya yang terdapat 

dalam pembelajaran matematika. Menurut Nursyahidah, saputro, dan Rubowo (2018), 

etnomatematika adalah matematika yang muncul dari aktivitas manusia di lingkungan yang 

dipengaruhi oleh budaya. Beberapa pendapat tentang pengertian etnomatematika, maka dapat 

mailto:davinferdinanda@gmail.com
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disimpulkan bahwa etnomatematika merupakan strategi pembelajaran dengan mengaitkan 

unsur budaya dalam pembelajaran matematika. Etnomatematika sangat sesuai dengan teori 

kontruktivisme yang membantu siswa untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan 

matematika dengan menghubungkan mata pelajaran sekoalah dengan pengalaman dan 

pengetahuan mereka sebelumnya (Rosa & Oray, 2011; Brandt & Chernoff, 2015).  

Indonesia dikenal dengan negara yang memiliki beragam budaya, suku dan bahas 

adaerah. Indonesia juga memiliki beragam permainan tradisional yang didalamnya terdapat 

unsur-unsur matematika. Matematika adalah Bahasa symbol, ilmu deduktif yang tida 

menerima pembuktian secara induktif, ilmu mengenai pola keteraturan dan struktur yang 

terorganisasi mulai dari unsur yang tidak didefinisikan hingga unsur yang didefinisikan, ke 

aksioma atau postulat dan akhirnya ke dalil. Matematika merupakan sumber dari ilmu lainnya. 

Matematika sangat berguna bagi manusia dan siswa pada umumnya. Kehidupan sehari-hari 

terdapat banyak manfaat dari aplikasi matematika. Salah satu bentuk aktivitas manusia yang 

mengaplikasikan matematika didalamnya yaitu mengurutkan bilangan, berhitung, 

mengelompokkan objek-objek benda. Secara sadar atau tidak matematika memang sering 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari.   

Permainan tradisional seperti babanga yang semakin hari semakin hilang ditelan 

perkembangan zaman harus dilestarikan dan dikembangkan mengingat banyak manfaat yang 

dapat diambil dari permainan tersebut, salah satunya adalah keterkaitannya dalam 

pembelajaran, khususnya konsep matematika. Dalam permainan babanga, unsur matematika 

yang dapat digali adalah konsep geometri dan peluang. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Eksplorasi Etnomatematika dalam Permainan Babanga 

yang Berasal Dari Kalimantan Selatan dalam Pembelajaran” yang bertujuan untuk mengkaji 

aspek-aspek matematika yang ada dalam permainan tradisional Babanga dan 

mengimplementasikan dalam bentuk rancangan pembelajaran materi kedudukan titik terhadap 

garis. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam 

mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu atau dengan kata lain metode penelitian adalah 

cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif eksploratif karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi etnomatematika 

pada permainan tradisional Babanga yang berasal dari Kalimantan Selatan yang diamati 

melalui alur permainan, sehingga pembahasan penelitian ini dituangkan secara kualitatif atau 

menggunakan uraian kata-kata.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, simulasi dan studi 

dokumen atau dokumentasi. Observasi yang dilakukan adalah dengan mencari sumber 

permainan Babanga melalui buku kumpulan permainan tradisional dari Kalimantan Selatan 

dan dari berbagai sumber di internet. Simulasi yang dilakukan adalah dengan memainkan 

permainan Babanga oleh sejumlah anak dan mengamati pembelajaran matematika yang ada 

dalam permainan tersebut. Simulasi dilakukan di lapangan dengan mempesiapkan alat dan 

bahan sesuai dengan aturan dalam permainan. Sedangkan teknik pengumpulan studi dokumen 

atau dokumentasi dilakukan peneliti dengan mengumpulkan informasi terkait asal usul, alat 

dan bahan, dan aturan permainan Babanga, selain informasi terkait permainan Babanga, 

peneliti juga mengaitkan permainan tersebut dengan pembelajaran matematika tentang 

kedudukan titik pada lingkaran. Kedudukan titik terhadap lingkaran pada permainan ini dapat 

diamati pada tahap-tahap permainan, terdapat tahap bakakacian, yaitu undas pemain yang 

paling dekat dengan garis lingkaran akan menjadi pemain pertama pada tahap berikutnya. Hal 

tersebut dapat menjadi acuan perbandingan antar undas pemain ke garis yang diminta. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap daerah di Nusantara ini memiliki dan 

berkembang berbagai jenis permainan rakyat yang merupakan bagian dari kekayaan budaya 

bangsa Indonesia. Salah satu daerah di Nusantara yang memiliki banyak permainan tradisional 

yaitu di Kalimantan Selatan. Daerah Kalimantan Selatan merupakan daerah yang dihuni oleh 

berbagai suku bangsa dan yang tersebar adalah suku Banjar. Dilihat dari keadaan alamnya 

sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan merupakan daerah rawa maupun daerah yang 

dialiri oleh sungai-sungai besar. Menghadapi keadaan alam ini, timbullah jenis-jenis permainan 

rakyat yang banyak memanfaatkan kekayaan alamnya maupun dalam usaha mempersiapkan 

anak-anak agar kelak mampu menghadapi tantangan alamnya. 

Babanga merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia yang berasal dari 

Kabupaten Tapin, Kota Margasari dengan jarak kira-kira 140 km dari Banjarmasin. Permainan 

tradisonal babanga merupakan permainan anak-anak yang bersifat rekreatif. Selain bertani dan 

menangkap ikan mata pencarian rakyat di daerah Kalimantan Selatan juga berkebun karet. Pada 

saat musim karet berbuah anak-anak ramai mencari dan mengumpulkan buah karet.  Buah karet 

inilah yang nantinya digunakan untuk main babanga tersebut. Aturan permainan Babanga tidak 

terlalu rumit, yaitu sebagai berikut (1) pemain yang undasnya masuk ke dalam lingkaran waktu 

bakakacian berhak menjadi pelempar/pemukul pertama terhadap pasangan, (2) apabila undas 

semua pemain masuk ke dalam lingkaran waktu bakakacian seperti diatas, maka pemian yang 

berhak pertamankali melempar/memukul pemain yang undasnya berada paling dekat dengan 

titik pusat lingkaran, (3) apabila undas semua pemain jatuh di luar lingkaran, maka hak 

melempar pertama kali atas pasangan jatauh pada undas yang terdekat dengan lingkaran, (4) 

apabila dalam lemparan/pukulan pertama undas tidak telemapr ke luar lingkaran melainkan 

tertinggal di dalam lingkaran, maka pemain berhak untuk melempar yang kedau kalinya atau 

yang ketiga kalinya dan seterusnya, (5) apabila undas terlempar ke luar lingkaran pad asaat 

pemain memukul pasangan, maka pemain tersebut mati dan giliran harus diserahkan kepada 

pemain berikutnya, (6) apabila setelah giliran pemain terakhir pasangan masih tertinggal 4 atau 

5 biji pasangan boleh ditambah lagi oleh semua pemain, (7) tidak dibernarkan 

melempar/memukul pasangan dari arah samping kanan atau kiri. Pemain yang melakukan 

pelemparan demikian dianggap mati. Pelemparan/pemukulan harus dari arah atas atau sejajar 

mata, (8) pasangan yang kena undas dan terlemapr jatuh tepat diatas garis lingkaran tidak boleh 

diambil oleh pemain sebagai kemenangan.  

 
Gambar 3.1  

Pemain permainan Babanga 

 

Langkah-langkah dalam permainan babanga yaitu : 

1. Bakakacian 

Bakacian berarti melemparkan undas ke dalam lingkaran pasangan untuk menentukan 

pemain pertama, kedua dan seterusnya yang berhak melempar pasangan. 
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Gambar 3.2 

Langkah permainan 1 

Keterangan ilustrasi I : 

Undas A dekat sekali dengan pusat lingkaran. Undas B lebih jauh dan undas C yang 

terjauh dari pusat lingkaran.  

- A pemain pertama yang memukul  

- B pemain kedua yang memukul  

- C pemain ketiga yang memukul 

1. Memukul Pasangan 

A yang menang dalam bakacian adalah sebagai pemain pertama memukul pasangan di 

dalam lingkaran pasangan. 

 
Gambar 3.3 

Langkah permainan 2 

Keterangan Ilustrasi II : 

A menjatuhkan undas, memukul dan berusaha mengenai pasangan B & C. Biji karet 

yang keluar lingkaran menjadi milik A. Undas A berada dalam lingkaran, tidak keluar 

lingkaran. Sehingga A masih memliki kesempatan memukul kedua kalinya. 

 
Gambar 3.4 

Langkah permainan 3 
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Keterangan Ilustrasi III : 

A memukul untuk yang kedua kalinya. biji karet yang keluar (a) menjadi milik A. 

Sedangkan undas A keluar lingkaran, sehingga A mati. Selanjutnya, B mendapat giliran 

memukul pasangan karena A mati. 

 
Gambar 3.5 

Langkah permainan 4 

 

Keterangan Ilustrasi IV : 

B memukul pasangan. Undas B keluar lingkaran, berarti B mati. Biji karet yang 

keluar (a) menjadi milik B. Sisa biji karet 5 biji dalam lingkaran. C mendapat giliran 

memukul pasangan karena B mati.  

 
Gambar 3.6 

Langkah permainan 5 

 

Keterangan Ilustrasi V : 

C memukul pasangan yang 5 biji, ternyata 2 biji keluar yang menjadi miliknya (a+b). 

Tetapi undas C keluar lingkaran, berarti C mati. Selanjutnya, permainan dimulai lagi dari 

A lagi hingga pasangan habis.  

 

Permainan babanga ini secara tidak langsung akan membentuk karakter anak dalam 

permainan ini mengandung banyak manfaat bagi anak-anak. Manfaat yang bisa diambil dari 

permainan ini adalah anak dilatih untuk jujur, bermain secara sportif, anak-anak juga dapat 

bermain sambil belajar. Permainan ini dapat dijadikan sebuah permasalahan konstektual pada 

materi kedudukan titik terhadap lingkaran, sehingga anak-anak yang memainkannya dapat 

menerapkan langsung permainan ini pada materi tersebut. Selain itu permainan ini juga 

memiliki unsur-unsur matematika. Unsur-unsur matematika dari hasil eksplorasi pada 

permaianan babanga ditemukan unsur geometri, yaitu kedudukan titik terhadap lingkaran. 

Berikut ini pembahasan unsur-unsur yang terdapat dalam permainan. Lingkaran didefinisikan 

sebagai himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik, yaitu titik pusat lingkaran. 
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Lingkaran merupakan kurva tertutup. Berikut adalah lingkaran yang berpusat di (a,b) dan 

berjari-jari r. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 

Lingkaran dengan jari-jari r 

 

Titik dan lingkaran yang terletak dalam satu bidang datar mempunyai kedudukan yang 

dibedakan dalam tiga kondisi. Kondisi tersebut adalah titik di dalam lingkaran, titik pada 

lingkaran, dan titik di luar lingkaran. 

a. Kedudukan Titik terhadap Lingkaran dengan bentuk umum 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2 
Bentuk persamaan lingkaran 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2 memiliki titik pusat di (0,0) dengan jari-jari r. Letak 

suatu titik terhadap lingkaran yang memiliki bentuk umum tersebut dapat dilihat seperti berikut 

- Titik terletak di dalam lingkaran jika 𝑥2 + 𝑦2 < 𝑟2 

- Titik terletak pada lingkaran jika 𝑥2 + 𝑦2 = 𝑟2 

- Titik terletak di luar lingkaran jika 𝑥2 + 𝑦2 > 𝑟2 
b. Kedudukan Titik terhadap Lingkaran dengan bentuk umum (𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟2 

Bentuk persamaan lingkaran (𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟2 memiliki titik pusat di (a,b) dengan jari-

jari r. Letak suatu titik terhadap lingkaran yang memiliki bentuk umum tersebut dapat dilihat seperti 

berikut 

- Titik terletak di dalam lingkaran (𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 < 𝑟2 

- Titik terletak pada lingkaran jika (𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 = 𝑟2 

- Titik terletak di luar lingkaran jika (𝑥 − 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 > 𝑟2 

c. Kedudukan Titik terhadap Lingkaran dengan bentuk umum  
𝑥2 + 𝑦2 + 𝐴𝑥 + 𝐵𝑥 + 𝐶 = 0 

Bentuk persamaan lingkaran 𝑥2 + 𝑦2 + 𝐴𝑥 + 𝐵𝑥 + 𝐶 = 0 memiliki titik pusat di (−
1

2
𝐴,−

1

2
𝐵) 

dengan jari-jari 𝑟 = √(−
1

2
𝐴)

2
+ (−

1

2
𝐵)

2
− 𝐶 . Letak suatu titik terhadap lingkaran yang 

memiliki bentuk umum tersebut dapat dilihat seperti berikut 

- Titik terletak di dalam lingkaran 𝑥2 + 𝑦2 + 𝐴𝑥 + 𝐵𝑥 + 𝐶 < 0  

- Titik terletak pada lingkaran jika 𝑥2 + 𝑦2 + 𝐴𝑥 + 𝐵𝑥 + 𝐶 = 0  

- Titik terletak di luar lingkaran jika 𝑥2 + 𝑦2 + 𝐴𝑥 + 𝐵𝑥 + 𝐶 > 0  

Jarak Titik terhadap Lingkaran  

Selain kedudukan titik terhadap lingkaran diketahui, perlu diketahui juga jarak titik tersebut 

terhadap lingkaran. Untuk menghitung jarak titik terhadap lingkaran, dapat menggunakan 

rumus-rumus berikut : 

1. Titik di luar lingkaran      

 
Gambar 3.8 

Lingkaran dengan titik di luar lingkaran 
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Jarak terdekat titik A dengan lingkaran = AB  

𝐴𝐵 = 𝐴𝑃 − 𝑃𝐵 = 𝐴𝑃 − 𝑟 dengan r adalah jari-jari lingkaran. 

2. Titik di dalam lingkaran  

 
Gambar 3.9 

Lingkaran dengan titik di dalam lingkaran 

 

a. Jarak terdekat titik A dengan lingkaran = AB  

𝐴𝐵 = 𝑃𝐵 − 𝐴𝑃 = 𝑟 − 𝐴𝑃 dengan r adalah jari-jari lingkaran. 

b. Jarak terjauh titik A dengan lingkaran = AC 

𝐴𝐶 = 𝐶𝑃 + 𝐴𝑃 = 𝑟 + 𝐴𝑃 dengan r adalah jari-jari lingkaran.  

Materi Kedudukan Titik terhadap Lingkaran ini dapat kita temukan pada permainan 

Babanga yang berasal dari Kalimantan Selatan ini. Kunci utama permainan ini adalah pelempar 

undas harus melemparkan undasnya hingga biji undas mendekati lingkaran permainan, dimana 

lingkaran tersebut berdiameter 40 cm atau berjari-jari 20 cm. Pada permainan ini anak-anak 

bisa langsung mengetahui letak biji undas yang mereka lemparkan, apakah berada di dalam 

lingkaran, di luar lingkaran atau bahkan tepat pada lingkaran? Untuk menjadi pemain pertama 

pada permainan ini dilihat dari biji undas yang dilemparkan dan biji undas yang paling dekat 

dengan lingkaran. Untuk mengetahui biji undas siapa yang paling dekat dengan lingkaran, 

maka perlu menghitung jarak biji undas terhadap lingkaran permainan, atau jika dikaitkan 

dengan materi Kedudukan Titik terhadap Lingkaran, maka harus dihitung biji undas yang 

dilempar (direpresentasikan sebagai titik) terhadap lingkaran permainan. 

 

Tabel 1.1 
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Perhatikan gambar berikut! 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.10 

Ilustrasi Lapangan permainan 

Gambar di samping merupakan representasi lapangan permainan  Babanga yang 

diasumsikan berada pada sumbu kartesius. Terdapat 1 lingkaran yang memiliki diameter 

40 cm dengan persamaan 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥 − 4𝑦 + 2 = 0. Jika pelempar pertama melempar 

sebuah biji undas dan biji undas tersebut berada pada titik (2,1). Tentukan kedudukan biji 

undas tersebut terhadap lingkaran! 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

- Persamaan lingkaran 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥 − 4𝑦 + 2 = 0  

- Biji undas terletak pada titik (2,1) 

Ditanya : 

- Kedudukan biji undas terhadap lingkaran 

Jawab : 

- Substitusi titik (2,1) dengan nilai x = 2 dan y = 1 ke persamaan lingkaran 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥 −
4𝑦 + 2 = 0 

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥 − 4𝑦 + 2 = 22 + 12 + 2 − (4.1) + 2 

 = 4 + 1 + 2 − 4 + 1 

= 4 

- Karena, 𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥 − 4𝑦 + 2 = 4 > 0 , maka letak titik (2,1) berada di luar lingkaran 

𝑥2 + 𝑦2 + 𝑥 − 4𝑦 + 2 = 0. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, permainan tradisional Babanga yang 

berasal dari Kalimantan Selatan mengandung etnomatematika, yaitu unsur budaya yang 

terdapat dalam pembelajaran matematika. Permainan ini tidak hanya sebagai permainan untuk 

hiburan anak-anak saja, tetapi dalam permainan ini terdapat banyak hal yang mengacu pada 

materi pembelajaran, salah satunya yaitu pembelajaran matematika. Dalam pembelajaran 

matematika banyak materi pembelajaran yang dapat ditemukan dalam permainan ini, salah 

satunya adalah Kedudukan Titik terhadap Lingkaran. Materi ini membahas pada saat pelempar 

melemparkan biji undas untuk mengetahui urutan pemain pertama, kedua, ketiga, dst. Biji 

undas yang dilempar yang mendekati lingkaran adalah menjadi pemain pertama begitu 
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seterusnya. Dalam materi ini titik yang dimaksud dalam permainan adalah biji undas yang 

dilempar. Terdapat 3 titik kedudukan terhadap lingkaran, yaitu berada di dalan, di luar atau 

tepat pada lingkaran. Dengan menghitung jarak titik terhadap lingkaran, maka hal tersebut 

menentukan urutan pemain.  

Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan makalah ini akan 

tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang perlu penulis perbaiki. Hal ini 

dikarenakan masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 

membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk 

kedepannya. 
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Abstrak 

Permainan tradisional merupakan salah satu keragaman budaya yang 

ada di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu permainan Basasakolahan yang 

ada di Kalimantan Selatan. Berdasarkan cara memainkannya permainan ini 

sama dengan permainan terka-terkaan. Lapangan permainan berbentuk 

persegi sesuai dengan jumlah anak yang bermain. Proses permainan 

Basasakolahan menerapkan strategi menyembunyikan batu kecil agar tidak 

dapat ditebak pihak lawan dan terdapat sistem kenaikan kelas sebagai alur 

permainan hingga dapat ditemukan pemenangnya. Permainan Basasakolahan 

dapat dikaitkan dengan etnomatematika karena etnomatematika adalah 

keterkaitan antara budaya dengan pelajaran matematika. Pada permainan 

Basasakolahan ditemukan keterkaitan dengan pelajaran matematika yaitu 

peluang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji 

aktivitas matematika pada permainan Basasakolahan dan implementasinya 

dalam pembuatan lembar kerja siswa (LKS) khususnya pada materi peluang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Kajian 

literatur dilakukan dengan studi pustaka menggunakan buku dan internet. 

Selain itu, pengkajian aktivitas matematika dilakukan dengan simulasi 

permainan Basasakolahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 

aktivitas matematika pada permainan Basasakolahan menurut Bishop yaitu 

Counting (menghitung), Locating (menempatkan), Measuring (Mengukur), 

Designing (mendesain), Playing (bermain). Aktivitas Counting (menghitung) 

pada permainan Basasakolahan berkaitan dengan peluang teoretik. 

Berdasarkan kajian aktivitas Counting (menghitung) pada permainan 

Basasakolahan, permainan ini dapat dijadikan sebagai aktivitas pembelajaran 

terkait materi peluang khususnya peluang teoretik dan dapat 

diimplementasikan dalam pembuatan Lembar Kerja Siswa (LKS).  

Kata kunci: Etnomatematika, Permainan Tradisional, Basasakolahan, 

Peluang, LKS 
 

PENDAHULUAN 

Kementerian Dalam Negeri Tahun 2018 (Badan Pusat Statistik, 2018) menyatakan 

bahwa Indonesia memiliki 16.056 pulau pada 2017. Oleh karena itu, Indonesia memiliki 

budaya yang beragam. Keragaman budaya yang dimiliki setiap daerah tentu berbeda - beda. 

Ragam budaya daerah yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah permainan tradisional. 

Menurut Kurniati Permainan tradisional merupakan suatu aktivitas permainan yang tumbuh 

dan berkembang di daerah tertentu, yang sarat dengan nilai - nilai budaya dan tata nilai 

kehidupan masyarakat dan diajarkan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Tiap daerah di Indonesia memiliki permainan tradisional yang mencirikan daerahnya masing-

masing.  

Dharmamulya (2008) berpendapat bahwa dalam permainan tradisional tidak hanya 

memiliki unsur kesenangan tetapi memiliki nilai-nilai budaya dan dapat melatih kecakapan 

mailto:agustinarini2208@gmail.com
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dalam berpikir dan berhitung. Beberapa penelitian sudah menunjukkan bahwa permainan 

tradisional memiliki peran yang besar dalam proses pembelajaran matematika. Contohnya 

yaitu penelitian peningkatan kemampuan berpikir matematis siswa SD kelas III melalui 

pembelajaran matematika realistik berbasis permainan tradisional oleh Eli Nugraha dan Didi 

Suryadi tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa peningkatan 

kemampuan berpikir matematis siswa yang mendapat pembelajaran matematika realistik 

berbasis permainan tradisional lebih baik dibandingkan dengan peningkatan kemampuan 

berpikir matematis siswa yang mendapat pembelajaran konvensional. Contoh lainnya yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh Nurdiana Siregar dan Wiwik Lestari tahun 2018 tentang 

peranan permainan tradisional dalam mengembangkan kemampuan matematika anak usia 

Sekolah Dasar (SD). Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa 

permainan tradisional berkaitan dengan pembelajaran matematika serta dapat melatih anak 

untuk membilang, mengenal angka, membandingkan, dan kemampuan berhitung seperti 

penjumlahan dan perkalian. Oleh karena itu, permainan tradisional diharapkan dapat digunakan 

sebagai jembatan yang menghubungkan matematika dengan budaya. 

Salah satu ilmu yang mempelajari hubungan antara budaya yang didalamnya tercakup 

permainan tradisional dengan pembelajaran matematika adalah Etnomatematika. Menurut 

Suwarsono (2015), etnomatematika merupakan suatu studi tentang matematika yang muncul 

atau digunakan di dalam regu-regu etnis masyarakat tertentu. Etnomatematika dapat diartikan 

sebagai matematika yang diterapkan oleh regu budaya tertentu, kelas-kelas profesional dan 

sebagainya (Surat, 2018). Menurut Zhang & Zhang (2010), etnomatematika juga dapat 

diartikan sebagai studi tentang hubungan antara matematika dengan latar belakang sosial 

budaya yang menunjukkan bagaimana matematika dihasilkan, dialihkan, disebarkan dan 

dikhususkan dalam sistem budaya yang beragam. 

Salah satu permainan tradisional yang berkaitan erat dengan etnomatematika adalah 

permainan Basasakolahan. Kata Basasakolahan memiliki arti bermain sekolah - sekolahan. 

Cara memainkan permainan ini sama dengan permainan terka - terkaan. Permainan 

Basasakolahan berasal dari Kalimantan Selatan. Tata cara permainannya memperagakan 

kehidupan sekolah salah satunya yaitu adanya kenaikan kelas. Permainan bersifat regu yang 

terdiri dari 2 regu. Regu yang satu menerka sesuatu yang disembunyikan oleh regu kedua. 

Apabila regu pertama salah menerka benda kecil yang disembunyikan oleh regu kedua, maka 

salah satu anggota regu kedua berhak naik kelas. 

Permainan Basasakolahan dapat dikaitkan dengan pembelajaran matematika materi 

peluang. Menurut Halpern (2013) peluang adalah ilmu tentang kemungkinan dan 

ketidakpastian. Pada permainan Basasakolahan, terdapat proses menebak batu yang 

disembunyikan oleh salah satu tim. Banyaknya kemungkinan yang muncul dalam penebakan 

bergantung pada jumlah pemain. Berdasarkan hal tersebut tampak bahwa permainan 

Basasakolahan menerapkan materi peluang. Permainan Basasakolahan ini dapat dijadikan 

sebagai aktivitas pembelajaran agar siswa lebih mudah memahami konsep peluang. 

Pemahaman konsep peluang tersebut dapat muncul dengan melakukan aktivitas permainan 

Basasakolahan dan dituntun dengan menggunakan Lembar Kerja siswa agar aktivitas lebih 

teratur dan materi dapat tersampaikan. 

Berpijak pada uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aktivitas matematika 

menurut Bishop khususnya aktivitas counting (menghitung) pada permainan Basasakolahan 

dan implementasinya pada pembuatan lembar kerja siswa (LKS) pembelajaran matematika 

materi peluang. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dalam 

membuat lembar kerja siswa (LKS) pembelajaran matematika sehingga tercipta pembelajaran 

matematika yang inovatif dan kreatif. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi 

pengkajian materi matematika dalam permainan tradisional. 

METODE 
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Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2009) penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang prosedur penelitiannya tidak 

menggunakan statistik atau kuantitatif. Dasar pemikiran penggunaan metode ini karena 

penelitian ini ingin mengetahui keterkaitan permainan tradisional dengan pembelajaran 

matematika. Fokus dalam penelitian ini yaitu untuk mengkaji aktivitas matematika pada 

permainan Basasakolahan dan implementasinya dalam pembuatan lembar kerja siswa (LKS) 

khususnya pada materi peluang.  

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan kajian literatur berupa studi pustaka 

menggunakan buku dan internet. Pertama, peneliti melakukan studi pustaka untuk mengetahui 

informasi rinci terkait permainan Basasakolahan. Kedua, peneliti melakukan peragaan atau 

simulasi permainan yang dilakukan oleh anak-anak di Dusun Jlegongan, Kecamatan Seyegan, 

Kabupaten Sleman, Yogyakarta usia 7-15 tahun sebanyak 8 orang. Peragaan dilakukan untuk 

menganalisis materi matematika yang terkandung dalam permainan Basasakolahan. Ketiga, 

setelah peneliti mengetahui keterkaitan antara permainan Basasakolahan dengan materi 

matematika, peneliti membuat lembar kerja siswa (LKS) terkait pembelajaran materi peluang. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permainan Basasakolahan adalah permainan dari Kalimantan Selatan. Inti dari 

permainan ini dilakukan dengan cara menebak letak batu yang disembunyikan regu lain. 

Peserta permainan ini adalah 2 regu dengan masing-masing regu terdiri dari 4-7 orang dalam 

satu tim, namun bisa lebih disesuaikan dengan tempat yang tersedia. Setiap regu menunjuk 1 

anak untuk dijadikan ketua regu. Lapangan yang digunakan berbentuk persegi panjang dengan 

susunan pemain Basasakolahan pada Gambar.1 berikut ini. 

 
Gambar 1. Susunan Pemain Basasakolahan 

Cara bermainnya adalah setiap perwakilan regu melakukan suten (suit) untuk menentukan 

siapa yang bermain terlebih dahulu. Setelah itu, ketua regu yang menang dalam suit (misalnya 

regu A) berhak menjadi regu yang menyembunyikan batu kecil di tangan salah satu anggota 

regunya. sedangkan regu lainnya akan menjadi regu penebak. Regu yang kalah (misalnya regu 

B) berunding untuk menebak letak batu yang disembunyikan oleh regu A. Apabila regu B dapat 

menebak dengan benar letak batu yang disembunyikan oleh ketua regu A di tangan salah satu 

anggota regunya, maka anggota regu A tidak berhak naik kelas melainkan salah satu anggota 

regu B yang berhak naik kelas. untuk menentukan siapa dari anggota regu B yang akan naik 

kelas, anggota regu bisa melakukan suit (teknik pengundian tergantung kesepakatan anggota 

regu). Namun, apabila regu B salah dalam menebak letak batu maka anggota regu A yang 

membawa batu bisa naik kelas. Permainan akan terus berlangsung hingga salah satu regu, 

semua anggotanya sudah naik ke kelas paling tinggi yang disepakati pada awal permainan 

(misalnya kelas paling tinggi dalam permainan yaitu kelas VI). 

Pada Permainan Basasakolahan ini, ditemukan beberapa aktivitas yang dapat dikaitkan 

dengan matematika. Menurut Bishop (1997) terdapat enam aktivitas matematika yang dapat 

ditelaah dalam budaya. Enam aktivitas matematika tersebut adalah counting (menghitung), 
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locating (menempatkan), measuring (mengukur), designing (mendesain), playing (bermain) 

dan explaining (menjelaskan). Aktivitas matematika dalam permainan Basasakolahan menurut 

Bishop (1997) dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1. Aktivitas Matematika pada Permainan Basasakolahan Menurut Bishop 

No Proses Bermain Aktivitas Matematika 

1 ● Peluang regu dapat 

menyembunyikan batu lebih 

dahulu melalui suten (suit) 

● Peluang Menembunyikan batu 

kecil yang dilakukan oleh ketua 

regu kepada salah satu anggota 

regu.  

● Peluang Menebak batu yang 

disembunyikan 

● Peluang Anggota regu yang 

memegang batu naik kelas 

Counting (menghitung) berupa 

Peluang kejadian. 

2 Pengaturan tempat apabila regu lawan 

salah dalam menebak letak batu maka 

anggota yang membawa batu dapat naik 

kelas dalam artian maju ke kotak 

selanjutnya.  

locating (menempatkan) berupa 

pengaturan tempat. 

3.  Regu yang salah satu anggotanya dapat 

sampai di kelas teratas paling cepat, maka 

dinyatakan menang. 

Measuring (Mengukur) berupa 

perbandingan dengan kuantifikasi 

lebih cepat. 

4.  Membuat lapangan yang bermain 

berdasarkan anggota yang bermain. 

Terdapat persegi-persegi yang dijadikan 

sebagai kelas. Banyaknya kelas yang 

dibutuhkan didasarkan dengan banyak 

anggota yang bermain. 

Designing (mendesain) berupa 

penggunaan rasio 

5.  Setiap regu dapat menentukan strategi 

yang baik agar salah satu anggotanya 

dapat sampai di kelas paling atas dengan 

memperhatikan prosedur permainan yang 

ada 

Playing (bermain) berupa 

menyusun strategi  

Setelah peneliti menelaah aktivitas matematika menurut Bishop (1997), peneliti akan 

berfokus pada aktivitas matematika counting (menghitung) berupa Peluang kejadian. 

Permainan Basasakolahan ini memiliki keterkaitan pada materi peluang yang diajarkan di 

bangku kelas 9 semester dua. Peluang (probability) adalah konsep matematika untuk melihat 

kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Jenis peluang ada dua yaitu peluang empirik dan 

peluang teoretik. Jenis peluang yang diimplementasikan pada permainan Basasakolahan adalah 

peluang teoretik. Peluang teoretik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian yang 

diharapkan terhadap frekuensi kejadian yang mungkin (ruang sampel). Peluang teoretik dapat 

dihitung menggunakan rumus dibawah ini: 

 
P(A) = Peluang   

n(A) = Frekuensi kejadian yang diharapkan 

n(S) = Frekuensi seluruh percobaan 
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Pada permainan Basasakolahan implementasi peluang teoretik dapat dilihat dalam Tabel 2 

berikut ini: 

Tabel 2. Impementasi Peluang Teoretik pada Permainan Basasakolahan 

No Proses Bermain Unsur Matematis 

1 Penentuan regu yang akan menyembunyikan baru 

terlebih dahulu. Penentuan dilakukan dengan suten 

(suit jari). 

 

Peluang teoretik 

2 Ketua regu A menyembunyikan batu kecil ke salah 

satu anggota regu A. 

 

Peluang teoretik 

3 Regu B menebak letak batu yang disembunyikan 

pada salah satu anggota regu A

 

Peluang Teoretik 

4 Peluang anggota regu A yang membawa batu dapat 

naik kelas. 

● Apabila regu B dapat menjawab salah letak 

batu yang disembunyikan pada salah satu 

anggota regu A maka anggota regu A yang 

membawa batu tersebut naik kelas. 

● Apabila regu B dapat menjawab benar letak 

batu yang disembunyikan pada salah satu 

anggota regu A maka anggota regu A yang 

membawa batu tersebut tidak naik kelas. 

Peluang Teoretik 

Melihat aktivitas matematika berupa peluang teoretik pada permainan Basasakolahan, 

maka permianan tersebut dapat dijadikan sebagai soal untuk lembar kerja siswa. Berikut ini 

adalah rancangan lembar kerja siswa yang dapat disusun:  

Aktivitas 1 : Kerjakan aktivitas berikut untuk mendapatkan penjelasan mengenai peluang 

teoretik 

Pada suatu hari siswa SD Maju Jaya bersama - sama memainkan permainan 

Basasakolahan. Permainan ini dimainkan oleh 2 regu yang diberi nama regu A dan regu B. 

Tiap regu beranggotakan 6 orang. Dari regu A dan regu B dipilih 1 orang sebagai ketua regu 

sehingga masing - masing regu hanya ada 5 orang yang bermain. Lalu ke 5 anak yang bermain 

tersebut berdiri pada kotaknya masing - masing. Karena jumlah anak yang bermain ada 5 anak, 
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maka jumlah kelas yang tersedia juga ada 5. Ilustrasi permainan Basasakolahan dapat dilihat 

pada Gambar 2 berikut ini : 

 
Gambar 2. Ilustrasi Permainan Basasakolahan 

Setelah semua anggota regu siap untuk bermain, ketua regu melakukan suten (suit). 

Ketua regu yang menang suit akan mendapat giliran pertama dalam bermain. Saat ketua regu 

melakukan suit maka ketua regu akan mendapatkan kemungkinan - kemungkinan. 

Kemungkinan yang muncul inilah yang dinamakan peluang. Peluang yang muncul tersebut 

tentunya dapat kita hitung nilainya.   

a. Tentukan peluang masing - masing ketua regu menang saat melakukan suit. Untuk 

dapat menghitung nilai peluang tersebut perhatikan Tabel 2 di bawah ini. 

Tabel 2. Ketentuan suit 

 Regu A 

   

Regu B 

 

Seri Regu B 

Menang 

Regu A 

Menang 

 

Regu A 

Menang 

Seri Regu B 

Menang 

 

Regu B 

Menang 

Regu A 

Menang 

Seri 

● Berapa banyak kemungkinan regu A menang dalam suit? 

● Berapa banyak kemungkinan regu B menang dalam suit? 

● Berapa banyak kemungkinan terjadi seri (keduanya tidak kalah dan tidak 

menang)? 

Selanjutnya dimisalkan: 

➢ 𝑛(𝑆)= Banyaknya kemungkinan hasil yang terjadi. 

➢ 𝑛(𝐴)= Banyaknya kemungkinan pemain A menang. 

➢ 𝑛(𝐵)= Banyaknya kemungkinan pemain B menang. 

1) Dari hasil diatas diperoleh, 

 𝑛(𝑆)= …. 𝑛(𝐴)= …. 𝑛(𝐵)= ….  



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 94 

2) Selanjutnya diperoleh 

 
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=…. , 

𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
= ….  

3) Apakah nilai 
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
sama dengan

𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
? 

Jadi, peluang masing - masing ketua regu menang saat melakukan suit adalah 
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=….  atau 

𝑛(𝐵)

𝑛(𝑆)
= ….  

b. Setelah ketua regu melakukan suit dapat kita ketahui regu manakah yang menang. 

Setelah diketahui regu manakah yang menang maka permainan dapat dimulai. Regu 

yang menang dalam suit berhak untuk bermain terlebih dahulu. Ketua regu yang 

mendapat giliran bermain memberikan batu yang berjumlah 1 kepada salah satu 

anggota regu. Masing - masing anggota regu mendapat kemungkinan atau peluang yang 

sama. Untuk dapat mengetahui nilai peluang masing - masing anak yang menerima batu 

perhatikan Gambar 3 berikut! 

 
Gambar 3. Peluang Anggota Mendapat Batu 

Dari ilustrasi gambar diatas, ketua regu akan memberikan satu batu kepada salah satu 

anggota regunya secara acak untuk disembunyikan. Untuk menghitung peluang masing 

- masing anak dapat menerima satu batu tersebut isilah Tabel 3 dibawah ini! 

Tabel 3. Peluang 

Pemain Banyaknya 

kemungkinan 

pemain mendapat 

batu  

Banyak 

kemungkinan 

seluruh hasil yang 

terjadi 𝑛(𝑆) 

 

Pemain 1 𝑛(𝑃1) =. .. 5 𝑛(𝑃1)

𝑛(𝑆)
=. . .. 

Pemain 2 𝑛(𝑃2) =. .. 5 𝑛(𝑃2)

𝑛(𝑆)
=. . .. 

Pemain 3 𝑛(𝑃3) =. .. 5 𝑛(𝑃3)

𝑛(𝑆)
=. . .. 

Pemain 4 𝑛(𝑃4) =. .. 5 𝑛(𝑃4)

𝑛(𝑆)
=. . .. 

Pemain 5 𝑛(𝑃5) =. .. 5 𝑛(𝑃5)

𝑛(𝑆)
=. . .. 

Setelah selesai melengkapi tabel dapat disimpulkan bahwa masing - masing anggota 

regu mempunyai peluang yang sama dalam menerima batu, yaitu 
......

......
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Interpretasi: Dari aktivitas a sampai c diperoleh kesimpulan bahwa perbandingan yang 

dilakukan pada aktivitas diatas dinamakan peluang teoretik dengan rumus : . . . . . . . .

. . . . . . .
 

Aktivitas 2: Latihan Soal 

1. Diketahui sebuah permainan Basasakolahan dimainkan oleh 2 regu (regu A dan Regu 

B). setiap regu beranggotakan 6 orang dengan keterangan sebagai berikut: 

● Setiap regu mempunyai tepat satu ketua regu, dan ketua regu tersebut tidak ikut 

dalam proses kenaikan kelas 

● Setiap proses kenaikan kelas hanya ada tepat satu anggota regu yang akan naik 

kelas. 

● Jumlah batu yang disembunyikan hanya ada tepat satu batu. 

Dari informasi diatas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut! 

a. Jika banyaknya anggota sebuah tim dimisalkan n, berapa banyak anggota tim yang 

akan ikut dalam proses kenaikan kelas? 

b. Misalkan anggota regu A diberi nama pemain a, pemain b, pemain c, pemain d dan 

pemain e. Lalu semua anggota regu berada pada kelas 1 dan dalam permainan 

Basasakolahan tersebut banyaknya kelas ada 6. Tentukan: 

1) Nilai peluang masing-masing anggota regu A untuk naik ke kelas 2? 

2) Jika diketahui pemain e sudah berada di kelas 2, berapakah peluang pemain 

lainnya (pemain a, pemain b, pemain c, dan pemain d) untuk naik ke kelas 2? 

3) Jika diketahui pemain a dan pemain b sudah berada di kelas 2, pemain c dan 

pemain d berada di kelas 3. Sedangkan pemain e berada di kelas 1. Berapakah 

peluang pemain c dan pemain d naik ke kelas 4? 

4) Dari kasus 3, tentukan peluang pemain a dan pemain b naik kelas 4! 

2. Sebuah permainan Basasakolahan dimainkan oleh dua regu (regu A dan regu B). Setiap 

regu beranggotakan 7 orang (termasuk ketua masing-masing regu).  

Diketahui: 

● Pemain a, pemain b, pemain c, pemain d, pemain e, dan pemain f adalah anggota 

regu A dan pemain g, pemain h, pemain i, pemain j, pemain k dan pemain l adalah 

anggota regu B. 

● Pemain g, pemain h, pemain i dan pemain j sudah berada di kelas paling tertinggi 

dalam permainan yaitu kelas VI. Sedangkan pemain k dan pemain l masih berada 

di kelas V 

● Karena regu B berhasil menebak dengan benar batu yang disembunyikan oleh regu 

A, maka salah satu anggota regu B berhak naik kelas. 

● Untuk menentukan siapa diantara pemain k dan pemain l yang akan naik ke kelas 

VI, keduanya sepakat untuk melakukan suit. 

Dari beberapa informasi diatas, tentukan peluang pemain k akan naik kelas VI! 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Permainan Basasakolahan merupakan suatu permainan tradisional yang berasal dari 

Kalimantan Selatan. Permainan ini dimainkan oleh 2 regu. Cara memainkan permainan 

Basasakolahan identik dengan tebak - tebakan. Pada permainan Basasakolahan terdapat 

aktivitas matematika menurut Bishop yaitu Counting (menghitung), Locating (menempatkan), 

Measuring (Mengukur), Designing (mendesain), Playing (bermain). Aktivitas Counting 

(menghitung) pada permainan Basasakolahan berkaitan dengan peluang teoretik . Berdasarkan 

kajian aktivitas Counting (menghitung) pada permainan Basasakolahan, permainan ini dapat 

dijadikan sebagai aktivitas pembelajaran terkait materi peluang khususnya peluang teoretik dan 

dapat diimplementasikan dalam pembuatan Lembar Kerja Siswa (LKS).  
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Saran penelitian selanjutnya dapat dikaji etnomatematika terkait permainan 

basasakolahan dan implementasinya pada pembelajaran topik peluang jenis peluang empirik 

atau bilangan kuadrat maupun geometri. 
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Abstrak 

 

Matematika selalu ada dalam setiap hal, salah satunya dalam budaya. 

Hubungan budaya dengan matematika ini disebut dengan etnomatematika. 

Ada beragam hal yang dapat dipelajari pada budaya dan dikaaitkan dengan 

pembelajaran matematika. Misalnya tarian tradisional, alat musik tradisional, 

lagu daerah, maupun permainan tradisional. Setiap daerah memiliki beragam 

permainan tradisional, contohnya permainan tak-tik di Bali. Etnomatematika 

menjadi jembatan penghubung antara permainan tradisional tak-tik dan 

matematika. Permainan tradisional tak-tik erat kaitannya dengan perhitungan 

jarak, ketinggian, gerak parabola, dan usaha. Tujuan penelitian ini adalah 

mengkaji aspek matematis dalam permainan tak-tik dan menggunakan kajian 

tersebut dalam pembelajaran pemodelan gerak parabola. Pendekatan 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif-kualitatif. 

Metode penelitian ini dengan menganalisis studi pustaka dan menganalisis 

permainan tak-tik, dengan cara menonton dan mensimulasikan permainan 

tak-tik. Berdasarkan analisis data dan pembahasannya maka dapat 

disimpulkan, permainan tradisional tak-tik dari Bali mengandung aspek 

matematis dan dapat digunakan sebagai media pembelajaran pada topik 

pemodelan matematika terkait jarak, ketinggian, gerak parabola dan usaha. 

Keterkaitan antara permainan tak-tik dengan matematika terlihat dari gerakan 

tak-tik panak yang dicungkil dan dipukul sehingga menghasilkan gerak 

parabola.  

Kata kunci:  Etnomatematika, tak-tik, pemodelan, gerak parabola, jarak, 

usaha  

 

PENDAHULUAN 

Matematika berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan di lingkungan sekitar seperti 

kebiasaan, adat, dan budaya. Hal tersebut merupakan hal yang dapat dikaji supaya dapat 

mengetahui bahwa matematika sangat dekat dengan lingkungan sekitar. Keterkaitan antara 

matematika dan budaya dapat dirasakan karena keduanya tidak dapat dihindari dalam 

kehidupan sehari-hari. Matematika merupakan ilmu pokok yang harus dimiliki oleh setiap 

individu, sedangkan budaya merupakan pola hidup yang tumbuh dan berkembang dalam 

lingkungan masyarakat untuk mengatur tingkah laku serta mengatur antar individu tentang apa 

saja yang boleh dilakukan dalam berinteraksi. Budaya adalah suatu cara hidup yang 

berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah sekelompok orang, dan diwariskan dari generasi 

ke generasi. Mayarakat belum menyadari bahwa kebudayaan melekat dengan unsur-unsur 

matematika. Terlebih hal ini dapat dimanfaatkan dalam dunia pendidikan sebagai media belajar 

pada pembelajaran matematika.  

Kajian mengenai matematika dalam budaya perlu dikembangkan supaya masyarakat dan 

dunia pendidikan dapat lebih mengenal keterkaitan antar matematika dan budaya, sehingga 

mailto:hammambahaudin@gmail.com
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tidak lagi asing untuk mengetahui hubungan antar keduanya. Keterkaitan antara matematika 

dan budaya dikenal dengan istilah etnomatematika. Istilah etnomatematika diperkenalkan oleh 

D’Ambrasio matematikawan asal Brazil pada tahun 1977. Secara Bahasa awalan “ethno” 

diartikan sebagai suatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk 

Bahasa, kode perilaku, mitos, dan simbol. Kemudian kata “mathema” memiliki arti 

menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, 

mengklasifikasikan, menyimpulkan, dan pemodelan. Akhiran “tics” berasal dari kata techne 

dan bermakna seperti Teknik (D’Ambrasio 1994:449).  Astri Wahyuni, dkk (2013: 2) 

menyatakan bahwa salah satu yang dapat menjembatani antara budaya dan pendidikan 

matematika adalah etnomatematika. Menjembatani antara budaya dan matematika merupakan 

suatu hal yang penting untuk mengenali berbagai cara berpikir yang dapat menyebabkan 

timbulnya bentuk matematika hal tersebut yang dimaksut dengan etnomatematika. Konsep 

matematika dapat lahir dan ditemukan dalam budaya, sehingga dapat memperjelas hubungan 

keterkaitan antara matematika dan budaya. Matematika dapat lahir dari budaya dan dapat 

ditemukan dalam budaya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar bagi 

dunia pendidikan. Dengan demikian, etnomatematika merupakan suatu ilmu dari budaya untuk 

menggali unsur-unsur matematika yang terdapat pada budaya.  

Bishop (1994) menyatakan bahwa etnomatematika dapat dibagi menjadi enam kegiatan 

mendasar yang selalu dapat ditemukan pada sejumlah kelompok budaya. Keenam kegiatan 

etnomatematika tersebut adalah aktivitas: menghitung/membilang, penentuan lokasi, 

mengukur, mendesain, bermain dan menjelaskan. Objek etnomatematika merupakan objek 

budaya yang mengandung unsur-unsur matematika pada suatau masyarakat tertentu. Bentuk 

etnomatematika memuat berbagai aktivitas matematika yang berkembang di masyarakat 

Indonseia yang memuat konsep-konsep matematika pada peninggalan budaya berupa candi dan 

prasasti, gerabah dan peralatan tradisional, motif kain batik, serta permainan tradisional.  

Permainan tradisional adalah aktivitas yang dilakukan tanpa paksaan, mendatangkan rasa 

kegembiraan dan suasana yang menyenangkan berdasarkan tradisi masing-masing daerah yang 

ada di linkgungan, dimainkan dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat, dan 

dilakukan sesuai aturan yang sudah disepakati sebelum permainan dimulai (Widodo & 

Lumintuarso, 2017). Permainan tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan sejak 

zaman dahulu yang terdapat pada setiap daerah di Indonesia. Permainan tradisional merupakan 

bentuk kegiatan yang berkembang dari suatu kebiasaan pada masyarakat tertentu. Permainan 

tradisional dan pembelajaran matematika memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam 

permainan tradisional untuk melaksanalan jalannya permainan tidak terlepas dari konsep-

konsep matematika seperti dalam arena main, aturan main, dan jalannya permainan. Permainan 

tradisional merupakan bentuk budaya yang mengandung kegiatan matematika seperti 

menghitung/membilang, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain dan menjelaskan.  

Salah satu permainan tradisional yang menarik peneliti untuk dilakukan pengkajian 

adalah tak-tik yang berasal dari Bali. Arsana, dkk (1993:62) menyatakan bahwa tak-tik 

merupakan permainan yang bisa dimainkan secara individu (1 vs 1) atau bisa dimainkan secara 

berkelompok yaitu kelompok penjaga dan kelompok lawan. Alat yang dibutuhkan dalam 

permainan ini adalah 2 tongkat yaitu berukuran 30 cm yang bernama tak-tik meme dan 10 cm 

yang bernama tak-tik panak. Tak-tik dimainkan dengan mencungkil dan memukul tak-tik 

panak menggunakan tak-tik meme. Permainan tradisional tak-tik sangat baik jika dapat 

dilestarikan dan dikembangkan, karena memiliki manfaat yang dapat diambil dari permainan 

tersebut, seperti keterkaitannya dalam pembelajaran, khususnya pemodelan matematika. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Kajian Etnomatematika 

Pada Permainan Tak-Tik Bali Dan Implementasinya dalam Pembelajaran Pemodelan Gerak 

Parabola”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji aspek matematis dalam permainan tak-

tik dan menggunakan kajian tersebut dalam media pembelajaran pemodelan gerak parabola. 
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Peneliti juga menentukan seberapa besar usaha yang perlu dikeluarkan untuk memperbesar 

kemungkinan kemenangan dalam permainan tak-tik Bali ini. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Moh. Nazir (1985:84) 

metode deskriptif merupakan suatu metode yang sering digunakan untuk 

penelitian,sekelompok peneliti, suatu objek terhadap peristiwa yang terjadi pada masa sekarang 

dengan menggambarkan situasi atau kegiatan. Selain itu menurut Sugiyono (2008:15) 

menjelaskan bahwa metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang berfondasi 

pada kebiasaan yang sering digunakan untuk penelitian sebagaimana meneliti pada kondisi 

objek yang sebenarnya. Dari kedua ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif 

kualitatif merupakan suatu bentuk gambaran nyata yang sebenarnya tanpa ada rekaan atau 

buatan dalam pengambilan data.  

Teknik pengambilan data yang peneliti gunakan dengan studi pustaka dan 

mensimulasikan permainan tak-tik. Tahapan untuk mengumpulkan data sebagai berikut. 

Pertama peneliti mencari referensi jurnal dan buku-buku terkait dengan permainan tak-tik dari 

Bali. Setelah itu peneliti menganalisis permainan tersebut sebelum disimulasikan seperti 

memperhatikan cara bermain, aturan permainan, dan keterkaitan permainan dengan konsep 

matematika. Kedua Peneliti mensimulasikan permainan tersebut berdasarkan prosedur-

prosedur pada permainan. Dari simulasi tersebut peneliti mengamati unsur-unsur matematika 

yang ada. Kemudian menuangkan ke dalam media pembelajaran matematika. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tak-tik merupakan permainan tradisional, permainan tak-tik berasal dari Bali. Nama tak-

tik diambil dari bunyi alat permainannya yang dimainkan dan berbunyi tak-tik. Di Bali tak-tik 

juga dikenal dengan nama masuntik karena cara memainkanya dengan menyuntik atau 

menyungkil, sedangkan di daerah lain tak-tik juga dikenal dengan benthik, patillele, dan gatrik. 

Dalam permainan tak-tik, alat-alat yang digunakan adalah dua buah tongkat yang berukuran 

30 cm dan 10 cm. Tongkat yang berukaran 10 cm dinamakan tak-tik panak yang berarti anak, 

sebagai tongkat yang di lempar dan digunakan untuk membakar rumah-rumahan. Sedangkan 

tongkat yang berkuran 30 cm disebut tak-tik meme yang berarti mama, di gunakan untuk 

mencungkil dan memukul tak-tik panak. Dibutuhkan juga dua buah batu-bata sebagai rumah-

rumahan atau bisa juga menggunakan lubang di tanah dari hasil galian dengan kedalam 5-8 cm, 

rumah-rumahan ini berguna untuk menjadi tempat untuk meletakkan tak-tik panak dan 

mencungkil tak-tik panak, rumah-rumahan ini berfungsi sebagai sarang atau benteng. 

Permainan ini bisa dimainkan secara individu atau berkelompok. 

Langkah-langkah dalam permainan tak-tik terdiri dari 3 sesi. Permainan di awali dengan 

suit untuk menentukan penjaga dan pemain, setelah itu permainan masuk ke sesi pertama yaitu 

mencungkil. Mula-mula pemain yang mendapatkan giliran menjaga rumah-rumahan 

meletakkan tak-tik panak di atas rumah-rumahan, kemudian tak-tik panak itu di cungkil 

sekeras-kerasnya dengan tak-tik meme. Setalah tak-tik panak berhasil di cungkil, tak-tik meme 

dipasang menggantikan tak-tik panak yang sudah melayang karena dicungkil. Pihak lawan 

berusaha menangkap tak-tik panak yang  melayang, kalau berhasil menangkap tak-tik panak 

dalam keadaan melayang maka penjaga yang mencungkil tak-tik panak dinyatakan mati dan 

tidak boleh melanjutkan permainan lagi, tim lawan bertukar menjaga rumah-rumahan dengan 

pemain penjaga. Kalau pemain lawan tidak berhasil menangkap tak-tik panak dalam keadan 

melayang maka tak-tik panak harus digunakan oleh pemain lawan untuk membakar rumah-

rumahan dengan cara melemparkan tak-tik panak itu dari posisi jatuhnya tak-tik panak ke arah 

rumah-rumahan, apabila tak-tik panak tersebut mengenai rumah-rumahan maka rumah-

rumahan dinyatakan terbakar, dan penjaga dinyatakan mati. Untuk pihak lawan mengambil 
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posisi sebagai penjaga, jika pelemparan tak-tik panak oleh pihak lawan tidak mengenai rumah-

rumahan maka permainan berlanjut pada sesi kedua. 

Sesi kedua melempar dan memukul tak-tik panak, tak-tik panak dilempar ke atas dan 

dipukul sejauh mungkin oleh penjaga dengan tak-tik meme dari rumah-rumahan. Tak-tik panak 

yang melayang di udara akan berusaha ditangkap oleh pemain lawan. Jika pemain lawan 

behasil menangkapnya, penjaga dinyatakan mati dan bertukar posisi. Jika tidak berhasil 

menangkapnya maka pemain lawan bisa  menggunakan tak-tik panak untuk membakar rumah-

rumahan dengan melemparnya dari titik jatuhnya tak-tik panak. Apabila saat pelemparan tak-

tik panak mengenai rumah-rumahan maka penjaga mati dan bertukar posisi, namun jika tak-tik 

panak tersebut tidak menganai rumah-rumahan, maka penjaga akan mendapatkan point, 

dengan menghitung jarak anatara rumah-rumahan dengan titik jatuhnya tak-tik panak yang 

dilempar. Perhitungan jarak menggunakan tak-tik meme dengan berdasarkan jumlahan satuan 

tak-tik meme. Setalah penjaga mendapatkan poin permainan dilanjutkan ke sesi tiga. 

Sesi tiga yaitu memukul tak-tik panak, mula-mula tak-tik panak di sandarkan pada 

rumahan-rumahan dengan kemiringan 45°. Ujung tak-tik panak tersebut kemudian dipukul 

dengan tak-tik meme sedemikian sehingga tak-tik panak melayang sesaat lalu segara di pukul 

lagi sejauh mungkin dengan tak-tik meme. Kalau penjaga tidak berhasil memukul tak-tik panak 

pada saat melayang, maka penjaga dinyatakan mati dan bertukar posisi dengan pihak lawan. 

Jika berhasil memukulnya maka penjaga akan mendapatakn point dengan cara menghitung 

jarak antara titik jatuhnya tak-tik panak dan rumah-rumahan berdasarkan jumlahan satuan tak-

tik meme. Permainan akan dinyatakan berakhir apabila point yang diperoleh sudah mencapai 

batas yang disepakati. Tim yang mencapai batas terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai 

pemenang. Permainan ini identik dengan gerak parabola, jarak dan usaha yang diperlukan oleh 

tim penjaga supaya memperbesar presentase kemenangan. 

Aspek matematis dari permainan tak-tik ini yaitu terkait dengan persamaan parabola, 

perhitungan jarak, ketinggian dan persamaan usaha yang dikeluarkan pencungkil atau pemukul. 

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pemodelan persamaan gerak tak-tik panak 

yang membentuk parabola sebagai media pembelajaran persamaan parabola.  

Persamaan Lintasan Tak-Tik Panak Sesi 1 

Pada saat tak-tik panak dilempar dengan cara dicungkil maka menghasilkan gerak yang 

membentuk parabola terbuka ke bawah. 

 

 
(Gambar A.1 Penampakan Lintasan Tak-Tik Panak Sesi 1 Dalam 3D) 
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(Gambar A.2 Penampakan Lintasan Tak-Tik Panak Sesi 1 Dalam 2D) 

 Parabola merupakan fungsi kuadrat 𝑦 = 𝑞𝑥2  dengan 𝑞 ∈ ℝ. Saat 𝑞 > 0  maka 𝑦 ≥ 0 

dengan 𝑦1 > 𝑦2 > 𝑦3 > ⋯ > 0 < ⋯𝑦𝑛−2 < 𝑦𝑛−1 < 𝑦𝑛 , ∋  membentuk lintasan parabola 

terbuka ke atas. Saat  𝑞 = 0 maka 𝑦 = 0 dengan 𝑦1 = 𝑦2 = 𝑦3 = ⋯ = 𝑦𝑛−2 = 𝑦𝑛−1 = 𝑦𝑛 =
0, ∋ membentuk garis lurus. Sedangkan saat 𝑞 < 0 maka 𝑦 ≤ 0 dengan 𝑦1 < 𝑦2 < 𝑦3 < ⋯ <
0 > ⋯𝑦𝑛−2 > 𝑦𝑛−1 > 𝑦𝑛, ∋ membentuk lintasan parabola terbuka ke bawah. 

Penulis memodelkan gerak tak-tik panak sebagai parabola terbuka ke bawah dengan 𝑞 <
0   dan titik puncak merupakan (𝑎, 𝑏) . 𝑎  merupakan jarak antara rumah-rumahan dengan 

pemain lawan tertinggi ∋ 𝑥 = 𝑎  didapat 𝑥 − 𝑎 = 0 , dan 𝑏  adalah tinggi pemain lawan 

tertinggi beserta loncatannya ∋ 𝑦 = 𝑏  didapat 𝑦 − 𝑏 = 0 . Penulis memanfaatkan pemain 

lawan tertinggi karena dengan mengarahkan tak-tik panak kepada pemain lawan tertinggi maka 

jarak yang diperoleh tak-tik panak juga akan jauh. Dengan mengarahkan tak-tik panak kepada 

pemain tertinggi juga memperkecil kemungkinan tak-tik panak ditangkap oeh lawan. Sehingga 

didapatkan Persamaan lintasan tak-tik panak tersebut : 

𝑦 − 𝑏  = −𝑞(𝑥 − 𝑎)2 
−𝑞

−𝑞
(𝑥 − 𝑎)2  =

1

−𝑞
(𝑦 − 𝑏) 

(𝑥 − 𝑎)2 = −𝑝(𝑦 − 𝑏) 
Dengan 𝑝 > 0, dan 𝑝 mempengaruhi perpindahan dari tak-tik panak pada saat di rumah 

hingga ke tempat jatuhnya tak-tik panak terjauh. Nilai 𝑝 untuk sesi 1 dapat dicari dengan 

mensubstitusikan (𝑥, 𝑦) = (0,0) ke persamaan. Pada sesi 1 permainan tak-tik, posisi tak-tik 

panak pada saat keadaan awal (rumah-rumahan) tidak memiliki ketinggian sehingga y=0 dan 

diasumsikan posisi awal x=0. Maka lintasan parabola di awal melewati titik (0,0).  
(𝑥 − 𝑎)2 = −𝑝(𝑦 − 𝑏) 
(0 − 𝑎)2 = −𝑝(0 − 𝑏) 
𝑎2   =  −𝑝(−𝑏) 
𝑎2   =  𝑝𝑏 

𝑝 =  
𝑎2

𝑏
 

Didapat 𝑝 =
𝑎2

𝑏
, sehingga persamaan gerak tak-tik panak menjadi :  

(𝑥 − 𝑎)2   =  −
𝑎2

𝑏
(𝑦 − 𝑏) 

Persamaan Jarak Tak-Tik Panak Sesi 1 

Pada pelemparan tak-tik panak sesi 1, jarak tak-tik panak merupakan perpindahan tak-tik 

panak dari rumah-rumahan sampai ke titik akhir jatuhnya tak-tik panak. 
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(Gambar A.3 Penampakan Jarak Tak-Tik Panak Sesi 1) 

Untuk mencari jarak tak-tik panak setelah dilakukan pelemparan dengan cara dicungkil 

maka dapat dicari dengan mensubstitusikan saat 𝑦 = 0, karena pada posisi 𝑦 = 0 yaitu tak-tik 

panak tepat berada di tanah. Sehingga persamaan menjadi : 

(𝑥 − 𝑎)2   =  −
𝑎2

𝑏
(𝑦 − 𝑏) 

(𝑥 − 𝑎)2   =  −
𝑎2

𝑏
(0 − 𝑏) 

(𝑥 − 𝑎)2   =  −
𝑎2

𝑏
(−𝑏) 

(𝑥 − 𝑎)2   =  𝑎2 

𝑥2 − 2𝑎𝑥 + 𝑎2   =  𝑎2 

𝑥2 − 2𝑎𝑥 = 0 

𝑥(𝑥 − 2𝑎) = 0 

𝑥 = 0 ∨  (𝑥 − 2𝑎)  = 0 

𝑥 = 0 ∨  𝑥 = 2𝑎 

Sehingga didapat persamaan untuk mencari jarak perpindahan tak-tik panak dari posisi 

rumah ke posisi tempat jatuhnya tak-tik panak yaitu : 

𝑥 = 2𝑎 

Jarak = 2𝑎 

Persamaan Usaha Tak-Tik Panak Sesi 1 

Untuk mencari usaha yang diperlukan pencungkil sehingga mendapatkan gerak parabola 

yang sesuai dengan perkiraan maka dibutuhkan gaya dan juga perpindahan dari titik awal 

rumah sampai ke titik akhir tak-tik panak saat jatuh ke tanah. Semakin besar gaya yang 

dilontarkan maka usaha yang diperlukan pemain penjaga juga semakin besar. Semakin besar 

sudut awal lintasan tak-tik panak maka semakin besar juga usaha yang diperlukan. Semakin 

besar jarak perpindahan tak-tik panak juga membutuhkan usaha yang semakin besar. Sehingga 

persamaan usaha tersebut adalah : 

𝑊 = 𝐹. 𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑆 

𝑊 = 𝐹. 𝑐𝑜𝑠𝜃. 2𝑎 

Sehingga usaha yang diperlukan untuk memperbesar kemenangan permainan tak-tik ini 

yaitu usaha ≥ 𝐹. 𝑐𝑜𝑠𝜃. 2𝑎. Dengan F adalah gaya, yaitu massa tak-tik panak × percepatan dan 

𝜃 merupakan sudut awal tak-tik panak. 

Persamaan Tak-Tik Panak Sesi 2 dan Sesi 3 

Pada saat tak-tik panak dilempar dengan cara dipukul pada sesi 2 dan sesi 3 maka 

menghasilkan gerak yang membentuk parabola terbuka ke bawah dengan titik awal memiliki 

suatu ketinggian tertentu. 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 103 

 
(Gambar B.1 Penampakan Lintasan Tak-Tik Panak Sesi 2 dan 3 Dalam 3D) 

 
(Gambar B.2 Penampakan Lintasan Tak-Tik Panak Sesi 2 dan 3 Dalam 2D) 

Dari persamaan (𝑥 − 𝑎)2 = −𝑝(𝑦 − 𝑏) pada persamaan tak-tik panak sesi 1, dengan 

𝑝 > 0  dan 𝑝  mempengaruhi perpindahan dari tak-tik panak pada saat di rumah hingga ke 

tempat jatuhnya tak-tik panak terjauh. Nilai 𝑝 untuk sesi 2 dan sesi 3 dapat dicari dengan 

mensubstitusikan (𝑥, 𝑦) = (0, ℎ) ke persamaan. Pada sesi 2 dan sesi 3 permainan tak-tik, posisi 

awal tak-tik panak memiliki ketinggian sehingga 𝑦 = ℎ, ℎ merupakan jarak dari tanah dengan 

ketinggian nyaman pemukul dan diasumsikan posisi awal x=0. Maka lintasan parabola di awal 

melewati titik (0, ℎ).  
(𝑥 − 𝑎)2 = −𝑝(𝑦 − 𝑏) 
(0 − 𝑎)2 = −𝑝(ℎ − 𝑏) 
𝑎2   = −𝑝(ℎ − 𝑏) 

−𝑝 =
𝑎2

ℎ − 𝑏
 

Didapat −𝑝 =
𝑎2

ℎ−𝑏
 sehingga persamaan gerak tak-tik panak menjadi : 

(𝑥 − 𝑎)2 =
𝑎2

ℎ − 𝑏
(𝑦 − 𝑏)   , dengan ℎ < 𝑏 

Persamaan Jarak Tak-Tik Panak Sesi 2 

Pada pelemparan tak-tik panak sesi 2, jarak tak-tik panak merupakan perpindahan tak-tik 

panak dari rumah-rumahan dengan ketinggian tertentu sampai dengan titik akhir jatuhnya tak-

tik panak. 
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(Gambar B.3 Penampakan Jarak Tak-Tik Panak Sesi 2) 

Untuk mencari jarak tak-tik panak setelah dipukul pada sesi 2 dan sesi 3 ini dapat dengan 

mensubstisusi 𝑦 = 0. Karena saat 𝑦 = 0 posisi tak-tik panak tepat berada di tanah. 

(𝑥 − 𝑎)2   =  
𝑎2

ℎ − 𝑏
(𝑦 − 𝑏) 

(𝑥 − 𝑎)2   =  
𝑎2

ℎ − 𝑏
(0 − 𝑏) 

(𝑥 − 𝑎)2   =  
𝑎2

ℎ − 𝑏
(−𝑏) 

𝑥2 − 2𝑎𝑥 + 𝑎2   =  −
𝑎2𝑏

ℎ − 𝑏
 

𝑥2 − 2𝑎𝑥 + 𝑎2 +
𝑎2𝑏

ℎ − 𝑏
= 0 

𝑥2 − 2𝑎𝑥 +
𝑎2ℎ − 𝑎2𝑏 + 𝑎2𝑏

ℎ − 𝑏
= 0 

𝑥2 − 2𝑎𝑥 +
𝑎2ℎ

ℎ − 𝑏
= 0 

 

 

Dengan rumus ABC maka : 

𝑥 =
−(−2𝑎) ± √(−2𝑎)2 −

4𝑎2ℎ
ℎ − 𝑏

2
 

𝑥 =
2𝑎 ± √4𝑎2 −

4𝑎2ℎ
ℎ − 𝑏

2
 

Sehingga didapat persamaan untuk mencari jarak tak-tik panak dari posisi awal pada sesi 

ke 2 dan 3 ke posisi tempat jatuhnya tak-tik panak yaitu : 

𝑥 =
2𝑎 + √4𝑎2 −

4𝑎2ℎ
ℎ − 𝑏

2
 

Jarak =
2𝑎 + √4𝑎2 −

4𝑎2ℎ
ℎ − 𝑏

2
 

Persamaan Usaha Tak-Tik Panak Sesi 2 dan Sesi 3 

Untuk mencari usaha yang diperlukan pemukul pada sesi 2 dan sesi 3 sehingga 

mendapatkan gerak parabola yang sesuai dengan perkiraan maka dibutuhkan gaya dan juga 

perpindahan dari titik awal rumah sampai ke titik akhir tak-tik panak saat jatuh ke tanah. 

Persamaan usaha tersebut adalah : 

𝑊 = 𝐹. 𝑐𝑜𝑠𝜃. 𝑆 
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𝑆  merupakan perpindahan, perpindahan dicari dengan mencari jarak dari titik awal yaitu 

(𝑥1, 𝑦1) = (0, ℎ) ke titik akhir tak-tik panak yaitu (𝑥2, 𝑦2) = (
2𝑎+√4𝑎2−

4𝑎2ℎ

ℎ−𝑏

2
, 0). Persamaan 

untuk mencari 𝑆 adalah : 

𝑆 = (𝑥2 − 𝑥1)
2 + (𝑦2 − 𝑦1)

2 

𝑆 =

(

 
2𝑎 + √4𝑎2 −

4𝑎2ℎ
ℎ − 𝑏

2
− 0

)

 

2

+ (0 − ℎ)2 

𝑆 =

(

 
2𝑎 + √4𝑎2 −

4𝑎2ℎ
ℎ − 𝑏

2

)

 

2

+ ℎ2 

Maka persamaan usaha menjadi : 

𝑊 = 𝐹. 𝑐𝑜𝑠𝜃.

(

 
 

(

 
2𝑎 + √4𝑎2 −

4𝑎2ℎ
ℎ − 𝑏

2

)

 

2

+ ℎ2

)

 
 

 

Sehingga usaha yang diperlukan untuk memperbesar kemenangan permainan tak-tik ini 

yaitu usaha ≥ 𝐹. 𝑐𝑜𝑠𝜃. ((
2𝑎+√4𝑎2−

4𝑎2ℎ

ℎ−𝑏

2
)

2

+ ℎ2). Dengan 𝐹 adalah gaya, yaitu massa tak-tik 

panak × percepatan dan 𝜃 merupakan sudut awal tak-tik panak.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka permainan tak-tik Bali ini  memiliki aspek-

aspek matematis yang dapat dimanfaatkan untuk media pembelajaran matematika terkait 

persamaan parabola, jarak, ketinggian dan usaha. Dalam penulisan ini, peneliti memfokuskan 

pada persamaan parabola Dimana siswa mempraktikkan permainan tak-tik Bali dan guru 

membimbing dalam memodelkan persamaan tersebut. 

Persamaan parabola tak-tik panak pada sesi 1 didapatkan : 

(𝑥 − 𝑎)2 = −
𝑎2

𝑏
(𝑦 − 𝑏) 

 

 

Persamaan parabola tak-tik panak pada sesi 2 dan 3 didapatkan : 

(𝑥 − 𝑎)2 =
𝑎2

ℎ − 𝑏
(𝑦 − 𝑏)   , dengan ℎ < 𝑏 
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DARI LAMPUNG DAN IMPLEMENTASI DALAM PEMBELAJARAN 

MATEMATIKA MATERI FILLING SLOT DAN COMBINASI 

 

Gustin Hendra Wati1), Eninda Natalia2), Ignatia Dharmastuti3)  
1,2,3)Mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma 

gustinhendrawati08@gmail.com  

 

Abstrak 

 

Kemunculan gadget di era modern membuat mayoritas anak calon 

generasi penerus bangsa asyik memainkan gadget yang mereka miliki. 

Permainan tradisional budaya Bangsa Indonesia semakin ditinggalkan, salah 

satunya permainan cepu. Upaya pelestarian dan pengenalan permainan 

tradisional “Main Cepu” ini penting untuk dilakukan. Selain menjaga 

warisan budaya, nilai kebaikan serta pembelajaran dalam matematika dari 

permainan cepu akan diperoleh oleh anak-anak remaja yang memainkannya. 

Salah satu upaya untuk melestarikan permainan cepu adalah dengan 

menjadikan permainan ini sebagai suatu pembelajaran matematika dalam 

materi peluang, khususnya filling slot dan combinasi. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengkaji aspek matematis dan mengimplementasikan dalam 

pembelajaran matematika materi peluang. Jenis penelitian ini adalah 

etnografi dengan menggunakan metode deskriptif eksploratif yaitu 

menemukan dan mengetahui suatu peristiwa (konsep atau masalah) dengan 

melakukan penjajakan terhadap materi peluang. Peneliti mengumpulkan data 

dengan teknik wawancara, pengamatan, dan studi literatur untuk 

mengumpulkan informasi yang relevan. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa permain cepu memiliki keterkaitan dalam pembelajaran matematika 

di Sekolah Menengah Pertama yaitu materi  peluang (filling slot dan 

combinasi). 

Kata kunci: Main Cepu, Matematika, Permainan Tradisional, Peluang 

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi yang semakin pesat ternyata juga mempengaruhi aktivitas bermain 

anak.  Sekarang, anak-anak lebih sering bermain digital seperti games online, playstation (PS), 

dan sebagainya. Permainan ini memiliki kesan sebagai permainan modern karena dimainkan 

menggunakan gadget (HP, Komputer) yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan 

permainan tradisional. Permainan tradisional kadang tidak membutuhkan peralatan saat 

dimainkan kalaupun ada peralatan yang digunakan hanyalah peralatan yang sangat sederhana 

yang mudah didapatkan, dan biasanya ada di sekitar kita saat bermain, seperti kayu, bambu, 

tutup gelas, dan sebagainya. 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa permainan tradisional sudah mulai 

ditinggalkan dan digantikan oleh permainan modern. Pesatnya perkembangan teknologi 

informasi (TI) ini secara langsung maupun tidak langsung menjadi salah satu penyebab 

tergusurnya berbagai permainan tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Hal ini 

dibuktikan dengan banyaknya anak-anak yang lebih banyak, bahkan cenderung lebih menyukai 

permainan berbasis IT. Permainan tradisional pun kini sudah ditinggalkan, bahkan hampir 

dilupakan. Banyak anak yang tidak tahu beragam permainan tradisional yang dulu diwariskan 

mailto:gustinhendrawati08@gmail.com
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turun temurun. Padahal, permainan tradisional dapat mengembangkan keterampilan sosial 

anak. 

Menurut D’Ambrosio etnomatematika adalah 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, 

mengklarifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. Akhiran “tics” berasal dari techne, dan 

bermakna sama seperti teknik. Sedangkan secara istilah etnomatematika diartikan sebagai 

matematika yang dipraktikan diantara kelompok budaya diidentifikasi seperti masyarakat 

nasional suku, kelompok buruh, anak-anak dari kelompok usia tertentu dan kelas profesional 

(D’Ambrosio, 1985). Dari definisi tersebut maka etnomatematika dapat diartikan sebagai 

matematika yang dipraktikan oleh kelompok budaya, seperti masyarakat perkotaan dan 

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

lainnya. 

Menurut Wahyuni (2013: 2) etnomatematika adalah bentuk matematika yang 

dipengaruhi atau didasarkan budaya. Melalui penerapan etnomatematika dalam pendidikan 

khususnya pendidikan matematika diharapkan nantinya siswa dapat lebih memahami 

matematika, dan lebih memahami budaya mereka, dan nantinya para pendidik lebih mudah 

untuk menanamkan nilai budaya itu sendiri dalam diri siswa, sehingga nilai budaya yang 

merupakan bagian karakter bangsa tertanam sejak dini dalam diri siswa. 

Menurut Mulyani (2016: 47-48) permainan tradisional adalah suatu permainan warisan 

dari nenek moyang yang wajib dan perlu dilestarikan karena mengandung nilai-nilai kearifan 

lokal. Marzoan & Hamidi (2017 : 46) menyimpulkan bahwa “permainan tradisional merupakan 

kegiatan yang dilakukan dengan suka rela dan menimbulkan kesenangan bagi pelakunya, diatur 

oleh peraturan permainan yang djalankan berdasar tradisi turun-temurun”. 

Permainan tradisional yang telah lahir sejak ribuan tahun yang lalu merupakan hasil dari 

proses kebudayaan manusia zaman dahulu yang masih kental dengan nilai-nilai kearifan lokal. 

Meskipun sudah sangat tua, ternyata permainan tradisional memiliki peran edukasi yang sangat 

manusiawi bagi proses belajar individu, terutama anak-anak. Dikatakan demikian, karena 

secara alamiah permainan tradisional mampu menstimulasi berbagai aspek-aspek 

perkembangan anak yaitu : motorik, kognitif, emosi, bahasa, sosial, spiritual, ekologis, dan 

nilai-nilai/moral (misbach, 2006). 

Salah satu permainan tradisional yang sudah mulai ditinggalkan tersebut adalah “Main 

Cepu”. Main Cepu atau biasa disebut Main Tutup Cangkir/Gelas adalah sebutan permainan 

tradisional yang ada di daerah Lampung. Dalam permainan ini yang dipergunakan ialah tutup 

cangkir atau gelas tempat air minum. Sejarah perkembangan permainan ini seperti halnya Main 

Bias. Permainan ini mempunyai hubungan yang erat sekali atau tidak dapat dipisahkan dari 

peristiwa-peristiwa sosial yang pada umumnya diselenggarakan oleh masyarakat penduduk asli 

Lampung, khususnya masyarakat Lampung Pesisir seperti pada peristiwa-peristiwa : Upacara-

upacara/Pesta-pesta adat perkawinan, Sunatan, Upacara-upacara adat lainnya seperti angkat 

nama (naik pepadun), pengebakhan adok (pemberian gelar) dan sebagainya. Oleh karena itu 

penyelenggaraannya hanya diadakan pada waktu peristiwa-peristiwa tersebut saja. 

Adanya upaya pelestarian dan pengenalan kembali permainan tradisional “Main Cepu” 

perlu dilakukan. Selain menjaga warisan budaya Bangsa Indonesia, nilai kebaikan dan manfaat 

permainan juga akan didapatkan oleh anak-anak yang memainkannya. Main Cepu dapat 

dijadikan sebagai media pembelajaran, khususnya media pada pembelajaran matematika. 

Media pembelajaran menjadi komponen penunjang yang dapat menumbuhkan sikap belajar 

pada siswa (Mudlofir & Rusydiyah, 2016). Pembelajaran matematika dengan media permainan 

tentu akan sangat menyenangkan dan diminati oleh siswa. Pembelajaran matematika 

merupakan proses yang sengaja dirancang dengan tujuan menciptakan suasana lingkungan 
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yang memungkinkan seseorang melaksanakan kegiatan belajar matematika dengan melibatkan 

partisipasi aktif siswa di dalamnya (Hamzah & Muhlisrarini, 2014). Media “Main Cepu” 

dimodifikasi sesuai dengan konteks materi pada pembelajaran matematika. Sasaran materi 

pembelajaran matematika yang akan digunakan adalah materi peluang pada siswa kelas XI. 

Penelitian ini dibuat berdasarkan penelitian yang menyerupai tentang eksplorasi dalam 

permainan tradisional jawa yaitu yang bertujuan untuk mengekplorasi terkait hubungan antara 

matematika dengan budaya, khususnya dalam kebudayaan masyarakat Jawa yang ada di 

Yogyakarta. Hasil penelitian eksplorasi dalam permainan tradisional jawa, menunjukkan 

bahwa permainan tradisional dalam kebudayaan masyarakat jawa memiliki berbagai konsep 

matematika, seperti operasi bilangan, bangun datar, kesebangunan, kekongruenan, 

perbandingan bilangan, dan relasi. Selain itu, permainan tradisional tersebut juga mengandung 

nilai-nilai budaya yang mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Begitu juga penelitian 

terkait “Eksplorasi Etnomatematika Permainan Tradisional “Main Cepu” dari Lampung 

dan Implementasi Dalam Pembelajaran Matematika Materi Filling Slot dan Combinasi”. 

Penelitian ini menunjukkan bahwa permainan tradisional dalam kebudayaan masyarakat 

Lampung memiliki konsep matematika, yaitu peluang. 

Oleh karena itu, tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis eksplorasi 

etnomatematika “Main Cepu” daerah Lampung agar diperoleh informasi dasar dalam 

pengembangan ilmu etnomatematika terhadap pembelajaran matematika khususnya materi 

peluang. Dengan demikian, peneliti memberikan judul penelitian ini dengan “Eksplorasi 

Etnomatematika Permainan Tradisional “Main Cepu” dari Lampung dan Implementasi 

Dalam Pembelajaran Matematika Materi Filling Slot dan Combinasi”. 

METODE 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian eksploratif karena merupakan penelitian 

penggalian, menggali untuk menemukan dan mengetahui suatu gejala atau peristiwa (konsep 

atau masalah) dengan melakukan penjajakan terhadap gejala tersebut (Gulo : 2000). Sedangkan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan etnografis yaitu 

pendekatan empiris dan teoritis yang bertujuan mendapatkan deskripsi dan analisis mendalam 

tentang kebudayaan berdasarkan penelitian lapangan (fieldwork) yang intensif. Pendekatan ini 

memusatkan usaha untuk menemukan bagaimana masyarakat mengorganisasikan budaya 

tersebut dalam pikiran mereka dan kemudian menggunakannya dalam kehidupan sehingga ada 

dalam pikiran manusia. Metode penelitian yang dilakukan adalah wawancara. 

Penelitian ini diawali dengan menentukan jadwal penelitian (take video), melakukan take 

video pada tempat dilakukannya take video, dan menggunakan studi literatur. Pengumpulan 

data dilakukan secara online dengan mengisi google form yang sudah dibuat oleh peneliti 

kemudian menyebarluaskan google form tersebut khususnya yang berdomisili di daerah 

Lampung. Pada dasarnya data yang akan dianalisis dalam penelitian ini berdasarkan hasil 

dokumentasi dan wawancara yang mengaitkan bagaimana budaya yang terdapat di daerah 

Lampung mengandung unsur matematika. Analisis data yang akan dilakukan adalah analisis 

taksonomi. Analisis taksonomi memusatkan perhatian dan menjabarkan secara rinci pada 

domain tertentu yang berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi 

sasaran penelitian. Analisis taksonomi dilakukan untuk membuat kategori dari simbol-simbol 

budaya yang ada pada kebudayaan yang diteliti. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang menyerupai tentang permainan tradisional terkait eksplorasi 

dalam permainan tradisional yang memiliki hubungan antara matematika dengan budaya, 

penelitian juga memiliki konsep matematika, yaitu peluang menyembunyikan cincin ke dalam 

tutup gelas apabila mempunyai 5-6 tutup gelas. 

Berdasarkan hasil analisis data wawancara peneliti dengan teman-teman yang berasal 

dari Lampung.  Dapat disimpulkan bahwa anak-anak pada jaman milenial saat ini sebagian 
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besar sudah tidak mengenal dan mengerti permainan tradisional dari daerah Lampung. Hal ini 

disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi, dan anak-anak juga lebih tertarik 

memainkan gadget nya dari pada bermain permainan tradisonal. Situasi yang seperti ini 

berjalan terus menerus membuat anak-anak tidak bisa melestarikan permainan tradisional 

karena sudah tidak pernah dimainkan oleh anak-anak. Sebagian besar narasumber yang peneliti 

wawancara menyatakan bahwa sudah jarang memainkan permainan tradisional. Bahkan 

hampir semua narasumber mengatakan bahwa tidak mengetahui apa itu permainan cepu.  

Permainan Tradisional Main Cepu 

“Main Cepu” dalam bahasa Indonesia adalah tutup cangkir atau tutup gelas, karena alat 

dari permainan ini adalah tutup gelas/cangkir. Permainan ini dimainkan oleh  sekelompok 

Bujang yang berusia ±15 tahun dan sekelompok gadis yang berusia ±13 tahun . Permainan ini 

sifatnya hanya rekreatif semata-mata. Permainan ini diselenggarakan dan dilakukan oleh siapa 

saja dari segala tingkatan atau lapisan masyarakat dan dilakukan saat kegiatan adat istiadat 

(upacara/pesta perkawinan).  

 

Berikut beberapa tata cara dalam bermain permainan tradisional “Main Cepu”. 

 

No. 

Tata Cara Bermain 

Permainan Tradisional 

“Main Cepu” 

Gambar 

1. 

Siapkan tutup 

gelas/cangkir sekitar 5-6 

buah setiap pemain. 

 

 
 

2. 
Siapkan sebuah cincin dari 

salah satu pemain. 

 

 
 

3. 
Cincin dimasukkan ke 

dalam tutup gelas/cangkir. 

 

 
 

4. 

Tutup gelas yang berisikan 

cincin diacak bersamaan 

dengan tutup gelas yang 

lain. 
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5. 

Ketika mengacak, kedua 

kubu akan berbalas 

pantun. 

 

 
 

6. 

Kemudian kubu yang tidak 

memegang cincin akan 

menebak pada tutup gelas 

dimana cincin itu berada. 

 

 
 

 

7. 

Jika tebakan benar, maka 

point akan diberikan 

kepada penebak dan cincin 

akan dipegang oleh 

pemenang point. 

 

 
 

8. 

Barang taruhan berupa 

cincin tadi, setelah selesai 

bermain maka akan 

langsung dikembalikan 

kepada pemiliknya. 

 

 
 

 

Aktivitas Fundamental dalam Permainan Tradisional “Main Cepu” 

Berdasarkan penelitian pada praktik permainan, dapat diketahui bahwa permainan 

tradisional “Main Cepu” memiliki konsep matematika, yaitu filling slot dan combinasi. 

Berdasarkan penjelasan diatas, hal ini dilihat ketika pemain mengacak tutup gelas/cangkir 

sehingga dapat menentukan banyak cara untuk mengacak tutup gelas/cangkir menggunakan 

filling slot. Disisi lain juga bisa menggunakan konsep combinasi, sehingga juga dapat 

menentukan banyak cara mengacak tutup gelas/cangkir tanpa memperhatikan urutan. 

 Menurut Bishop, aktivitas fundamental yang terdapat dalam permainan tradisional 

“Main Cepu” adalah bermain (playing). Aktivitas bermain (playing) ini untuk berpikir lebih 

krits mengenai objek-objek yang membangun permainan tersebut. Playing mengacu pada 

prosedur-prosedur sosial dan aturan-aturan performance (pertunjukan) serta menstimulasi 

“seolah-olah” ciri-ciri dari yang dibayangkan dan dugaan kebiasaan. Selain aktivitas bermain 

yang terdapat dalam permainan tradisional “Main Cepu” ini, ada juga aktivitas counting 

(menghitung/membilang). Aktivitas counting (menghitung/membilang) ini untuk membantu 

masyarakat dalam merepresentasikan suatu objek yang dimilikinya dengan objek lain yang 

memiliki nilai yang sama. Counting, dianggap sebagai kegiatan penting namun relatif 

sederhana, ditunjukkan oleh prespektif budaya untuk melibatkan berbagai aspek dengan 

variasi-variasi yang tidak mudah terlihat dalam berbagai jenis bahasa dan berbagai bentuk 

representasi dimana kedua hal tersebut bentuk representasi dimana kedua hal tersebut 

digunakan untuk mengkomunikasikan produk dari hasil counting.  
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Implementasi dalam Pembelajaran Pada Tingkat SMA Kelas 12 

Pada pelaksanaannya, permainan tradisional dari daerah Lampung “Main Cepu” dapat 

diimplementasikan pada pembelajaran matematika topik filling slot dan combinasi pada tingkat 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Kelas XII terdapat pada KD 3.3 menganalisis aturan 

pencacahan (aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi) melalui masalah 

kontekstual dan KD 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah 

pencacahan (aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi). Implementasi 

dapat dilakukan dalam pembealajaran pada bagian apresepsi sebagai permasalahan yang dapat 

menghantarkan peserta didik memehami topik filling slot dan combinasi. Kegiatan inti yang 

dapat memperdalam pemahaman peserta didik. 

1. Guru memberikan penjelasan mengenai teori filling slot dan combinasi. 

Filling slot atau aturan pengisian tempat merupakan cara yang digunakan untuk 

menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya. Combinasi adalah 

suatu teknik yang menyatakan banyaknya cara dalam menyusun beberapa objek dari 

suatu grup tanpa memperhatikan urutan. 

Permasalahan filling slot : 

Bambang mempunyai kaos berwarna biru, merah, dan putih dan kuning, serta 

mempunyai celana berwarna hitam, biru, dan coklat. Tentukan kemungkinan pasangan 

yang dapat terjadi dan berapa banyaknya pasangan yang dapat terjadi? 

Pembahasan  filling slot : 

           Kaos 

Celana Biru Merah Putih Kuning 

Hitam HB HM HP HK 

Biru BB BM BP BK 

Coklat CB CM CP CK 

Maka banyaknya pasangan yang mungkin adalah 12 pasang. 

 

Permasalahan combinasi : 

Sebuah kantong berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru dan 3 kelereng merah. Banyak 

cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut adalah… 

Pembahasan combinasi : 

Karena akan dipilih 3 kelereng dari 6 kelereng maka gunakan kombinasi 3 dari 6. 

𝐶𝑟
𝑛 =

𝑛!

𝑟!(𝑛−𝑟)!
  

𝐶3
6 =

6!

3!(6−3)!
  

𝐶3
6 =

6×5×4×3!

3!×3!
  

=
6×5×4

3×2×1
  

= 20 cara 

Jadi banyak kombinasi warna yang dihasilka adalah 20 cara.  

2. Guru memberikan sebuah permasalahan terkait dengan permainan tradisional “Main 

Cepu”. 

Permasalahan : 

Ada kelompok bujang dan kelompok gadis sedang bermain Cepu. Saat itu digunakanlah 

sebuah cincin dari gadis sebagai taruhannya yang akan disembunyikan di dalam tutup 

gelas/cangkir. Dan juga mereka menggunakan 5 tutup gelas/cangkir sebagai alat 

bermainnya. Bagaimana menentukan banyaknya cara suatu objek menempati 
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tempatnya dan menentukan banyaknya cara dalam menyusun objek tanpa harus 

memperhatikan urutan? 

3. Peserta didik dan guru dapat mengamati permasalahan tersebut. 

 
Dari gambar diatas diketahui bahwa terdapat 5 tutup gelas/cangkir dan cincin yang 

berada pada tutup gelas/cangkir A. 

4. Guru menjelaskan meyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan konsep 

fiilling slot dan combinasi. 

a. Bagaimana menentukan banyaknya cara suatu objek menempati tempatnya? 

Aturan pengisian temapt atau bisa juga disebut dengan filling slot, cara ini 

digunakan untuk menentukan banyaknya cara suatu objek menempatinya. Dengana 

cara ini maka akan ditemukan berapa banyak cara mengacak tutup gelas/cangkir. 

Misalnya dalam Permainan Cepu digunakan 5 tutup gelas/cangkir dan sebuah 

cincin maka untuk menentukan banyak cara mengacaknya menggunakan filling 

slot. 

Caranya : 

5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = 120 Cara. 

Contoh : 

 
Dan seterusnya hingga 120 cara. 

b. Bagaimana menentukan banyaknya cara dalam menyusun objek tanpa harus 

memperhatikan urutan? 

Untuk menentukan banyaknya cara dalam menyusun objek tanpa harus 

memperhatikan urutan bisa diselesaikan dengan konsep combinasi. Dengan 

demikian jika ada objek yang hanya berbeda urutan, maka tidak diperbolehkan. 

Misalnya kita bermain menggunakan 5 tutup gelas/cangkir maka untuk menentukan 

banyak cara mengacaknya dengan menggunakan combinasi. 

Caranya : 

𝐶1
5 =

5!

(5 − 1)!  1!
= 5 
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Artinya kita menggunakan 5 tutup gelas/cangkir dan terdapat 1 tutup gelas yang 

berisikan cincin. Maka aka nada 5 cara untuk menentukan posisi tutup gelas yang berisi 

cincin. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa permainan tradisional “Main Cepu” terdapat konsep matematika filiing slot dan 

combinasi yaitu dalam menentukan banyaknya cara mengacak tutup gelas dan dalam 

menyusun tutup gelas yang berisikan cincin. Penelitian ini juga terdapat aktivitas fundamental 

yaitu bermain (playing) ini untuk berpikir lebih kritis mengenai objek-objek yang membangun 

permainan tersebut. Selain itu, aktivitas fundamental yang terdapat dalam penelitian ini adalah 

menghitung/membilang (counting) yaitu untuk  

Penelitian akan dilanjutkan oleh peneliti guna mengeksplorasi lebih jauh mengenai 

permainan tradisional “Main Cepu” dan juga mengimplementasikan terhadap materi  filling 

slot dan combinasi dalam proses kegiatan belajar belajar matematika. Saran untuk pendidik 

diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru yang mengajar di Sekolah Menengah 

Atas agar dapat memanfaatkan kebudayaan permainan tradisional “Main Cepu” dalam 

membantu siswa mempelajari konsep matematika filling slot dan combinasi. 
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Abstrak 

 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan beragam budaya. Salah 

satu budaya yang ada di Indonesia adalah permainan tradisional. Namun, 

pada jaman sekarang permainan tradisional sudah tergantikan dengan 

teknologi yang ada pada jaman sekarang. Padahal melalui permainan 

tradisional masyarakat dapat belajar mengenai kebudayaan dan pembelajaran 

salah satunya pembelajaran matematika. Permainan tradisional yang ada 

kaitannya dengan pembelajaran matematika salah satunya yaitu Permainan 

Tradisional Pokibo. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui aspek-aspek 

pemikiran matematis dalam Permainan Tradisional Pokibo dan 

penerapannya dalam rancangan pembelajaran peluang. Desain penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

etnomatematika yang mempelajari budaya pada aspek pembelajaran 

matematika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permainan Pokibo 

memiliki keunggulan dalam aspek-aspek matematis dan pembelajaran 

matematika. Aspek-aspek tersebut meliputi peluang serta ruang sampel dan 

implementasinya yang dapat diterapkan untuk mencari peluang kejadian 

posisi kulit kerang tertelungkup, peluang kejadian posisi kulit kerang 

menengadah, mencari ruang sampel dan peluang pada percobaan beberapa 

pemain. Dengan aspek-aspek tersebut guru dapat merancang pembelajaran 

peluang menggunakan permainan Pokibo.  

Kata kunci: Etnomatematika, Pokibo, Permainan Tradisional, Peluang 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan suatu negara kepulauan dengan budaya yang beragam. Menurut 

KBBI, Kebudayaan memiliki pengertian hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) 

manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Budaya yang ada di Indonesia 

memiliki ke khasan tersendiri pada setiap daerah dan patut untuk dihargai. Hal itu sesuai 

dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda 

tetapi tetap satu juga. Salah satu jenis bentuk budaya yang ada di Indonesia yaitu permainan 

tradisional. Permainan tradisional di Indonesia sendiri berjumlah 766 permainan tradisional 

(Kemendikbud, 2018). Permainan tradisional adalah suatu aktifitas bermain yang dilakukan 

oleh anak-anak sejak zaman dahulu dengan aturan-aturan tertentu guna memperoleh 

kegembiraan. Permainan tradisional memiliki kandungan nilai dan manfaat yang tersimpan di 

dalamnya dan dapat memberikan efek positif bagi siapa saja yang memainkannya. 

Pada jaman sekarang permainan tradisional sudah sangat jarang dimainkan oleh 

masyarakat setempat. Permainan tradisional sudah digantikan dengan permainan anak jaman 

sekarang dengan menggunakan telepon pintar yang mereka miliki. Hal ini sesuai dengan 

pendapat menurut Rusliah, Nur (2016) bahwa saat ini permainan tradisional mulai ditinggalkan 

seiring dengan perkembangan teknologi. Padahal, permainan tradisional mengandung nilai-

nilai budaya yang pada hakikatnya merupakan warisan leluhur yang harus dilestarikan 

keberadaannya.  
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Selain permainan tradisional mengandung nilai-nilai budaya, permainan tradisional juga 

memiliki makna pada pembelajaran khususnya pada matematika. Hal ini sesuai dengan 

pendapat menurut Dharmamulya dalam Risdiyanti, I., & Prahmana, R. C. I. (2018) yang 

mengungkapkan bahwa pada permainan tradisonal tidak hanya mengandung unsur kesenangan 

tetapi juga mengandung nilai-nilai budaya dan dapat melatih kecakapan dalam berpikir dan 

berhitung. Pendekatan yang dilakukan pada permainan tradisional yang mengandung 

pembelajaran matematika biasa disebut dengan etnomatematika. Kemudian pada kajian 

etnomatematika ini, masyarakat dapat melihat manfaat dari pembelajaaran matematika yang 

dapat dijumpai pada kehidupan sehari-hari. Permainan tradisional yang dapat dilihat kaitannya 

dengan pembelajaran matematika salah satunya yaitu Permainan tradisional Pokibo yang 

berasal dari Kabupaten Buton. Sulawesi Tenggara. 

Permainan tradisional Pokibo sejak beratus tahun yang lalu telah tumbuh dan dikenal 

oleh sebagian masyarakat di daerah Buton. Permaianan ini berasal dari Desa Melai Kecamatan 

Polia yang untuk sementara diperkirakan sebagai asal permainan ini, permainan Pakibo telah 

berkembang sampai ke desa-desa pegunungan, sehingga pada zamannya permainan tersebut 

telah menjadi salah satu sumber kegiatan anak-anak dalam mengisi waktu-waktu senggang 

mereka. Permainan ini lahir ditengah-tengah kehidupan para nelayan yang setiap harinya 

mengadu hidup mereka ditengah samudra yang luas. Anak-anak mereka setiap pagi atau sore 

hari turun ketepi pantai mencari kesenangan hidup. Di sana mereka bermain bersama kawan 

selingkungannya. Maka lahirlah perrnainan Pokibo sebagai hasil kreasi mereka. Namun, 

seiring dengan berjalannya waktu permainan inipun sudah lama punah dan tidak pernah 

dimainkan lagi. Permainan ini hanya menjadi perbendaharaan kata masyarakat masa lampau 

disana yang pernah melihat atau memainkannya. Ini dapat dibuktikan dengan hanya adanya 

satu sumber tertulis dari Depdikbud (1984) pada buku Permainan Anak-Anak Daerah Suwalesi 

Tenggara. 

  Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Aspek-aspek pemikiran 

matematis dalam Permainan Tradisional Pokibo dan penerapannya dalam rancangan 

pembelajaran matematika. Peneliti ingin mengetahui dalam permainan Pokibo apakah terdapat 

aspek matematis yang bisa diterapkan dalam pembelajaran matermatika sehingga permainan 

ini dapat hidup kembali didalam masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik dan bertujuan 

untuk megkaji secara matematis permainan pokibo terkait materi peluang dan mengenal 

budaya permainan tradisional Pokibo yang sudah mulai hilang dan tidak dimainkan pada jaman 

sekarang. Harapannya hasil penelitian ini dapat digunakan dalam pembelajaran matematika 

khususnya materi peluang agar siswa dapat lebih memahami materi peluang yang dapat 

diterapkan pada kehidupan sehari-hari. 
 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan etnomatematika. Dimana penelitian hanya melakukan pengamatan melalui 

dokumentasi dan studi literatur yang berkaitan dengan permainan tradisional pokibo yang 

berasal dari daerah Suwalesi Tenggara.  

Menurut Gerdes dalam Tandililing, E. (2013) menyatakan Etnomatematika adalah 

matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, kelompok buruh/petani, anak 

anak dari masyarakat kelas tertentu, kelas-kelas profesional, dan lain sebagainya. Dari definisi 

seperti ini, maka etnomatematika memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sekedar etno 

(etnis) atau suku. Jika ditinjau dari sudut pandang riset maka etnomatematika didefinisikan 

sebagai antropologi budaya (cultural antropology of mathematics) dari matematika dan 

pendidikan matematika. 

Menurut pendapat Risdiyanti, I., & Prahmana, R. C. I. (2018) Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang digunakan untuk memahami teorema yang dialami oleh subjek penelitian 
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antara lain perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa. Pada penelitian ini peneliti hanya mendeskripsikan bagaimana cara permainan dan 

manfaat yang diperoleh dalam permainan pokibo serta hubungan permainan pokibo dengan 

matematika.  

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data 

kualitatif yang dikembangkan oleh Miller dan Huberman (1992) diantaranya: Reduksi data 

merupakan proses pemilihan, pengabstraksian data kasar dari lapangan. Data yang direduksi 

memberikan gambaran yang lebih tajam tentang pengamatan. Selanjutnya Penyajian data 

mencakup data yang telah direduksi disusun sesuai dengan informasi yang kemungkinan akan 

memberi suatu kesimpulan. Setelah data disajikan sesuai berdasarkan hasil reduksi data, maka 

selanjutnya adalah proses penafsiran data-data melalui analisis data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

   Permainan rakyat daerah Sulawesi Tenggara, khususnya permainan yang dimainkan 

oleh anak-anak, pada hakikatnya adalah merupakan pernyataan hidup dan kehidupan 

rnasyarakatnya yang dilatar belakangi oleh faktor alam (geografis), sosial dan ekonomi 

penduduknya. Bentuk-bentuk permainanya sangat tradisional, sebab menurut Sejarah Daerah 

Sulawesi Tenggara, masyarakat di daerah ini sangat kurang hubungannya dengan bangsa-

bangsa Asing sebagai suatu bangsa yang paling banyak menginfort dan menfungsikan 

kebudayaan tanah airnya dengan kebudayaan daerah yang dijejakinya. Akan tetapi dengan 

keadaan daerah ini yang tertutup dari arus kebudayaan Barat, daerah Sulawesi Tenggara masih 

dapat menunjukkan sifat-sifat keaslian pada bentuk permainannya, sekalipun sangat sederhana 

menurut ukuran kebudayaan modern sekarang ini. 

 Permainan Pokibo memiliki arti permain telungkup-telungkupan. Permainan Pokibo 

ini lahir di Pulau Buton, ditengah-tengah kehidupan para nelayan yang setiap harinya mengadu 

hidup mereka ditengah samudra yang luas. Anak-anak mereka setiap pagi atau sore hari turun 

ketepi pantai mencari kesenangan hidup. Di sana mereka bermain bersama kawan 

selingkungannya. Maka lahirlah perrnainan Pokibo sebagai hasil kreasi mereka.  

Bertolak dari dasar ini, maka permainan ini tidak pernah dibatasi dengan tindakan 

golongan pemainnya, sebab hanya permainan-permainan yang lahir ditengah-tengah istana 

itulah yang sering menonjolkan perbedaan kasta yang ketat. Permainan ini bersifat umum dan 

dapat dilakukan oleh setiap orang yang ingin melakukan Permainan ini juga tidak bersifat 

sakrai atau mengandung unsur magis relegius yang teriampau banyak pantangan 

pelaksanaannya. Sejak beratus tahun yang lalu, permainan ini telah tumbuh dan dikenal oleh 

sebagian masyarakat di daerah Buton.  

Permainan Tradisional Pokibo memiliki aturan permainan dan cara permainan. 

Selangkapnya akan dijelaskan sebagai berikut: 

1. Arena permainan 

Arena permainan berupa lapangan permainan yang biasanya berada di halaman rumah 

atau di bawah pohon-pohon yang besar (tempat yang teduh) 

2. Kulit-kulit kerang 

Kulit-kulit kerang difungsikan sebagai alat penentu menang dan kalah atau mati dan 

lanjutnya pada proses permainan. Kulit kerang harus berasal dari jenis dan besar yang 

sama.  

Peserta/ Pelaku 

1. Jumlahnya 

Dapat dimainkan oleh 4-6 orang anak atau lebih 

2. Usianya  

Anak-anak yang sering memainkan berusia rata-rata 7-14 tahun 
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3. Jenis kelamin  

Permainan ini dapat dimainkan oleh semua jenis kelamin. Mereka dapat melakukannya 

secara bersamaan dalam satu kelompok permainan. 

Jalannya Permainan 

1. Persiapan  

Sebelum permainan dimulai, masing-masing sudah harus mempersiapkan sebuah kulit 

kerang yang akan digunakan.  

2. Aturan-aturannya 

- Alat yang akan digunakan harus sama jenis dan besarnya. 

- Bila semua kulit kerang tertelungkup disaat jatuh diatas tanah maka permainan 

harus diulangi begitu juga sebaliknya. 

- Pemain yang tertelungkup kulit kerangnya, dianggap mati. 

- Pemain yang mengadah kulit kerangnya dapat membuang kulit kerang mereka 

keatas 

Tahap kedua, secara serentak tangan mereka diayun keatas sampai kulit-kulit kerang 

itu melayang melewati kepala dan turun bergulir diatas tanah. 

Masing-masing pemain saling memperhatikan kulit-kulit kerang mereka. Siapa yang 

kulit kerangnya tertelungkup, maka iapun dinyatakan mati dan tidak boleh melanjutkan 

permainannya sampai selesai keseluruhan. 

3. Tahap-tahap permainan 

Tahap pertama; seluruh pemain berdiri berhadap-hadapan dengan jarak sekitar 1 meter. 

Masing-masing pemain meletakkan kulit kerang mereka diatas kepalan tangannya 

masing-masing, kemudian tangan mereka didempetkan satu sama yang lain. Mereka 

bersiap-siap untuk secara serentak melanjutkan permainannya, sedangkan pemain yang 

kulir kerangnya terbuka (menegadah keatas) segera melanjutkan permainnya ketahap 

selanjutnya, sampai dapat diketahui siapa sebagai pemenangnya 

 Kemenangan atau kekalahan dalam permainan ini tidak membawa konsekuensi 

apa-apa, kecuali kegembiraan bagi pemenangnya. 

  

 
Gambar 1. 

Sumber: Buku Permainan anak-anak daerah Sulawesi Tenggara hal. 48 

Manfaat dari permainan pokibo ini: 

- Mengasah kemampuan bersosialisasi seseorang dengan orang lain serta 

memberikan nilai kebersamaan pada saat permainan dilaksanakan. 

- Memiliki kemampuan untuk berusaha menaati peraturan yang telah menjadi 

kesepakatan antar para pemainnya. 

- Meningkatkan ketelitian anak dalam melihat kerang siapa yang tertelungkup atau 

terbuka 
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Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pada permainan pokibo memuat 

unsur matematika. Unsur matematika yang ditemukan yaitu peluang. Peluang adalah besaran 

yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu terjadi. Adapun konsep 

dasar peluang meliputi ruang sampel dan titik sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua 

kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Pada penyusunan anggota ruang 

sampel terdapat 3 cara penyanjian yaitu mendaftar, diagram pohon, dan tabel. Kemudian titik 

sampel adalah bagian/ anggota-anggota dari ruang sampel. Untuk menentukan peluang 

kejadian maka harus membandingkan antara banyaknya kejadian tersebut dan banyaknya 

keluaran pada ruang sampel. Kejadian/percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat 

memberikan beberapa kemungkinan dalam hal ini adalah kejadian melempar kulit kerang. 

Secara matematis, peluang suatu kejadian tersebut dituliskan sebagai berikut: 

𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑠)
 

PELUANG 

Pada kasus pertama terdapat 2 kemungkinan ketika pemain melemparkan kulit kerang 

ke atas dan jatuh di tanah, inilah yang disebut dengan ruang sampel. Kemungkinan pertama, 

posisi kerang yang jatuh yaitu tertelungkup (titik sampel) yang menandakan si pemain sudah 

kalah. Kemungkinan kedua, posisi kerang menengadah (titik sampel) yang menandakan 

seorang pemain boleh melanjutkan permainan berikutnya. Peluang yang terjadi pada 

kemungkinan pertama yaitu 
1

2
 dan peluang yang terjadi pada kemungkinan kedua yaitu 

1

2
. Total 

dari peluang kejadian pada kasus ini adalah 1, sama dengan kasus-kasus lainnya. 

 

RUANG SAMPEL 

Pada kasus kedua misalnya terdapat 3 pemain yang melemparkan kulit kerang secara 

bersamaan maka terdapat beberapa kemungkinan pada posisi kerang pada akhir permainan 

pada pemain I, pemain II, dan pemain III yang disebut dengan ruang sampel. Terdapat tiga cara 

menyajikan ruang sampel tersebut yaitu mendaftar, diagram pohon, dan tabel. 

1. Mendaftar 

Misalkan posisi kulit kerang terbuka/menengadah disimbolkan dengan B dan posisi 

kulit kerang tertelungkup disimbolkan dengan T. 

Ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S ={(BBB), (BBT), (BTB), (BTT), 

(TBB), (TBT), (TTB), (TTT)}, dengan n(s) = 8 

2. Diagram pohon 

Cara lain yang digunakan untuk menentukan ruang sampel adalah dengan diagram 

pohon. Cara ini merupakan cara yang paling mudah. Berikut adalah diagram pohon 

untuk pelemparan tiga kulit kerang sekaligus. 
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Gambar 2. 

 

Jadi, ruang sampelnya adalah S ={(BBB), (BBT), (BTB), (BTT), (TBB), (TBT), 

(TTB), (TTT)}, dengan n(s) = 8 

3. Tabel 

Misalkan posisi kulit kerang terbuka/menengadah disimbolkan dengan B dan posisi 

kulit kerang tertelungkup disimbolkan dengan T 

 Pemain I Pemain II Pemain III 

Kemungkinan ke-1 B B B 

Kemungkinan ke-2 B B T 

Kemungkinan ke-3 B T B 

Kemungkinan ke-4 T B B 

Kemungkinan ke-5 B T T 

Kemungkinan ke-6 T B T 

Kemungkinan ke-7 T T B 

Kemungkinan ke-8 T T T 

Tabel 1. 

Jadi ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S ={(BBB), (BBT), (BTB), 

(BTT), (TBB), (TBT), (TTB), (TTT)}, dengan n(s) = 8. 

Selanjutnya pada kasus ketiga Perhatikan pada Tabel 1. Kita dapat mencari 

peluang adanya pemenang akhir pada pelemparan pertama percobaan tersebut. 

Peluang adanya pemenang akhir pada kemungkinan pelemparan pertama yaitu 

dengan melihat dua pemain yang kulit kerangnya terbuka, pada tabel tersebut 

terdapat tiga kemungkinan dari delapan kemungkinan yang ada, sehingga 

peluangnya adalah kemungkinan yang ditanyakan dibagi dengan ruang sampel 

𝑝(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
=

3

8
. 
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Sesuai dengan peraturan bermain Pokibo kemungkinan lain jika hanya ada satu 

pemain yang tertelungkup maka dua pemain yang lain harus melanjutkan 

permainan lagi. Untuk melihat ruang sampelnya perhatikan tabel di bawah ini. 

 

 Pemain A Pemain B 

Kemungkinan ke-1 B B 

Kemungkinan ke-2 B T 

Kemungkinan ke-3 T B 

Kemungkinan ke-4 T T 

Tabel 2. 

Jadi ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S ={(BB), (BT), (TB), (TT)} 

dengan n(s) = 4. Pada kejadian ini peluang langsung mendapatkan juara akhirnya 

yaitu banyaknya kemungkinan sakah satu orang yang kulit kerangnya tebuka dibagi 

dengan semua kemungkinannya. Sehingga peluang mendapatkan juara akhirnya 

adalah 
2

4
 = 

 1

2
. 

Dari uraian di atas mengenai banyaknya ruang sampel maka secara umum rumus 

matematis yang digunakan untuk pemain sebanyak n orang adalah 2𝑛 

 

PENERAPAN PADA PEMBELAJARAN 

 Pada Permainan Tradisional Pokibo yang berasal dari Sulawesi Tenggara dapat 

diterapkan pada rancanagan pembelajaran matematika pada topik peluang KD 3.11 dan KD 

4.11 SMP kelas VIII. Penerapan dapat dilakukan dalam pembelajaran pada bagian apersepsi 

sebagai permasalahan yang dapat mengantarkan peserta didik memahami topik peluang. 

 Dalam apersepsi, kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Guru meminta bantuan siswa untuk memperagakan permainan tradisional Pokibo 

dengan arahan yang diberikan oleh guru. Siswa yang lain memperhatikan peragaan dari 

teman yang sedang memperagakan. Pada peragaan yang pertama guru meminta salah 

seorang siswa untuk melemparkan kulit kerangnya. Kemudian siswa diminta untuk 

mencatat kemungkinan yang terjadi.  

2. Guru memberikan beberapa pertanyaan terkait peragaan permainan Pokibo, 

diantaranya: 

a. Apakah ada konsep peluang? Jika ada berikan penjelasan 

b. Berapakah peluang kejadian kulit kerang tertelungkup dan peluang kejadian kulit 

kerang menengadah pada peragaan yang pertama? 

3. Guru memberikan waktu kepada siswa untuk berdiskusi dalam kelompok. 

Berikut merupakan pembahasan dari pertanyaan nomor 2: 

a. Terdapat konsep peluang pada peragaan permainan pokibo. Peluang adalah besaran 

yang digunakan untuk mengekspresikan seberapa mungkin sesuatu terjadi. Pada 

peragaan pertama terdapat 2 kemungkinan yang terjadi ketika pemain melemparkan 

kulit kerang ke atas dan jatuh di tanah, inilah yang disebut dengan ruang sampel. 

Kemungkinan pertama, posisi kerang yang jatuh yaitu tertelungkup (titik sampel) 

yang menandakan si pemain sudah kalah. Kemungkinan kedua, posisi kerang 

menengadah (titik sampel) yang menandakan seorang pemain boleh melanjutkan 

permainan berikutnya 

b. Peluang kejadian kulit kerang tertelungkup  
1

2
 dan peluang kejadian kulit kerang 

menengadah 
1

2
. Secara umum total dari peluang kejadian yang memungkinkan 

adalah 1.   
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Dalam kegiatan inti, kegiatan yang dapat dilakukan adalah: 

1. Guru menjelaskan materi peluang, selanjutnya guru menerapkan lagi permainan 

pokibo terhadapat materi peluang 

2. Guru meminta 3 orang siswa untuk maju dan melemparkan kulit kerang secara 

bersamaan. Kemudian siswa yang kulit kerangnya tertelungkup dianggap sudah 

kalah. Permainan terus dilanjutkan sampai tersisa hanya 1 kulit kerang yang 

menengadah. Selanjutnya permainan sudah berakhir. 

3. Guru memberikan latihan soal tentang materi peluang dari contoh permainan 

pokibo. Berikut adalah latihan soal yang dapat diberikan: 

a. Berikan salah satu contoh penyajian ruang sampel pada peragaan yang kedua 

dan tuliskan himpunan ruang sampelnya. 

b. Berdasarkan ruang sampel pada nomor c, berapakah peluang adanya pemenang 

akhir pada kemungkinan pelemparan pertama? 

 

4. Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi, berikut merupakan 

pembahasannya: 

a. Terdapat tiga cara menyajikan ruang sampel tersebut yaitu mendaftar, diagram 

pohon, dan tabel. Ruang sampel dari percobaan tersebut adalah S ={(BBB), 

(BBT), (BTB), (BTT), (TBB), (TBT), (TTB), (TTT)}, dengan n(s) = 8 

b. Peluang adanya pemenang akhir pada kemungkinan pelemparan pertama yaitu 

dengan melihat dua pemain yang kulit kerangnya tertelungkup, pada tabel 

tersebut terdapat dua kemungkinan dari delapan kemungkinan yang ada, 

sehingga peluangnya adalah jumlah kemungkinan yang ditanyakan dibagi 

dengan jumlah ruang sampel 

𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑠)
    = 

2

8
    = 

1

4
 

 

KESIMPULAN   

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa unsur 

etnomatematika pada permainan pokibo muncul pada permainan dan aturan permainannya. 

Pada permainan dan aturan permainan terdapat konsep matematika berupa peluang dan ruang 

sampel. Pendekatan etnomatematika dalam permainan tradisional pokibo berhasil membawa 

materi matematika yaitu yaitu materi pengenalan peluang, kejadian, ruang sampel, titik sampel, 

dan jenis-jenis penyajian ruang sampel kedalam dunia keseharian anak yang menyenangkan, 

serta sesuai kehidupan sosial budaya daerah Suwalesi Tenggara. Selain itu juga dari kegiatan 

ini dapat memberikan pemahaman kepada orang tua dan guru sekolah tentang pentingnya 

pendekatan etnomatematika dalam permainan tradisional anak untuk menjembatani antara 

materi matematika di sekolah dengan kehidupan social budaya di wilayah Suwalesi Tenggara.  

Implementasi Pada Permainan Tradisional dapat diterapkan pada rancangan 

pembelajaran matematika pada topik peluang KD 3.11 dan KD 4.11 SMP kelas VIII. 

Penerapan dapat dilakukan dalam pembelajaran pada bagian apersepsi dan kegiatan inti 

pembelajaran sebagai permasalahan yang dapat mengantarkan peserta didik memahami topik 

peluang melalui peragaan di depan kelas yang dilakukan oleh peserta didik dan arahan serta 

pembahasan yang dilakukan oleh guru. 

 

SARAN 

Berdasarkan penelitian mengenai etnomatematika pada permainan tradisional pokibo, 

maka disarankan untuk melakukan penelitian mengenai etnomatematika pada permainan 

tradisional yang lain.  Peneliti juga dapat memperkenal lagi permainan tradisional pokibo 

sehingga dapat lebih dikenal masyarakat. 
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Abstrak 

Etnomatematika dapat diartikan sebagai matematika yang 

dipraktikkan dalam budaya tertentu. Salah satu bentuk budaya Indonesia 

adalah Balubuk yang merupakan permainan masyarakat daerah Kalimantan 

Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk (a) mengkaji aspek-aspek matematis 

dalam permainan Balubuk, (b) mengimplementasikannya dalam 

pembelajaran matematika materi operasi bilangan bulat berupa LKS. Objek 

penelitian ini adalah permainan tradisional Balubuk yang berasal dari 

Kalimantan Selatan.  Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

deskriptif kualitatif dengan studi pustaka melalui berbagai literatur terkait 

topik penelitian, lalu menganalisis aspek-aspek matematis dalam setiap tahap 

permainan dan mengimplementasikan dalam topik operasi bilangan.  Hasil 

akhir penelitian menunjukkan bahwa terdapat konsep matematis pada materi 

operasi bilangan bulat.  Hal ini dapat ditemukan pada aktivitas menentukan 

jumlah biji taruhan di awal permainan, jumlah biji ketika berhasil masuk ke 

dalam lubuk, dan total jumlah biji yang diperoleh setiap pemain di akhir 

permainan. Adapun implementasi yang diperoleh dari penelitian ini yaitu 

dalam pembelajaran matematika dapat digunakan sebagai bahan ajar berupa 

lembar kerja siswa (LKS) materi operasi bilangan bulat yaitu operasi 

penjumlahan, pengurangan, dan perkalian untuk jenjang Sekolah Dasar. 

Kata kunci: Etnomatematika, Permainan Tradisional, Balubuk, Operasi 

Bilangan Bulat. 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan zaman terjadi begitu cepat. Hal tersebut berdampak pada berbagai 

bidang di kehidupan manusia. Dampak yang sangat nampak jelas adalah ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat membantu kehidupan manusia. 

Manusia dimudahkan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dengan adanya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menggeser pandangan manusia mengenai 

sebuah kebudayaan. Kebudayaan dianggap kuno sehingga sesuatu yang berkaitan dengan 

budaya mulai luntur bahkan ditinggalkan, salah satu kebudayaan yang ditinggalkan adalah 

permainan tradisional. 

Permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang diwariskan oleh 

nenek moyang yang saat ini mulai pudar eksistensinya. Menurut James Danandjaja dalam Keen 

Achroni (2012), permainan tradisional adalah salah satu bentuk permainan anak-anak, yang 

beredar secara lisan diantara anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional dan diwarisi turun 

temurun, serta banyak mempunyai variasi. Pada zaman dahulu, permainan tradisional dijadikan 

sebagai sarana rekreasi. Kurniati (2016:2) menjelaskan bahwa permainan tradisional 

merupakan aktivitas permainan yang tumbuh dan berkembang di daerah tertentu, yang sarat 

dengan nilai budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat yang diajarkan turun temurun. 

Menurut Achroni dalam Haris (2016:16) mengungkapkan bahwa permainan tradisional 

file:///E:/materi%20kuliah/semester%205/Etnomatematika/Tugas/giankamagenp@gmail.com
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menjadi simbolisasi dari pengetahuan yang tersebar melalui lisan maupun pesan moral dan 

manfaat di dalamnya. Jadi, permainan tradisional merupakan warisan budaya dari nenek 

moyang yang berupa aktivitas permainan yang dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi yang 

didalamnya mengandung pesan moral dan manfaat. Salah satu manfaat permainan tradisional 

terdapat dalam proses pembelajaran. Aprilia (2019:87) menjelaskan bahwa metode 

pembelajaran menggunakan permainan akan membuat siswa lebih tertarik mempelajari suatu 

materi.  

Balubuk merupakan salah permainan tradisional yang berasal dari Indonesia, tepatnya 

di daerah Kalimantan Selatan. Permainan Balubuk erat kaitannya dengan etnomatematika. 

Etnomatematika merupakan hubungan antara matematika dengan suatu budaya atau yang dapat 

diartikan sebagai matematika yang dipraktikkan dalam budaya tertentu. Salah satu konsep 

matematis yang terlihat ialah konsep pada materi operasi bilangan bulat. Materi operasi 

bilangan bulat pada permainan tersebut tampak pada saat pemain menentukan jumlah biji 

taruhan di awal permainan, menentukan jumlah biji  ketika berhasil masuk ke dalam lubuk, 

serta menentukan total biji yang diperoleh setiap pemain di akhir permainan.  

Etnomatematika diperkenalkan oleh D’Ambrosio yang merupakan seorang 

matematikawan asal Brazil pada tahun 1977. Secara bahasa, Etnomatematika berasal dari tiga 

kata yaitu awalan “ethno” yang berkaitan erat dengan konteks budaya, kata dasar “mathema” 

yang cenderung melakukan kegiatan pengkodean atau merumus, akhiran “tics” yang bermakna 

teknik. Sedangkan secara istilah, Etnomatematika diartikan sebagai matematika yang 

dipraktekkan diantara kelompok budaya seperti masyarakat nasional suku, kelompok buruh, 

anak-anak dari kelompok usia tertentu” (D’Ambrosio, 1985). Selain itu, menurut Wahyuni, 

dkk (2013:2) menyatakan bahwa satu diantara yang dapat menjembatani antara budaya dan 

pendidikan matematika adalah etnomatematika. Dengan kata lain, etnomatematika adalah 

matematika yang timbul dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kebudayaan 

setempat. 

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini berperan dalam mengkaji etnomatematika 

dalam permainan Balubuk serta mengimplementasikannya ke dalam bentuk Lembar Kerja 

Siswa (LKS) pada materi operasi bilangan bulat. Dengan adanya penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan ajar berupa lembar kerja siswa (LKS) materi operasi bilangan 

bulat yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian untuk jenjang Sekolah Dasar serta 

dapat menciptakan pembelajaran matematika yang menarik. 

METODE  

Objek penelitian yang digunakan adalah permainan rakyat Balubuk yang berasal dari 

Kalimantan Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif jenis deskriptif. Menurut Moleong (2005:6), penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian (perilaku, persepsi, motivasi, dll) dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah. Maka dari itu, data yang dihasilkan berupa kata-kata yang tertulis. Tahapan 

yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, 

analisis data dan yang terakhir ialah menyusun hasil penelitian. Pada tahapan mengidentifikasi 

masalah, dilakukan dengan cara membuat simulasi permainan Balubuk kedalam bentuk video 

permainan. Kemudian dalam tahapan pengumpulan data dilakukan dengan cara studi literatur 

dari berbagai sumber tertulis seperti buku maupun jurnal yang berkaitan dengan 

etnomatematika dan operasi bilangan bulat. Analisis data dilakukan setelah semua data 

terkumpul sehingga dapat membuat kesimpulan dari penelitian ini.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian Chatarina, dkk (2019), permainan kelereng dapat melatih 

keterampilan motoric, kemampuan kognitif, kemampuan berhitung, mengasah keterampilan 
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social, dan melatih anak mengendalikan emosi. Selain itu, permainan kelereng dapat digunakan 

sebagai media pembelajaran matematika materi geometri dan bangun datar. Penellitian serupa 

juga dilakukan oleh Safitri (2015) yang menyatakan terdapat 14 jenis permainan di desa 

Semparuk yang salah satunya adalah permainan kelereng. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

terdapat konsep matematika yang dapat dipelajari dari permainan kelereng, diantaranya konsep 

bangun datar, membilang bilangan bulat, konsep sudut, peluang, konsep bilangan bulat, konsep 

baris dan deret dalam matematika. Pada kesempatan ini, peneliti ingin mengkaji konsep 

matematika yang terdapat dalam permainan Balubuk dan mengimplementasikannya dalam 

bentuk Lembar Kerja Siswa (LKS) 

Permainan Balubuk merupakan permainan rakyat Kalimantan Selatan pada saat musim 

kemarau telah tiba. Permainan ini tidak terbatas pada kelompok masyarakat tertentu saja. Jenis 

permainan ini sangat digemari oleh anak-anak, dikarenakan peralatan yang digunakan sangat 

mudah untuk dicari, yaitu biji karet. Permainan Balubuk terdiri dari beberapa tahapan 

permainan. Tahapan tersebut terdiri dari tahapan bakakacian (penentuan urutan), tahapan 

pelemparan biji ke dalam lubuk dan tahapan pelemparan biji ke biji lawan. Tahapan-tahapan 

tersebut dilakukan oleh setiap pemain permainan. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian ini, permainan Balubuk 

memiliki beberapa aspek matematis. Aspek matematis dalam permainan Balubuk salah satunya 

adalah aspek matematis dalam materi operasi bilangan bulat. Aspek matematis dalam 

permainan Balubuk sangat terlihat pada aktivitas berikut ini : 

Dimisalkan terdapat 5 pemain dalam permainan balubuk, yaitu A,B,C,D dan E. 

Sebelum permainan dimulai kelima pemain tersebut membuat kesepakatan mengenai jumlah 

biji taruhan. Misalkan dalam permainan ini para pemain bersepakat untuk jumlah biji 

taruhannya adalah masing-masing pemain sebanyak 3 biji dan dimasukkan kedalam lubuk. 

Sehingga jumlah biji karet taruhan yang berada di dalam lubuk adalah 15 biji karet taruhan. 

Tahapan Bakakacian 

Pada tahapan bakakacian atau tahapan penentuan urutan, semua pemain berdiri 

dibelakang garis pelemparan dan secara bergantian melemparkan masing-masing undasnya ke 

arah garis penggandakan. Setelah semua pemain melakukan pelemparan, kedudukan undas 

masing-masing pemain seperti pada ilustrasi dibawah ini : 

 
Gambar 1. Kedudukan Undas Masing-Masing Pemain 

 

Dari ilustrasi di atas, pemain B dan E dinyatakan mati dan tidak boleh ikut kedalam tahap 

permainan berikutnya. Sehingga urutan pemainnya adalah pemain A kemudian pemain D dan 

yang terakhir pemain C. 

Tahapan Pelemparan Biji 

 Pemain A berada pada urutan pertama kemudian mengambil seluruh biji karet taruhan 

yang berada di dalam lubuk. Dari belakang garis penggandakan, pemain A melemparkan 

semua biji karet taruhan ke arah lubuk. Misalnya setelah pemain A melakukan pelemparan, 

ternyata hanya 5 biji karet taruhan yang berhasil masuk ke dalam lubuk seperti pada gambar 

berikut. 
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Gambar 2. Kedudukan Biji Taruhan Dalam Lubuk oleh Pemain A 

 

Sesuai aturan permainan maka kelima biji karet taruhan yang berhasil masuk ke dalam lubuk 

tersebut menjadi kemenangan pemain A dan boleh diambil.  

Tahapan Pelemparan Biji ke Biji Lawan 

 Berdasarkan tahap sebelumnya, maka tinggal 10 biji karet taruhan yang berada di luar 

lubuk. Kemudian pemain selanjutnya (pemain D) menunjuk bebas salah satu biji karet yang 

berada di luar lubuk untuk dilempar oleh pemain A dengan undasnya. Misalnya pemain D 

menunjuk biji karet X, maka pemain A harus melemparkan undasnya kearah biji karet X seperti 

pada gambar berikut.  

 
Gambar 3. Pelemparan Biji ke Biji Lawan 

 

Jika lemparan undas pemain A tepat pada biji karet X maka semua biji karet taruhan menjadi 

biji kemenangan oleh pemain A. Namun jika lemparan undas pemain A tidak mengenai atau 

mengenai biji karet selain biji karet X maka lemparan pemain A dinyatakan gagal. Sehingga 

permianan di lanjutkan oleh pemain selanjutnya dengan mengulang tahapan sebelumnya. 

Tabel 1. Aspek Matematis dalam Permainan Balubuk 

No. Aktivitas Ilustrasi 
Aspek Matematis Dalam 

Permainan Balubuk 

1.  

Lapangan 

permainan 
 

 
(bangun datar persegi 

panjang) 

 

𝑝 
𝑙 
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(unsur-unsur lingkaran) 

2.  Tahap Bakakacian 

 

Peluang  

Peluang kemenangan 

bertambah bagi pemain yang 

berhasil melemparkan undas 

melebihi garis panggadakan 

(pada tahap bakakacian) 

3.  Pemain 

melemparkan 

undas dari garis 

pelemparan ke 

garis penggadakan 
 

Fungsi Kuadrat 

Lintasan yang dibentuk dari 

pelemparan undas membentuk 

sebuah parabola yang 

menghadap ke bawah, dengan 

persamaan 𝑦 = −𝑎𝑥 + 𝑏𝑥 + 𝑐 

; a = konstanta. 

4.  Setiap pemain 

menyiapkan biji 

karet yang akan 

dipakai sebagai 

taruhan, lalu biji 

karet tersebut 

dimasukkan ke 

dalam lubuk. 

 
     A           B           C 

 
     D          E 

 

Dimisalkan terdapat 5 pemain 

dalam permainan balubuk, 

yaitu A, B, C, D dan E. Dalam 

permainan para pemain 

bersepakat untuk jumlah biji 

taruhannya adalah masing-

masing pemain sebanyak 3 biji 

dan dimasukkan kedalam 

lubuk. Sehingga jumlah biji 

karet taruhan yang berada di 

dalam lubuk adalah 15 biji 

karet taruhan. 

Perkalian  

Pada saat menentukan biji 

karet  taruhan yang ada di 

dalam lubuk dapat dicari 

dengan menggunakan 

perkalian bilangan bulat. 

Secara matematis berupa : 

5 × 3 = 15. 

Jadi seluruh biji karet taruhan 

yang ada di dalam lubuk 

adalah 15 biji karet taruhan. 

Penjumlahan 

Pada saat menentukan biji 

karet taruhan yang ada di 

dalam lubuk dapat dicari 

dengan menggunakan 

penjumlahan bilangan bulat. 

Secara matematis berupa : 

3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15. 
Jadi seluruh biji karet taruhan 

yang ada di dalam lubuk 

adalah 15 biji karet taruhan. 
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5.  Pemain 

melemparkan 

undas dari garis 

pelemparan ke 

garis penggadakan 

Berdasarkan ilustrasi di atas, 

sesuai dengan aturan 

permainan maka pemain B dan 

E dinyatakan mati dan tidak 

boleh ikut kedalam tahap 

permainan berikutnya. Pemain 

A, D dan C dinyatakan 

berhasil dan berhak untuk 

mengikuti permainan ke tahap 

berikutnya. Sehingga urutan 

pemainnya adalah pemain A 

kemudian pemain D dan yang 

terakhir pemain C. 

 

Penjumlahan  

Pada saat menentukan jumlah 

pemain yang berhasil 

melempar biji undas 

melampaui garis penggadakan 

dapat di cari dengan 

menggunakan penjumlahan. 

Secara matematis berupa : 

1 + 1 + 1 = 3. 
Jadi, ada 3 pemain yang 

berhasil. Yaitu pemain A,C, 

dan D 

Pengurangan  

Pada saat menentukan jumlah 

pemain yang berhasil 

melempar biji undas 

melampaui garis penggadakan 

dapat di cari dengan cara 

mengurangkan jumlah seluruh 

pemain dengan jumlah pemain 

yang mati. 

Secara matematis berupa : 

5 − 2 = 3. 
Jadi ada 3 pemain yang 

berhasil . Yaitu pemain A,C, 

dan D 

 

6. 3

. 

Setiap pemain 

yang berhasil 

memasukan biji 

taruh ke dalam 

lubuk dari garis 

penggadakan 

 

 
Dari ilustrasi diatas, pemain A 

berhasil memasukkan biji ke 

dalam lubuk sebanyak 4 

sedangkan yang berada di luar 

lubuk sebanyak 11 biji. 

Penjumlahan 

Jumlah biji yang diperoleh 

pemain A dapat dicari dengan 

menjumlahkan biji yang 

tadinya tidak ada dengan 

jumlah biji yang masuk ke 

dalam lubuk. yang tadinya 

tidak ada menjadi  

Secara matematis berupa: 

0 + 4 = 4 

Jadi, jumlah biji yang 

diperoleh pemain A sejumlah 

4 biji 

Pengurangan 

Jumlah biji untuk pemain 

berikutnya dapat dicari 

dengan mengurangkan jumlah 

awal biji taruhan dengan 

jumlah biji yang masuk dalam 

lubuk.  

Secara matematis berupa: 
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15 − 4 = 11 

Jadi, jumlah biji taruhan untuk 

pemain berikutnya yaitu 11 

biji 

 
Dari ilustrasi diatas, pemain D 

berhasil memasukkan biji ke 

dalam lubuk sebanyak 6 

sedangkan yang berada di luar 

lubuk sebanyak 5 biji. 

Penjumlahan 

Jumlah biji yang diperoleh 

pemain D dapat dicari 

menggunakan penjumlahan 

yaitu dengan menjumlahkan 

biji yang tadinya tidak ada 

dengan jumlah biji yang 

masuk ke dalam lubuk. yang 

tadinya tidak ada menjadi  

Secara matematis berupa: 

0 + 6 = 6 

Jadi, jumlah biji yang 

diperoleh pemain D sejumlah 

6 biji 

Pengurangan 

Jumlah biji untuk pemain 

berikutnya dapat dicari 

dengan menggunakan 

pengurangan yaitu dengan 

mengurangkan jumlah biji 

taruhan dari sisa pemain 

sebelumnya dengan jumlah 

biji yang masuk dalam lubuk.  

Secara matematis berupa: 

11 − 6 = 5 

Jadi, jumlah biji taruhan untuk 

pemain berikutnya yaitu 5 biji 

 
Dari ilustrasi diatas, pemain C 

berhasil memasukkan biji ke 

dalam lubuk sebanyak 5 biji, 

dan tidak ada yang berada di 

luar lubuk. 

Penjumlahan 

Jumlah biji yang diperoleh 

pemain C dapat dicari 

menggunakan penjumlahan 

yaitu dengan menjumlahkan 

biji yang tadinya tidak ada 

dengan jumlah biji yang 

masuk ke dalam lubuk. yang 

tadinya tidak ada menjadi  

Secara matematis berupa: 

0 + 5 = 5 

Jadi, jumlah biji yang 

diperoleh pemain C sejumlah 

5 biji 

Pengurangan 
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Implementasi Terhadap Pembelajaran Matematika Dengan Materi Operasi Bilangan 

Bulat  

 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

 

Pada suatu hari, sekelompok anak yaitu Magen, Kelvin, Rado, Niken, dan Septa 

sedang berkumpul di kebun pohon karet milik Pak Adit. Mereka akan Bersama-sama 

memainkan permainan Balubuk. Sebelum memulai permainan, Kelvin, Septa, Niken, dan 

Rado bertugas untuk mencari biji karet yang sudah berjatuhan di sekitar kebuh milik Pak 

Adit, sedangkan Magen membuat lapangan area permainan dengan ukuran panjang garis 

Jumlah biji untuk pemain 

berikutnya dapat dicari 

dengan mengurangkan jumlah 

biji taruhan sisa dari pemain 

sebelumnya dengan jumlah 

biji yang masuk dalam lubuk.  

Secara matematis berupa: 

3 − 5 = 0 

Jadi, jumlah biji taruhan untuk 

pemain berikutnya yaitu 0 biji 

7. 3

. 

Menentukan 

pemenang di 

akhir permainan 

 
Dari gambar ilustrasi diatas 

dapat dilihat jumlah biji yang 

diperoleh setiap pemain. 

Terlihat bahwa urutan 

pemenang dalam permainan 

balubuk adalah pemain C, D, 

A dengan perolehan masing-

masing sebanyak 6 biji, 5 biji, 

dan 4 biji. Sedangkan pemain 

B dan C tidak memperoleh 

biji dikarenakan telah gugur 

pada tahap 2 permainan 

sehingga dinyatakan kalah.  

Penjumlahan 

Kemenangan dalam 

permainan dapat dilihat dari 

perolehan Jumlah biji 

terbanyak yang diperoleh 

setiap pemain. Untuk 

menentukan jumlah biji yang 

diperoleh setiap pemain dapat 

dicari menggunakan 

penjumlahan. 

Untuk pemain A, secara 

matematis berupa: 

1 + 1 + 1 + 1 = 4 

Untuk pemain B dan E, secara 

matematis berupa: 

0 + 0 = 0 

Untuk pemain C, secara 

matematis berupa: 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 5 

Untuk pemain D, secraa 

matematis berupa: 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 6 

Jadi, perolehan biji terbanyak 

didapatkan oleh pemain D 

dengan jumlah 6 

biji(pemenang) 
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penggadakan dan garis pelemparan 2 meter, jarak antara kedua garis 3-4 meter, dan diameter 

dari lubang kurang lebih 7 cm dengan kedalaman kurang lebih 10 cm. Berikut ilustrasinya: 

 
Setelah selesai menyiapkan biji karet dan membuat lapangan area permainan, mereka 

sepakat untuk jumlah biji karet yang digunakan sebagai taruhan adalah setiap pemain 

menyerahkan empat biji untuk dimasukkan kedalam lubuk. Jumlah biji yang terdapat pada 

lubang dapat dihitung dengan menggunakan konsep perkalian. 

a) Tentukan jumlah biji yang digunakan sebagai taruhan setiap anak! 

b) Tentukanlah jumlah biji karet yang terdapat pada lubang setelah Magen, Kelvin, Rado, 

Niken, dan Septa meletakkan biji taruhan masing-masing ke dalam lubuk. Untuk 

mempermudah perhitungan jumlah biji karet yang terdapat pada lubuk perhatikanlah 

ilustrasi berikut: 

Biji 

Karet milik 

Magen 

Biji 

Karet milik 

Kelvin 

Biji 

Karet milik 

Rado 

Biji 

Karet milik 

Niken 

Biji 

Karet milik 

Septa 

     

 

…+⋯+⋯+⋯+⋯ = 

5 × … = 

Setelah mengetahui jumlah biji yang diletakkan dalam lubuk, selanjutnya menentukan 

urutan permainan. Pada tahap penentuan urutan permainan ternyata diperoleh hasil 

pelemparan undas milik Kelvin tidak melebihi garis penggadakan dan hasil lemparan undas 

milik Rado tepat berada pada garis penggadakan yang berarti Kelvin dan Rado tidak bisa 

lanjut mengikuti permainan ke tahap berikutnya. Sedangkan hasil pelemparan undas milik 

Magen, Niken, dan Septa berhasil melewati garis penggadakan. 

a) Jika Kelvin dan Rado tidak bisa mengikuti permainan ke tahap berikutnya, berapakah 

jumlah pemain yang bisa mengikuti permainan babak berikutnya? Siapa saja? 

 

Berikutnya adalah tahap melemparkan biji taruhan ke dalam lubuk. 

a) Pemain pertama yang berkesempatan melemparkan biji taruhan ke lubuk ialah Magen. 

Hasil pelemparan menyatakan 8 biji taruhan berhasil masuk dalam lubuk, maka 

berapakah biji taruhan yang berada di luar lubuk? Selanjutnya, Niken menunjuk salah 

satu biji yang berada di luar lubuk untuk dijadikan target pelemparan undas milik 

Magen. Setelah melakukan pelemparan, undas milik Magen tidak mengenai biji yang 

ditunjuk oleh Niken, maka berapakah jumlah biji yang berhasil diperoleh Magen? 

 

b) Pemain kedua yang berkesempatan melemparkan biji taruhan ke dalam lubuk ialah 

3-4 m 

2 m 

7 cm 
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Niken. Hasil pelemparannya menunjukkan terdapat 9 biji yang berada di luar lubuk, 

maka berapakah jumlah biji yang berhasil masuk kedalam lubuk? Selanjutnya, Septa 

melakukan hal sama seperti yang Niken lakukan saat Magen bermain yaitu menunjuk 

salah satu biji yaang berada di luar lubuk. Setelah melemparkan undas ternyata hasil 

pelemparan yang dilakukan Niken mengenai salah satu biji yang berada di luar lubuk 

tetapi bukan merupakan biji yang ditunjuk oleh Septa. Maka, berapa jumlah biji yang 

diperoleh Niken? 

 

c)  Pemain ketiga yang berkesempatan melemparkan biji taruhan ke dalam lubuk ialah 

Septa. Dalam pelemparannya, Septa berhasil memasukkan sebanyak 9 biji ke dalam 

lubuk. Dalam pelemparannya, Septa berhasil memasukkan sebanyak 5 biji ke dalam 

lubuk. Berapakah jumlah biji yang diperoleh dan tidak diperoleh Septa? Kemudian 

dilanjutkan dengan Septa melemparkan biji undas ke biji target di luar lubuk yang telah 

ditunjuk oleh Magen. Pelemparan yang dilakukan oleh Septa tepat mengenai biji target 

yang ditunjuk oleh Magen, maka berapakah jumlah biji yang diperoleh Septa? 

 

d) Apakah masih terdapat sisa biji taruhan dari dalam permainan ini? Jika iya, berapa 

banyak jumlahnya? 

 

Setelah selesai bermain, mereka secara bersama-sama menghitung julah biji yang 

diperoleh untuk mengetahui pemenang dengan jumlah perolehan biji terbanyak. 

a) Berapa jumlah biji yang diperoleh Magen? 

b) Berapa jumlah biji yang diperoleh Septa? 

c) Berapa jumlah biji yang diperoleh Rado? 

d) Berapa jumlah biji yang diperoleh Niken? 

e) Berapa jumlah biji yang diperoleh Kelvin? 

f) Siapakah pemenang dalam permainan Balubuk? Mengapa pemain tersebut bisa 

menang? 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Permainan tradisional Balubuk merupakan salah satu dari sekian permainan yang 

berasal dari daerah Kalimantan Selatan. Permainan Balubuk dapat dimainkan oleh dua hingga 

empat pemain dengan menggunakan alat permainan berupa biji karet atau biji salak. Terkait 

aspek matematis yang terdapat dalam permainan Balubuk, berdasarkan pembahasan diperoleh 

kesimpulan bahwa pada permainan balubuk terdapat aspek matematis yaitu terkait peluang, 

fungsi kuadrat, bangun datar lingkaran, dan operasi bilangan bulat (penjumlahan, pengurangan, 

dan perkalian). Dari sekian aspek matematis, permainan Balubuk dapat diimplementasikan 

sebagai materi bahan ajar yang menarik berupa lembar kerja siswa (LKS) terkait konsep 

operasi bilangan bulat positif yang berguna pula dalam pelestarian budaya Indonesia di tengah 

perkembangan zaman ini. 

Saran 

Bagi guru matematika, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk kegiatan siswa di 

sekolah. Selain itu dapat membantu siswa agar lebih memahami konsep matematika serta dapat 

melestarikan kebudayaan tradisional. Kemudian, bagi peneliti lain hendaknya dapat 

menggunakan hasil penelitian ini untuk dikembangkan supaya lebih sempurna lagi. Terajgir, 

agi pembaca, dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan belajar 
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Abstrak 

Kemampuan siswa Indonesia dalam menyelesaikan permasalahan 

matematis pada level HOTS masih rendah. Sementara itu pada Kurikulum 

2013, tepatnya pada Kompetensi Dasar 4 di setiap materi pada pelajaran 

matematika, diperlukan adanya kemampuan yang dapat menggali HOTS 

siswa. Pembelajaran matematika yang bernuansa budaya (etnomatematika) 

dianggap baik dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah matematis. Salah satu budaya (permainan tradisional) 

yang dapat digunakan adalah permainan congkak. Dalam permainan congkak 

terdapat unsur matematika yang diklasifikasikan berdasarkan 6 aktivitas 

fundamental matematika menurut Bishop yaitu counting, locating, 

measuring, designing, explaining, playing. Tujuan penelitian ini adalah 

mendeskripsikan unsur-unsur matematis yang ada pada permainan congkak 

dan mengembangkan soal HOTS dengan konteks permainan congkak. Jenis 

penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan pengembangan. Tahapan 

penelitian ini adalah studi literatur, mendeskripsikan hasil kajian, dan 

mengembangkan soal HOTS berdasarkan kajian tersebut.  Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat aspek matematis pada permainan congkak 

salah satunya adalah konsep penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. 

Adapun, hal tersebut dapat dijadikan konteks untuk soal HOTS khususnya 

soal uraian pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Soal 

yang dapat dibuat tentang menentukan banyaknya biji pada anak lubang 

tertentu setelah dilakukan putaran yang banyaknya sudah ditentukan. Selain 

itu siswa juga dapat diminta menentukan strategi permainan agar pemain 

memperoleh keuntungan maksimal dalam satu giliran menggunakan konsep 

penjumlahan dan pengurangan. 

Kata kunci: Etnomatematika, Permainan tradisional, Congkak, Soal HOTS. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan matematika di era abad 21 ini 

adalah menumbuhkan keterampilan berpikir kritis (critical thinking) (Kemendikbud, 2017). 

Jika kita mengungkapkan kata ‘berpikir kritis’, maka kita akan teringat dengan kata HOTS 

(Higher Order Thinking Skill). Pada Kurikulum 2013, tepatnya pada KD (Kompetensi Dasar) 

4 pada setiap materi di matematika, diperlukan adanya kemampuan yang dapat menggali 

HOTS siswa sehingga permasalahan yang diberikan adalah yang menumbuhkan proses 

berpikir tingkat tinggi sesuai pada level menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mencipta 

(C6). Akan tetapi, berdasarkan Kompas ((2019/6/28) peserta didik di Indonesia belum terbiasa 

mengerjakan soal yang berorientasi HOTS sehingga menyebabkan rendahnya penguasaan 

materi oleh peserta didik. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh TIMSS yang 

mengungkapkan bahwa Indonesia berada diperingkat 45 dari 50 negara yang berpartisipasi 

(Kompas, 2016). Pernyataan ini juga didukung oleh data yang dirilis oleh OECD berdasarkan 

hasil PISA (Programme for International Student Assessment). Berdasarkan data yang dirilis 
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oleh OECD, siswa Indonesia memiliki rata-rata nilai/skor di bawah rata-rata nilai negara 

peserta PISA pada tahun 2018. Karena hal tersebut siswa perlu dilatih dan membiasakan 

mengerjakan soal-soal yang mendorong kemampuan berpikir tingkat tinggi (Kemendikbud, 

2018). 

Permasalahan di atas mengindikasikan bahwa pembelajaran matematika di Indonesia 

perlu ditingkatkan lagi. Salah satu cara agar pembelajaran lebih bermakna adalah melalui 

pendekatan kontekstual. Hal tersebut relevan dengan karakteristik soal HOTS yang juga 

kontekstual. Berkaitan dengan hal tersebut, pembelajaran matematika yang bernuansa budaya 

(etnomatematika) dianggap baik dan dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam 

memecahkan masalah matematis. Menurut Abdullah dkk.(2015) penggunaan pendekatan 

Etnomatematika dalam metode pembelajaran Problem Based Learning cukup efektif dalam 

membantu siswa memecahkan masalah-masalah matematis. Selain itu, Abdullah dkk. juga 

mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan sikap siswa terhadap budaya sebelum dan sesudah 

diterapkannya pembelajaran model Problem Based Learning yang menyisipkan nuansa 

Etnomatematika yang berpengaruh sebesar 64,7% terhadap kemampuan pemecahan masalah 

siswa. Hal tersebut juga didukung oleh Sarwoedi dkk bahwa etnomatematika dapat dijadikan 

suatu metode alternatif untuk seorang guru agar siswa lebih mudah memahami matematika. 

Dengan etnomatematika diharapkan siswa dapat lebih mengeksplor kemampuan metakognitif, 

berpikir kritis dan kemampuan pemecahan mereka masing-masing sehingga pada akhirnya 

siswa dapat menyelesaikan soal-soal HOTS. 

Berkaitan dengan pemaparan di atas. Keadaan Indonesia yang kaya akan budaya 

sangatlah mendukung. Salah satu permainan tradisional yang populer di masyarakat adalah 

permainan congkak. Kata congkak diambil dari Bahasa Bengkulu sedangkan dalam bahasa 

Indonesia disebut congklak (Depdikbud, 1984). Congkak adalah permainan yang dimainkan 

oleh dua orang dan menggunakan papan yang terbuat dari kayu dan juga sejumlah biji untuk 

mengisi lubang pada papan congkak. (Muzdalipah & Yulianto, 2015). Papan tersebut diberi 

dua lubang besar di kedua sisinya dan empat belas lubang kecil yang tersusun rapi yang disebut 

anak lubang. Namun, pada masa sekarang, permainan congkak sudah jarang dimainkan karena 

perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga banyak anak-anak yang lebih memilih 

untukk bermain melalui teknologi yang tersedia, namun sebenarnya ada banyak unsur-unsur 

yang dapat digali dan diperoleh pada permainan congkak ini, salah satunya adalah unsur 

matematika.  

Mengkaji unsur-unsur matematika dalam permainan congkak , dapat dikaitkan dengan 

etnomatematika. Menurut D’Ambrosio (1985) etnomatematika adalah matematika yang 

dipraktikan oleh kelompok-kelompok berbudaya seperti suatu suku, kelompok buruh, anak-

anak pada usia tertentu, dan kelas professional. Selain itu, etnomatematika juga diartikan 

sebagai penelitian yang menghubungkan antara matematika atau pendidikan matematika dan 

hubungannya dengan bidang sosial dan latar budaya yang menunjukkan bagaimana 

matematika itu dihasilkan, ditransfer, disebar, dan dikhususkan dalam berbagai macam budaya 

(Zhang & Zhang,2010) sehingga etnomatematika dapat diartikan sebagai matematika yang 

dipraktekkan dalam budaya-budaya tertentu dalam masyarakat. Menurut Bishop (1988), dalam 

etnomatematika terdapat 6 fundamental aktivitas matematika yaitu counting (menghitung), 

locating (menempatkan), measuring (membandingkan), designing (mendesain), playing 

(memainkan), explaining (menjelaskan). Demikian pula yang ada pada permainan congkak. 

Dalam permainan congkak juga terdapat konsep matematika yaitu operasi hitung pada bilangan 

bulat (Siregar dkk, 2018). Berdasarkan hal di atas, muncul kebutuhan untuk mengintegrasikan 

matematika dan budaya dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan matematika.  

Maka dari itu, berkaitan dengan etnomatematika yang dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan matematika, maka kajian etnomatematika yang terdapat pada permainan congkak 

ini juga dapat dijadikan konteks dalam soal HOTS. Permainan congkak ini cocok digunakan 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 137 

sebagai konteks soal HOTS karena selain alur permainannya yang mudah dipahami anak-anak, 

permainan ini juga menuntut pemainnya untuk berpikir kritis dalam menentukan strategi untuk 

memenangkan permainan. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti ingin mengkaji unsur matematis pada 

permainan congkak. Lebih lanjut, peneliti ingin memberikan referensi kepada pembaca 

(khususnya pendidik) guna mengembangkan soal HOTS untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan matematika. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan 

dan menganalisis cara bermain congkak sehingga ditemukan unsur matematis yang terdapat 

pada permainan tersebut dan selanjutnya dikembangkan menjadi konteks dalam soal HOTS. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas pengumpulan data pustaka dan 

pengumpulan data berdasarkan informasi yang diperoleh dengan mempraktikkan permainan 

congkak secara langsung. Secara ringkas tahapan penelitian ini adalah studi pustaka, praktik 

permainan congkak, mengklasifikasikan unsur matematis berdasarkan studi pustaka dan 

praktik menurut 6 aspek fundamental matematis menurut Bishop, dan mengembangkan soal 

HOTS dengan konteks hasil kajian tersebut. Langkah-langkah untuk mengembangkan soal 

HOTS antara lain : (1) Menganalisis Kompetensi Dasar yang dapat dibuat soal HOTS dengan 

konteks permainan congkak, (2) Membuat kisi-kisi soal, (3) Memilih bagian dalam permainan 

congkak yang menarik untuk dijadikan konteks (4) Membuat soal sesuai dengan kisi-kisi. 

(Widana, 2017)  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permainan congkak merupakan permaian yang dimainkan oleh dua orang, biasanya 

dimainkan oleh wanita saat musim panen sembari menunggu jemuran padi. Untuk memainkan 

permainan ini diperlukan sebidang papan tebal yang kira-kira panjangnya satu meter dan diberi 

tujuh buah lubang kedua sisinya memanjang dan dua buah lubang besar di kiri dan kanan. 

Tujuh lubang kecil disebut anak lubang dan lubang besar disebut rumah. Tiap-tiap lubang diisi 

dengan tujuh buah benda misalnya buah segorok atau buah kobiul. Untuk lebis jelasnya, dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini.  

 
Gambar 1. Papan Congkak 

 

Setelah melakukan studi Pustaka, yaitu pada buku Permainan Rakyat Daerah Bengkulu oleh 

Depdikbud tahun 1984, diperoleh cara dan Langkah – Langkah bermain congkak.  Cara 

bermain papan congkak adalah dengan dua orang duduk menghadap papan congkak lalu pada 

setiap anak lubang diberi tujuh biji buah segorok atau buah kobiul, untuk pemain yang 

memperoleh giliran pertama mengambil biji pada salah satu anak lubang miliknya dan 

memasukkan biji tersebut ke setiap anak lubang sesuai arah jarum jam dan ke rumah sendiri, 

dalam hal ini tidak diperkenankan memasukkan biji ke rumah milik lawan, apabila biji terakhir 

jatuh di anak lubang yang ada isinya, maka seluruh biji pada anak lubang tersebut diambil dan 

dibagikan seperti sebelumnya, namun jika biji terakhir jatuh di rumah sendiri maka pemain 

Rumah 

Anak Lubang 
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boleh mengambil biji pada anak lubang milik sendiri mengulangi gilirannya kembali, dan jika 

biji terakhir jatuh pada lubang kosong milik sendiri maka seluruh biji pada lubang didepannya 

diambil dan dimasukkan ke rumah, hal ini dinamakan menembak. Dalam permainan papan 

congkak, giliran akan berakhir (ganti pemain) jika pemain menembak atau biji terakhirnya 

jatuh pada lubang kosong milik lawan dan setelah permainan berakhir, jumlah biji di rumah 

masing-masing dihitung lalu dibagikan lagi di anak lubang. Pemain yang jumlah bijinya lebih 

sedikit sehingga terdapat anak lubang yang isinya kurang dari 7 maka lubang tersebut 

dikosongi dan biji-biji nya dimasukkan ke rumah pemain itu. Lubang yang kosong itu disebut 

terpanggang. Sebaliknya pemain yang jumlah bijinya lebih banyak dan semua anak lubangnya 

sudah berisi 7 biji namun masih memiliki sisa, maka sisanya juga dimasukkan ke rumah. 

Setelah itu untuk ronde kedua, pemain yang mendapat giliran terelebih dahulu adalah pemain 

yang jumlah bijinya lebih banyak dan permainan dimulai kembali seperti pada ronde pertama. 

Berdasarkan hasil kajian pustaka, observasi, dan praktik yang telah dilakukan peneliti 

terhadap permainan congkak. Tabel berikut memberikan pemaparan mengenai klasifikasi 

aktivitas-aktivitas pada permaian congkak menurut 6 fundamental aktivitas matematika yaitu 

counting (menghitung), locating (menempatkan), measuring (membandingkan), designing 

(mendesain), playing (memainkan), explaining (menjelaskan).  

 

 

 

 

Counting 

Aktivitas counting terjadi ketika pemain mencacah tujuh biji 

pada keempat belas anak lubang dan permainan telah selesai lalu 

kedua pemain menghitung jumlah biji dalam masing-masing 

rumah. Selain itu, ada pula konsep penjumlahan dan 

pengurangan yaitu banyaknya biji di tiap anak lubang bertambah 

satu di setiap putaran dan berkurang jika biji terakhir jatuh pada 

anak lubang yang ada isinya atau ada aktivitas “menembak”. 

(Siregar dkk, 2018) 

Locating 

Aktivitas locating terjadi ketika diawal permainan pemain 

menempatakan biji kedalam anak lubang, memasukan biji 

kedalam rumah masing-masing, dan juga permainan dilakukan 

dengan searah jarum jam. 

Measuring 

Aktivitas measuring terjadi ketika pemain saling membandingan 

jumlah biji diakhir pemainan dan juga jumlah lubang terpangang 

pada ronde kedua 

Designing 
Aktivitas designing terjadi pada saat pemain ingin 

menambahkan aturan lain dalam permainan. 

Playing 

Aktivitas playing terjadi ketika pemain menyusun strategi agar 

menang dan strategi untuk membalikan keadaan untuk lubang 

terpanggang dalam ronde kedua. 

Explaining 

Aktivitas explaining terjadi saat pemain menjelaskan alasan 

jumlah biji yang dimasukkan adalah tujuh, arah putaran dibuat 

searah jarum jam dan menemukan strategi untuk memperoleh 

keuntungan di giliran pertama melalui percobaan berulang. 

Tabel 1. Enam Aspek Fundamental Matematika dalam Permainan Congkak 

 

Potensi Etnomatematika yang Dapat Dikembangkan dalam Pengembangan Soal HOTS. 

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut dikemukakan beberapa potensi dalam 

etnomatematika pada permainan congkak. Peneliti menemukan konsep penjumlahan dan 
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pengurangan bilangan bulat. Hasil penelitian tersebut dapat diimplementasikan ke dalam 

pembelajaran matematika di sekolah yang dituangkan ke dalam bentuk soal HOTS. Dalam hal 

ini, peneliti memilih Kompetensi Dasar 4.2 pada mata pelajaran matematika tingkat SMP. 

Bentuk soal tersebut ada pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Soal Level 

HOTS 

1. A mendapat giliran pertama dalam permainan congkak. Jika ia memilih 

untuk mengambil biji pada anak lubang ketiga dari kirinya, berapa 

jumlah biji yang berhasil ia kumpulkan di rumah setelah gilirannya 

usai? 

Pembahasan : 

Perhatikan gambar berikut 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2 

 

Lubang ketiga dari kiri adalah lubang yang berwarna kuning. Maka A 

mengambil tujuh biji pada lubang tersebut dan menjatuhkan biji 

tersebut ke setiap lubang searah jarum jam dan mengisi rumah sendiri 

yaitu lubang besar di sebelah kiri. Lubang yang pertama kali diberi biji 

adalah lubang di sebelah kiri lubang kuning. Biji terakhir dari lubang 

kuning jatuh ke lubang hijau. Jumlah biji pada lubang hijau adalah 8 

(semula 7 dan bertambah satu dari lubang kuning). Maka kedelapan 

biji di lubang hijau diambil dan A melanjutkan gilirannya kembali 

dengan menjatuhkan biji satu persatu di setiap lubang searah jarum 

jam. Lubang besar di sebelah kanan adalah lubang milik lawan 

sehingga tidak perlu diisi. Maka biji kedelapan dari lubang hijau jatuh 

ke lubang kuning kembali. Karena lubang kuning adalah lubang 

kosong milik sendiri dan di depan lubang kuning berisi 8 buah biji, 

maka kedelapan biji dan satu biji di lubang kuning tersebut di ambil 

dan dimasukkan ke rumah (lubang besar di kiri) sehingga yang berhasil 

dikumpulkan di rumah adalah 1 + 9 = 10 biji. 

 

C4 

2. Di akhir permainan congkak ronde pertama, Nata dan Tina menghitung 

jumlah biji rumah masing-masing lalu membagikan biji-biji tersebut ke 

anak lubang seperti pada permainan di ronde pertama. Satu anak 

lubang diisi tujuh buah biji. Jika ada anak lubang yang berisi kurang 

C4 
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dari 7 maka lubang tersebut dikosongi dan bijinya diletakkan di rumah. 

Lubang kosong tersebut dinamakan lubang terpanggang. Sementara 

itu, pemain yang semua anak lubangnya terisi penuh dan masih 

memiliki sisa biji maka biji tersebut diletakkan di rumah. Setelah 

dibagikan, ternyata Tina memiliki dua lubang terpanggang dan ada 4 

biji di rumah Tina. Berapa jumlah biji di rumah Nata? 

 

 

Pembahasan : 

Lubang milik Tina yang berisi 7 biji adalah 7-2 = 5. Biji di dalam 

lubang milik Tina adalah 5 x 7 = 35 biji sedangkan yang ada di rumah 

4 biji. Maka, banyaknya biji yang dikumpulkan Tina di ronde pertama 

adalah 39 biji. Jumlah semua biji adalah 14 x 7 = 98 biji sehingga 

jumlah biji yang dikumpulkan Nata di ronde pertama adalah 98 – 39 = 

59 biji. Akibatnya, ketujuh lubang milik Nata masing-masing terisi 

tujuh biji sehingga sisa biji yang masuk ke rumah Nata di ronde kedua 

adalah 59 – 49 = 10 biji. 

 

3. Dina dan Ana sedang bermain congkak. Ana mendapat giliran pertama 

dan Dina mendapat giliran kedua. Ana memilih untuk mengambil biji 

pada anak lubang kedua dari kirinya. Setelah Dina menyelesaikan 

giliran keduanya. Dina mengklaim bahwa jumlah biji di rumah 

miliknya lebih banyak daripada milih Ana. Berikan alasan mengapa 

klaim tersebut benar ! 

 

Pembahasan : 

 

 

 

 

 

 

Ana mengambil biji di lubang kedua dari kiri (lubang kuning). Biji 

dari lubang kuning terakhir jatuh di lubang hijau dan biji terakhir dari 

lubang hijau jatuh ke lubang kuning kembali sehingga di giliran 

pertamanya Ana menembak semua biji di depan lubang kuning 

sehingga jumlah biji di rumah Ana adalah 1 + 9 = 10 biji. 

Klaim Dina bisa menjadi benar atau salah tergantung dari strategi 

yang dimainkan Dina. Salah satu kemungkinan strategi yang dipilih 

Dina adalah mengambil semua biji pada lubang biru (jumlah biji di 

lubang biru setelah giliran Ana adalah 8 biji). Setelah dijalankan, biji 

terakhir di lubang biru jatuh di rumah dengan banyaknya biji di tiap 

lubang adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

  

 

C5 

4 

1 

1 

2 

3 

11 11 11 11 

11 11 11 
10 
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Melihat keadaan lubang tersebut, supaya yang diperoleh Dina lebih 

dari Ana, maka Dina mengambil satu biji padang anak lubang keempat 

dan menembak 11 biji di anak lubang berwarna kuning sehingga yang 

berhasil dikumpulkan Dina adalah 12+4 = 16. Jika strategi yang 

dilakukan Dina seperti itu, maka klaim tersebut benar. 

4. Diberikan aturan permainan congkak sebagai berikut : 

1. Pemain yang memperoleh giliran pertama mengambil biji pada 

salah satu anak lubang miliknya dan memasukkan biji tersebut ke 

setiap anak lubang sesuai arah jarum jam dan ke rumah sendiri. 

Tidak diperkenankan memasukkan biji ke rumah milik lawan. 

2. Jika biji terakhir jatuh di anak lubang yang ada isinya, maka 

seluruh biji pada anak lubang tersebut diambil dan dibagikan 

seperti sebelumnya. 

3. Jika biji terakhir jatuh di rumah sendiri maka pemain boleh 

mengambil biji pada anak lubang milik sendiri mengulangi 

gilirannya kembali. 

4. Jika biji terakhir jatuh pada lubang kosong milik sendiri maka 

seluruh biji pada lubang didepannya diambil dan dimasukkan ke 

rumah.  

5. Giliran akan berakhir (ganti pemain) jika pemain menembak atau 

biji terakhirnya jatuh pada lubang kosong milik lawan. 

 

Tentukan strategi agar pemain yang memperoleh giliran pertama pada 

permainan congkak dapat memperoleh paling sedikit 25 biji di giliran 

pertamanya! 

 

Pembahasan : 

Pertama, yang dipilih untuk dijalankan terlebih dahulu adalah biji pada 

anak lubang pertama dari kanan pemain karena pada anak lubang berisi 

tujuh biji sehingga biji terakhir dari anak lubang tersebut jatuh di rumah 

milik sendiri dan pemain memperoleh kesempatan untuk memilih biji 

pada anak lubang untuk dijalankan kembali. Supaya perjalanan 

selanjutnya berakhir di rumah lagi, maka dipilih biji pada anak lubang 

ketiga dari kanan yang berjumlah delapan. Keadaan lubang setelah 

menjalankan 8 biji tersebut adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Selanjutnya adalah mengambil 10 biji pada lubang kedua dari kanan 

dan menjalankannya kembali. Dari perjalanan ini biji terakkhir jatuh 

pada lubang ketiga dari kiri dan lubang tersebut kosong sehingga 

pemain bisa menembak lubang didepannya yang berisi 16 biji. 

Sementara itu, selesai perjalanan ini, banyaknya biji yang berada di 

rumah adalah 11 biji sehingga yang berhasil dikumpulkan pemain 

pertama sampai gilirannya berakhir adalah 11+16+1 = 28 biji 
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28 lebih dari 25, maka strategi tersebut dapat digunakan supaya pemain 

yang memperoleh giliran pertama dapat memperoleh lebih dari 25 biji 

di giliran pertamanya. Akan tetapi, strategi tersebut hanyalah salah satu 

kemungkinan dari strategi-strategi, masih dimungkinkan adanya 

strategi-strategi lain. 

 

Tabel 2. Soal HOTS dengan Konteks Permainan Congkak 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada permainan congkak terdapat aspek matematis yang 

dapat diklasifikasikan berdasarkan 6 aktivitas fundamental matematika menurut bishop. Salah 

satunya yaitu konsep tersebut dapat dilihat dari jalannya permainan ketika pemain mengambil 

biji pada anak lubang dan menjatuhkan biji tersebut satu persatu pada anak lubang yang lain 

dan pada rumah milik sendiri. Adapun, hal tersebut dapat dijadikan konteks untuk soal HOTS 

khususnya soal uraian pada materi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat tepatnya pada 

KD 4.2 pada mata pelajaran matematika SMP. Soal yang dapat dibuat tentang menentukan 

banyaknya biji pada anak lubang tertentu setelah dilakukan putaran yang banyaknya sudah 

ditentukan serta berkaitan dengan strategi permainan agar pemain memperoleh keuntungan 

maksimal dalam satu giliran. Adapun soal-soal tersebut masih bisa dikembangkan lagi. Maka 

dari itu, sangat disarankan kepada pembaca (terutama pendidik) untuk mengembangkan soal-

soal sejenis seperti yang ada pada artikel ini. Sangat disarankan pula untuk mengkaji 

etnomatematika pada permainan anak maupun budaya yang lain sehingga dapat 

diimplementasikan dalam pembelajaran matematika. 
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Abstrak 

Pembelajaran Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

berperan penting dalam melestarikan budaya di Indonesia. Keterkaitan antara 

Matematika dan budaya sering disebut dengan etnomatematika. Salah satu 

keterkaitan matematika dan budaya dapat dilihat pada permainan tradisional 

yang ada di Sulawesi Tenggara yaitu permainan Todo-Todo Minya. 

Permainan ini masih jarang dikaitkan dengan matematika. Budaya 

permainan tradisional, seperti permainan Todo-Todo Minya tanpa sadar telah 

menerapkan konsep matematika di dalamnya, khususnya terhadap materi 

peluang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep-konsep 

matematika yang terdapat dalam permainan Todo-Todo Minya dan 

penerapannya dalam pembelajaran matematika. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi literatur, dalam hal ini pemakalah mengkaji 

konsep-konsep matematika dan permainan Todo-Todo Minya dari beberapa 

artikel dan buku yang relevan. Salah satu konsep matematika yang ada dalam 

permainan Todo-Todo Minya adalah peluang. Dalam penelitian ini, dipilih 

konsep peluang pada permainan Todo-Todo Minya untuk kemudian 

diterapkan dalam pembelajaran matematika. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa unsur matematika pada permainan 

Todo-Todo Minya yang dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika, 

salah satunya yang sangat terlihat adalah berupa konsep peluang.  

Kata kunci: Etnomatematika, Permainan Tradisional, Todo-Todo Minya, 

Peluang  

 
PENDAHULUAN 

Di era globalisasi ini, perkembangan teknologi dan komunikasi berkembang dengan 

sangat pesat. Diikuti dengan modernisasi pada segala aspek kehidupan. Sebagai contoh, anak-

anak hingga orang dewasa kini lebih gemar bermain game yang dimainkan melalui aplikasi 

pada gadget (Fajrin, 2015). Pada zaman sekarang anak-anak kurang mengenal bahkan ada yang 

tidak mengenal permainan tradisional. Permainan tradisional bukan semata-mata permainan 

saja, tetapi terdapat unsur budaya yang melekat kuat didalamnya sehingga penting untuk 

dilestarikan. Pentingnya pengetahuan akan budaya tidak terlepas dalam peran dunia pendidikan. 

Salah satu pelajaran yang dapat diimplementasikan nilai kebudayaannya adalah Matematika.  

Pembelajaran Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib dari SD sampai 

dengan SMA bahkan ke Perguruan Tinggi, sehingga pembelajaran Matematika sangat berperan 

penting dalam melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Upaya yang dapat diusahakan untuk 

menjaga kebudayaan adalah dengan memasukkan atau menggunakan kebudayaan dalam 

proses pembelajaran matematika di kelas. Sebuah pendekatan yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan realitas hubungan antara budaya lingkungan dan matematika saat mengajar adalah 

etnomatematika (Rusliah, 2016). 

Etnomatematika diperkenalkan oleh D'Ambrosio, seorang matematikawan Brasil pada 

tahun 1977. Definisi etnomatematika menurut D'Ambrosio (dalam Rosa dan Orey, 2011:) 
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adalah: 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. 

D'Ambrosio menyatakan secara bahasa, awalan “ethno” diartikan sebagai sesuatu yang sangat 

luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, 

dan simbol. 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. 

Etnomatematika merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk memahami bagaimana 

matematika diadaptasi dari sebuah budaya dan berfungsi untuk mengekspresikan hubungan 

antara budaya dan matematika, sehingga dengan kata lain etnomatematika merupakan ilmu 

yang mengkaji kebudayaan masyarakat (Marsigit, 2016). Dari uraian diatas maka dapat kita 

maknai bahwa etnomatematika adalah suatu ilmu yang mempelajari keterkaitan atau hubungan 

antara matematika dan budaya pada sekelompok masyarakat tertentu.   

 “Permainan tradisional adalah aktivitas yang dilakukan tanpa paksaan, mendatangkan 

rasa kegembiraan dan suasana yang menyenangkan berdasarkan tradisi masing-masing daerah 

yang ada di lingkungan, dimainkan dengan menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat, 

dan mengandung unsur pembelajaran, termasuk pembelajaran matematika” (Ulya, 2017). 

Adapun beberapa macam permainan tradisional yang dapat digunakan untuk merancang 

pembelajaran dalam menumbuhkan nilai budaya pada peserta didik sekaligus membantu 

memahami konsep dari materi yang diajarkan. Dalam kasus ini, pemakalah mengambil contoh 

permainan tradisional dari Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu “Todo-Todo Minya”.  

Todo-Todo Minya sendiri memiliki arti bahwa salah satu pemain menusuk dengan jari 

telunjuk pada punggung jari pemain lainnya yang dirapatkan pada tikar ataupun lantai. Dari 

permainan ini kita dapat menemukan konsep peluang. Salah satu contoh, bila dilihat dari arti 

permainan Todo-Todo Minya bisa ditemukan peluang suatu kejadian seorang pemain terkena 

tunjukkan pemimpin permainan. Konsep dasar peluang membutuhkan kemampuan dan 

kemauan siswa untuk memahaminya. Bahasan peluang adalah sebagai berikut: (1) memahami 

dan menjelaskan konsep peluang; (2) memahami dan menjelaskan pengertian ruang sampel 

dan kejadian; (3) memahami dan menjelaskan operasi kejadian; serta (4) memahami dan 

menjelaskan perumusan penentuan peluang suatu kejadian (Rahma dalam Faelasofi 2017).  

Pemahaman sangat diperlukan dalam materi peluang ini meskipun perhitungan yang dilakukan 

sederhana dan cenderung mudah. Dengan adanya konsep permainan Todo-Todo Minya, 

pemakalah berharap dapat membantu memahami konsep teori peluang dengan mudah. Selain 

itu, pemakalah juga sekaligus mengenalkan permainan daerah dan budaya daerah yang 

mungkin sudah tidak dikenal oleh anak-anak saat ini karena adanya gadget yang menelan 

budaya. 

Adapun beberapa penelitian yang membahas dengan topik yang relevan, diantaranya (1) 

R. M. Hariastuti, 2017, tentang Permainan Tebak-Tebak Buah Manggis: Sebuah Inovasi 

Pembelajaran Matematika Berbasis Etnomatematika. Dari pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa permainan sederhana anak-anak yang umumnya hanya digunakan untuk mengisi waktu 

luang, dapat dijadikan inspirasi untuk memperkaya pembelajaran matematika. Salah satunya 

adalah permainan tebak-tebak buah manggis yang dapat dikembangkan menjadi 

media untuk menyampaikan konsep penjumlahan dan perkalian di Sekolah Dasar. 

Pengembangan permainan ini selain untuk melestarikan budaya melalui 

permainan tradisional yang sudah jarang sekali dimainkan, juga untuk 

memperkaya bahan pembelajaran etnomatematika. (2) G. Kencanawaty & A. Irawan tahun 

2017 mengenai Penerapan Etnomatematika dalam Pembelajaran Matematika di Sekolah 
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Berbasis Budaya. Hasil pengamatan lebih lanjut, Mahendra (dalam G. Kencanawaty & A. 

Irawan, 2017:174) menemukan bahwa proses pembelajaran menjadi pemicu kuat rendahnya 

hasil belajar matematika siswa. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa yang menjadi 

penyebab rendahnya hasil belajar matematika pada siswa adalah proses pembelajaran yang 

kurang optimal, sehingga diharapkan pembelajaran matematika berbasis budaya ini menjadi 

salah satu alternatif berupa inovasi pembelajaran yang akan dikembangkan sesuai dengan 

kearifan lokal sekolah setempat yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini diperkuat 

dengan penelitian sebelumnya oleh Suwito & Trapsilasiwi pada tahun 2016 yang 

mengemukakan bahwa pembelajaran berdasarkan budaya efektif meningkatkan hasil belajar 

siswa. Kelemahan dari pembelajaran berbasis etnomatematika adalah tidak semua daerah dapat 

menerapkannya, sehingga harus disesuaikan terlebih dahulu dengan lingkungan dimana 

sekolah berada dan budaya apa yang dapat menjadi contoh konkret dalam proses pembelajaran 

yang akan dilakukan. Selain dapat meningkatkan hasil belajar matematika, pembelajaran 

matematika berbasis etnomatematika juga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah. Hal ini terlihat ketika siswa diberikan tugas oleh guru, yaitu dari banyak siswa yang 

mampu untuk menyelesaikan soal tersebut dengan baik dan benar sesuai prosedur. Hal ini 

sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, dapat pula dilakukan melalui pembelajaran 

berbasis etnomatematika (Supriyani, Mastur, & Sugiman, 2015:136). (3) R. Richardo,  2017, 

meneliti Peran Ethnomatematika dalam Penerapan Pembelajaran Matematika Pada Kurikulum 

2013. Berdasarkan uraian diatas, maka peran etnomatematika dalam penerapan pembelajaran 

matematika pada kurikulum 2013 bahwa 1) Etnomatematika memfasilitasi peserta didik untuk 

mampu mengkonstruksi konsep matematika dengan pengetahuan awal yang sudah mereka 

ketahui karena melalui lingkungan peserta didik sendiri. 2) Etnomatematika menyediakan 

lingkungan pembelajaran yang menciptakan motivasi yang baik dan menyenangkan serta bebas 

dari anggapan bahwa matematika itu menakutkan 3) Etnomatematika mampu memberikan 

kompetensi afektif yang berupa terciptanya rasa menghargai, nasionalisme dan kebanggaan 

atas peninggalan tradisi, seni dan kebudayaan bangsa. 4) Etnomatematika mendukung 

kemampuan-kemampuan peserta didik sesuai dengan harapan implementasi pendekatan 

saintifik. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, pemakalah tertarik untuk 

meneliti mengenai kajian etnomatematika pada permainan Todo-Todo Minya dan 

penerapannya dalam pembelajaran matematika untuk materi peluang di SMP. Penelitian ini 

bertujuan mengetahui penerapan etnomatematika dalam pembelajaran matematika dan untuk 

mengetahui konsep dasar peluang yang terdapat dalam permainan Todo-Todo Minya. 

METODE 

Metode dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Dalam penelitian ini, yang 

akan dikaji adalah gagasan, pengetahuan dan hasil penelitian-penelitian yang sudah ada (yang 

relevan dengan topik) sehingga dapat memberikan informasi terkait penerapan etnomatematika 

dalam pembelajaran matematika di SMP. Pada tahap pertama, pemakalah mengumpulkan 

semua data yang akan menjadi landasan teori berupa jurnal dan buku, yang relevan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, pemakalah melakukan analisis pada data yang 

sudah ada. Pada tahap analisis, pemakalah harus mengornisasikan data-data yang sudah 

terkumpul, apakah data tersebut relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Tahap 

ini pemakalah harus membaca secara keseluruan dari buku maupun jurnal sehingga dapat 

dengan benar menentukan sumber yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini. Kemudian 

pada tahap yang ketiga, pemakalah menyusun rangkuman dari sumber yang dijadikan acuan 

sehingga menghasilkan suatu rangkuman yang padu. Dengan melihat keterikatan antara 

sumber yang satu dan yang lainnya. Tahap yang terakhir adalah pemakalah 
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mengindentifikasikan hal-hal yang dianggap penting/menarik untuk dikembangkan atau 

dibahas lebih lanjut. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Todo-Todo Minya merupakan salah satu permainan anak-anak Sulawesi Selatan. 

Permainan tradisional ini umumnya dimainkan oleh rakyat biasa, akan tetapi tidak menutup 

kemungkinan untuk dimainkan oleh siapa saja. Selain itu Todo-Todo Minya merupakan 

permainan anak perempuan dengan rentan usia 6-12 tahun karena kekhususan dalam 

permainan ini membawakan kepribadian/pembawaan wanita. Langkah-langkah permainan 

Todo-Todo Minya, yaitu Semua pemain duduk diatas lantai/tikar membentuk lingkaran  

sehingga semua pemain dapat duduk saling berhadapan dan meletakkan kedua telapak tangan 

di lantai/tikar seperti pada Gambar.1. 

 

 
Gambar.1 

 

 
Gambar.2 

 

Salah satu pemain bertindak sebagai pemimpin untuk menghitung jari tangan para pemain 

dengan menusukkan telunjuk ke punggung jari tangan para pemain seperti pada Gambar.2 

sambil menyanyikan lagu Todo-Todo Minya, akan tetapi karena lagu Todo-Todo Minya tidak 

bisa  ditemukan maka pemakalah menggantinya dengan lagu Nasional yaitu Garuda Pancasila. 

Tiap dua suku kata dalam lagu ini merupakan satu hitungan. Setelah lagunya selesai dan dua 

suku kata terakhir berhenti disalah satu jari pemain, maka pemain tersebut yang akan berperan 

dalam permainan selanjutnya (yang bertindak sebagai pemimpin). 

Pemain yang terkena perhitungan terakhir harus menundukkan kepala seperti pada 

Gambar.3 kearah lantai/tikar sampai tidak melirik kawan sepermainannya. Sementara itu, 

pemain yang lain menentukan siapa yang memegang batu untuk dijadikan alat permainan agar 

tidak diketahui oleh pemain yang menundukkan kepala. 
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Gambar.3 

 

Para pemain memutar-mutarkan kedua telunjuk mereka seperti sedang menggulung 

benang seperti pada Gambar.4, sambil menyanyikan sebuah syair “iga malai, iga malai, iga 

malai kadindi” yang artinya “siapa yang mengambil” sebanyak 5x. Karena pemakalah tidak 

bisa menemukan lagu ini, pemakalah mengganti lagu tersebut dengan lagu Nasional “Dari 

Sabang Sampai Marauke” sebanyak satu kali.  

 
Gambar.4 

 

Pada saat menyanyikan lagu ini, pemain yang menundukkan kepala diminta untuk 

melihat para pemain yang sedang menyanyi sambil memutar kedua telunjuk mereka dan 

menebak keberadaan batu tersebut seperti pada Gambar.5. Jika tebakannya benar, maka 

pemain tersebut dinyatakan menang atau memperoleh nilai 1, akan tetapi jika tebakannya salah, 

maka pemain dinyatakan kalah dan mendapatkan nilai -1. Pemain dinyatakan kalah atau 

menang berdarkan hasil nilai yang terkumpul sampai permainan itu selesai. Berakhirnya 

permainan ini ditentukan oleh kesepakatan para pemain.  

 

 
Gambar.5 
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Berdasarkan hasil analisis, pada permainan Todo-Todo Minya terdapat beberapa unsur 

etnomatematika yang muncul, diantaranya lingkaran (permainan ini dimulai dengan seluruh 

pemain membentuk sebuah lingkaran), menghitung (penjumlahan dan pengurahan terkait 

pendapatan nilai dalam menebak keberadaan batu, jika benar maka nilai ditambah 1 dan jika 

kurang nilainya dikurangi satu), dan konsep peluang (pada saat memperkirakan lagu tersebut 

berhenti pada jari salah satu pemain dan pada saat menebak keberadaan batu). Hal ini selaras 

dengan Bishop (1988) yang mengelompokkan aspek matematika berdasarkan enam aktifitas 

matematika fundamental yaitu menghitung (counting), menempatkan (locating), mengukur 

(measuring), mendesain (designing), bermain (playing), dan menjelaskan (explaning).  

 

Berikut ini pembahasan konsep peluang dalam proses permainan Todo-Todo Minya.  

Permainan Todo-Todo Minya dapat dimainkan jika anggotanya lebih dari satu orang 

(minimal 3 orang). Pada penelitian ini, pemakalah memperagakan permainan dengan pemain 

berjumlah 7 orang. Tahap kedua pada proses permainan ini adalah pemimpin menunjuk jari 

tangan masing-masing pemain sampai iringan lagu berakhir, dan pemain yang jarinya terakhir 

ditunjuk akan berperan pada tahap berikutnya. Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap tahap-

tahap dalam Todo-Todo Minya, ditemukan materi pembelajaran matematika pada konsep 

peluang, yaitu ruang sampel dan titik sampel.   

Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu 

percobaan/kejadian. Ruang sampel dilambangkan sebagai 𝑆, sedangkan banyaknya anggota 

dari ruang sampel 𝑆  dinyatakan dengan 𝑛(𝑆) . Pada tahap kedua permainan, dapat dilihat 

bahwa ruang sampelnya adalah himpunan semua pemain yang mungkin ditunjuk terakhir. 

Sehingga untuk menentukan ruang sampel, kita dapat menulis nama pemain tersebut: 

𝑆 = {𝑇𝑟𝑖𝑠𝑛𝑎, 𝐷𝑒𝑣𝑎, 𝑃𝑟𝑖𝑎𝑛, 𝐵𝑒𝑛𝑖𝑘, 𝑅𝑖𝑚𝑜𝑛, 𝐴𝑙𝑑𝑜, 𝐸𝑠𝑡𝑜𝑛} 
diperoleh 𝑛(𝑆) = 7  

Titik sampel yaitu anggota-anggota dari ruang sampel. Berdasarkan ruang sampel di atas, maka 

titik sampelnya adalah Trisna, Deva, Prian, Benik, Rimon, Aldo, dan Eston. 

 

Peluang suatu kejadian A sama dengan jumlah terjadinya kejadian A dibagi dengan 

seluruh kejadian yang mungkin. Peluang suatu kejadian A dengan ruang sampel S dirumuskan 

sebagai berikut: 

𝑃(𝐴) =
𝑛(𝐴)

𝑛(𝑆)
 

dimana : 

𝑃(𝐴) = 𝑝𝑒𝑙𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝐴  

𝑛(𝐴) = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝐴  

𝑛(𝑆) = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙   
 

Pada permainan ini dapat dicari peluang kejadian seorang pemain terkena tunjukkan 

terakhir oleh pemimpin.  

Misalkan,  

𝑃(𝐴) = 𝑝𝑒𝑙𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑗𝑎𝑑𝑖𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑘𝑒𝑛𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑗𝑢𝑘𝑘𝑎𝑛 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝑝𝑒𝑚𝑖𝑚𝑝𝑖𝑛  

𝑛(𝐴) = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘𝑛𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑚𝑎𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑘𝑒𝑛𝑎 𝑡𝑢𝑛𝑗𝑢𝑘 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟  

𝑛(𝑆) = 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑎𝑛𝑔𝑔𝑜𝑡𝑎 𝑟𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑒𝑙  
Berdasarkan ruang sampel yang telah diperoleh pada tahap kedua permainan, maka nilai 

peluangnya: 

𝑃(𝐴) =
1

7
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Frekuensi harapan suatu kejadian adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari 

sejumlah percobaan yang dilakukan. Secara matematis ditulis sebagai berikut: 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛 = 𝑃(𝐴) × 𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑏𝑎𝑎𝑛 

Pada permainan Todo-Todo Minya, dijelaskan bahwa meskipun seluruh tahap permainan telah 

berakhir, permainan tetap dapat dilanjutkan/diulang. Berakhirnya permainan ini, ditentukan 

oleh kesepakatan para pemain. Dalam hal ini, pemakalah memperagakan permainan sebanyak 

3 kali. Sehingga berdasarkan nilai peluang yang diperoleh pada tahap kedua permainan, dapat 

ditentukan frekuensi harapannya: 

𝐹𝑟𝑒𝑘𝑢𝑒𝑛𝑠𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑎𝑛     = 𝑃(𝐴) × 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛  

=
1

7
× 3   

=
3

7
  

Temuan konsep matematika diatas sesuai dengan salah satu penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Hariastuti pada tahun 2017 bahwa sebuah permainan tradisional dapat 

dikembangkan menjadi media untuk menyampaikan suatu konsep pembelajaran matematika di 

sekolah. 

Implementasi pada Pembelajaran Materi Dasar Peluang 

Implementasi Todo-Todo Minya dalam pembelajaran dapat dilakukan pada bagian 

kegiatan inti yang dapat memperdalam pemahaman peserta didik. 

Dalam kegiatan inti, langkah-langkah kegiatan yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Guru menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan ruang sampel, titik sampel, 

peluang kejadian, dan juga frekuensi harapan. 

2. Peserta didik mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. 

3. Guru menyajikan sebuah permasalahan tentang permainan Todo-Todo Minya, sebagai 

contoh terkait dengan kemungkinan tertebaknya batu yang dipegang oleh setiap pemain. 

Misalkan Guru membagi kelompok yang terdiri dari 7 peserta didik.  

Diambil contoh kelompok 1 yang diantaranya : Aldo, Bagus, Caca, Dinda, Eston, Fira, dan 

Gaga. 

Permasalahannya Aldo, Bagus, Caca, Dinda, Eston, Fira, dan Gaga sedang bermain 

permain tradisional Sulawesi Tenggara yaitu Todo-Todo Minya. Dalam babak pertama, Eston 

diminta menjadi seorang pemimpin yang akan menghitung setiap jari para pemain. Setelah 

menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila yang digantikan sebagai lagu Todo-Todo Minya, 

2 suku kata terakhir berhenti di jari Caca. Kemudian Caca harus menebak keberadaan batu 

diantara setiap pemain. Tentukanlah :  

1. Banyaknya Ruang Sampel 

2. Peluang Caca menebak salah 

3. Peluang Caca menebak benar 

Dari permasalahan yang sama, guru juga bisa membuat peserta didik untuk menentukan 

banyaknya ruang sampel dan peluang, saat dalam permasahalan tersebut tidak diketahui 2 suku 

kata lagu Garuda Pancasila berhenti pada jari tangannya siapa. Sehingga guru meminta untuk 

setiap peserta didik bersama dengan kelompok memecahkan permasalahan tersebut. 

Berdasarkan hasil kajian, pemakalah merefleksikan proses permainan ini dengan 

meninjau saat para pemain menebak keberadaan batu dan juga berhentinya dua suku kata 

terakhir pada jari tangan salah satu pemain. Dari proses tersebut, pemakalah mendapatkan 

kosep peluang dari kajian ini. Konsep Peluang sendiri membuat pemain yang harus menebak 

keberadaan batu dan mencari tahu kemungkinan berhentinya lagu Garuda Pancasila pada jari 

salah satu pemain. Untuk menebak keberadaan batu maka setiap pemain yang menebak hanya 

punya kesempatan menebak satu kali sehingga jawabannya bisa salah dan bisa benar.  

 

Kelebihan dan kekurangan penelitian 
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Berdasarkan hasil kajian pemakalah merefleksikan kekurangan berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian studi literatur sedangkan 

literatur tentang permainan Todo-Todo Minya itu sendiri tidak banyak ditemukan. 

2. Pada analisis materi matematika peluang permainan Todo-Todo Minya tidak di temukan 

materi peluang yang mendalam. 

3. Permainan Todo-Todo Minya merupakan permainan yang menggunakan sistem 

perulangan sehingga tidak banyak ditemukan materi yang dapat dianalisis. 

4. Sulitnya menemukan permainan yang sesuai dengan Todo-Todo Minya yang merupakan 

permainan yang sekarang jarang dimainkan sehingga sulit dalam melakukan implementasi 

dalam pembelajaran jika permainan tidak dikenalkan terlebih dahulu terhadap peserta 

didik. 

Serta kelebihan sebagai berikut : 

1. Implementasi dalam proses pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan 

permainan tradisional dapat memudahkan peserta didik dalam memahami. Pernyataan itu 

selaras dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Suwito & Trapsilasiwi pada tahun 

2016 yang mengemukakan bahwa pembelajaran berdasarkan budaya efektif meningkatkan 

hasil belajar siswa. 

2. Mengenalkan kembali tradisi permainan anak dan kebudayaan jaman dulu yang sudah 

mulai terlupakan oleh generasi masa kini. 

3. Penelitian dapat membantu peserta didik mengimajinasikan dan mengonsepkan materi 

peluang. 

4. Penelitian memberikan konsep pembelajaran yang bermakna dan kontekstual.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penerapan etnomatematika dalam pembelajaran 

matematika mampu memberikan pembelajaran yang nyata, berkesan dan kontekstual sehingga 

mempermudah pemahaman peserta didik dalam pembelajaran dengan adanya contoh nyata. 

Konsep matematika peluang yang ditemukan dalam permainan Todo-Todo Minya adalah 

ruang sampel, titik sampel, peluang kejadian dan frekuensi harapan terdapat pada jumlah 

pemain dalam permainan, proses penunjukan oleh pemimpin permainan, dan proses menebak 

hingga akhir permainan.  

Berdasarkan indentifikasi pengalaman selama melaksanakan penelitian kajian 

etnomatematika dalam permainan Todo-Todo Minya dan penerapannya dalam pembelajaran 

matematika, pemakalah memberikan saran  untuk guru dan mahasiswa calon guru, khususnya 

pada mata pelajaran matematika bisa menggunakan pendekatan permainan dan budaya dalam 

proses pembelajaran untuk membantu peserta didik dalam memahami konsep materi 

pembelajaran. Pemahaman konsep melalui pendekatan pembelajaran kontekstual, seperti 

menggunakan permainan sangat baik digunakan, maka penelitian selanjutnya bisa dilakukan 

dengan mengkaji materi matematika pada permainan dan budaya. Terutama budaya yang dekat 

dengan kehidupan peserta didik yaitu budaya setempat. Selain itu untuk melakukan penelitian 

yang berkaitan dengan Todo-Todo Minya, bisa dilakukan dengan metode penelitian yang 

berbeda agar bisa dianalisis lebih dalam pembelajaran matematika yang terdapat di dalamnya.    
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Abstrak 

Permainan rakyat sebagai permainan tradisional merupakan salah 

satu bagian dari kebudayaan Bangsa. Setiap daerah memiliki permainan 

tradisional yang mencirikan daerah masing-masing. Salah satu permainan 

rakyat dari Bengkulu adalah Kepala Babi. Dalam permainan Kepala Babi 

terdapat konsep matematika yang dapat diterapkan pada pembelajaran di 

sekolah. Konsep matematika yang terdapat dalam suatu budaya disebut 

etnomatematika. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi aspek 

matematis pada permainan Kepala Babi, dan implementasinya pada 

pembelajaran matematika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif dengan mendeskripsikan proses permainan dan keterkaitan 

permainan dengan matematika. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah studi pustaka, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa permainan Kepala Babi memiliki nilai 

etnomatematika yang berkaitan dengan konsep-konsep matematika, salah 

satunya yaitu konsep perkalian. Konsep matematika tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk memperkenalkan konsep perkalian dan peluang 

melalui budaya lokal dengan merancang pembelajaran berbasis masalah 

kontekstual dari permainan Kepala Babi. Konsep perkalian dalam 

permainan ini tampak pada saat pemain menghitung jarak pukulan antara 

tempat jatuhnya anak (rotan pendek) dengan lubang. Sedangkan konsep 

peluang dengan melihat kemugkinan pukulan dan perjanjian pada 

kesepakatan awal. Alat ukur dalam menghitung point terdapat pada 

pemukul (rotan panjang) yang dimana pada kesepakatan awal permainan 

pemain sudah sepakat antar regu untuk memberi point pada pemukul 

(rotan panjang) dalam mengukur jarak pukulan. 

Kata kunci: Etnomatematika, Permainan Tradisional Kepala Babi, Perkalian. 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seseorang 

mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Salah satu kemampuan yang harus 

dimiliki siswa dalam mempelajari matematika adalah kemampuan menyelesaikan masalah 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun, berdasarkan hasil studi PISA (Programme for 

International Student Assesment) yang di analisis oleh Stacey (dalam Risdayanti dan Prahmana, 

2018) menunjukkan siswa Indonesia kurang mampu menggunakan konsep matematika untuk 

menyelesaikan soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Abdullah (2017) 

mengatakan bahwa dalam pembelajaran matematika dibutuh jembatan yang menghubungkan 

matematika dengan budaya dan kehidupan sehari-hari yaitu etnomatematika. Menurut Gerdes 

(dalam Tandiling, 2013) Etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok 
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budaya tertentu, kelompok buruh/petani, anak-anak dari masyarakat kelas tertentu, kelas-kelas 

profesional, dan lain sebagainya. Definisi tersebut memiliki arti bahwa matematika dapat 

diterapkan di masyarakat. Dengan kata lain matematika diterapkan di dalam aktivitas 

kehidupan sehari-hari, seperti pedagang dalam menghitung transaksi jual beli, menghitung 

kecepatan kendaraan, perhitungan sudut, jarak pada pembangunan rumah, dan lain-lain. 

Indonesia merupakan negara dengan banyak keanekaragaman budaya mulai dari 

Sabang sampai Merauke. Beragam kebudayaan yang dimiliki mencirikan setiap daerah seperti 

bahasa, adat-istiadat, tarian, lagu, dan permainan tradisional. Permainan rakyat sebagai 

permainan tradisional merupakan salah satu bagian dari kebudayaan Bangsa. Setiap daerah 

memiliki permainan tradisonal yang mencirikan daerah masing-masing. Namun, seiring 

perkembangan jaman, permainan tradisional sudah mulai dilupakan oleh masyarakat. Hal ini  

dikarenakan sudah banyak muncul permainan modern, seperti Mobile Legend, PUBG, Among 

Us, dan lain- lain. Menurut Achroni (dalam Hariastuti, 2018) permainan tradisional memiliki 

kelebihan dibandingkan permainan modern yaitu tidak memerlukan biaya untuk 

memainkannya, melatih kreativitas anak, mengembangkan kecerdasan sosial dan emosional 

anak, mendekatkan anak pada alam, sebagai media pembelajaran nilai-nilai, mengembangkan 

kemampuan motorik anak, bermanfaat untuk kesehatan, mengoptimalkan kemampuan kognitif, 

memberikan kegembiraan dan keceriaan, dapat dimainkan lintas usia, serta mengasah 

kepekaan anak. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Dharmamulya (dalam Risdayanti dan 

Prahmana, 2018) yang mengatakan bahwa pada permainan tradisional tidak hanya memuat 

unsur kesenangan tetapi juga memuat nilai-nilai budaya dan dapat melatih kecakapan dalam 

berpikir dan berhitung. 

Salah satu permainan rakyat yang dapat diidentifikasi unsur matematikanya adalah 

permainan Kepala Babi dari Bengkulu. Permainan ini banyak dijumpai di beberapa daerah di 

Indonesia dengan istilah yang berbeda seperti Benthik di Jawa Tengah dan Yogyakarta, Patok 

Lele di Madura, dan Gatrik di Jawa Tengah. Walaupun memiliki perbedaan nama di beberapa 

daerah, namun secara umum permainan ini memiliki aturan permainan yang serupa. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa dalam memainkan permainan Kepala Babi dibutuhkan 2 potong 

rotan sebesar ibu jari, yang satu panjangnya 40cm sebagai pemukul dan yang satunya lagi 

sepanjang 15cm. 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tongkat dari kayu 

Sebelum memulai permainan, pemain juga harus membuat lubang terlebih dahulu 

untuk memasang rotan yang akan dilempar menggunakan rotan yang lain. Permainan Kepala 

Babi ini dapat dimainkan oleh siapa aja dengan tidak menentukan kelompok sosial. Jalannya 

permainan kepala babi pemain memutuskan terlebih dahulu permainan dimainkan beregu atau 

berkelompok. Kemudian pemain membuat aturan permainan yang disepakati bersama. 

Misalnya nilai setiap satu pukulan, nilai jika penjaga dapat menangkap rotan, dan nilai dalam 

menghitung jarak. Permainan Kepala Babi memiliki 4 set permaina, yaitu (1) mencungkil 

(mencongkel), (2) plang , (3) Kepala Babi, dan (4) Kepala Dendeng. Permainan ini dimainkan 

pada waktu senggang dan tidak ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa sosial tertentu 

ataupun unsur- unsur religius didalamnya. 

Berdasarkan pembahasan di atas penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi aspek 

matematis pada permainan Kepala Babi, dan implementasinya pada pembelajaran matematika. 

METODE 
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Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan etnografi. Sebagaimana yang dikemukan oleh Creswell (2017) dan Moleong 

(2018) bahwa etnografi menekankan pada studi budaya yang mempelajari perilaku culture-

sharing dari individu atau kelompok tertentu. Penelitian ini mendeskripsikan mengenai unsur 

matematika yang terkandung dalam permaian tradisional kepala babi, sehingga fokus 

penelitian ini yaitu pada aturan permainan dimana untuk meningkatkan keterampilan dan 

pemahaman akan konsep perkalian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi 

literatur dan dokumentasi. Untuk mendapatkan informasi dari permainan ini, peneliti 

mengumpulkan literature yang berkaitan dengan permaian kepala babi. Selanjutnya 

dokumentasi, pada tahap ini peneliti dapat membuat dokumentasi dan mengambil beberapa 

gambar yang akan dijadikan data pelengkap dalam penelitian. Dokumen yang digunakan 

peneliti berupa foto dan video anak dalam melakukan permainan tradisional kepala babi. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap reduksi data, data dan informasi mentah yang 

diperoleh diseleksi lagi data yang dibutuhkan sesuai data yang dibutuhkan dan membuang data 

yang tidak dibutuhkan. Langkah selanjutnya melakukan penyusunan data dan 

pengorganisasian dari informasi yang sudah diseleksi sehingga dapat terorganisasi dengan baik 

dan langkah terakhir dilakukan penarikan kesimpulan. 

Adapun kerangka berpikir penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 
Bagan 1. Kerangka Berpikir 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil kajian pada permainan Kepala Babi menunjukkan bahwa sebutan permainan ini 

di daerah lain memiliki sebutan yang berbeda. Tetapi pada dasarnya jalannya permainan sama. 

Pada permainan Kepala Babi alat yang digunakan yaitu 2 potong rotan sebesar ibu jari, yang 

satu panjangnya 40cm sebagai pemukul dan yang satunya lagi sepanjang 15cm. 

Adapun jalannya permainan Kepala Babi sebagai berikut: 

a. Menentukan urutan bermain 

• Permainan secara beregu, maka salah satu pemain regu melakukan suit terlebih dahulu 

untuk menentukan regu yang pertama main. 

• Permainan secara perorangan, misalnya 3 orang. Pemain melakukan suit terlebih 

dahulu untuk mentukan giliran bermain. Pemain giliran pertama akan bermain terlebih 

dahulu kemudian pemain kedua dan ketiga menjadi lawan bermain atau penjaga. Ketika 

pemain pertama mati maka dilanjutkan pemain kedua yang akan melakukan permainan, 

sedangkan pemain pertama dan pemain ketiga yang akan menjadi lawan atau penjaga. 
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Selanjutnya, ketika pemain kedua mati maka permainan dilanjutkan oleh pemain ketiga 

yang akan melakukan permainan, sedangkan pemain pertama dan kedua menjadi lawan 

atau penjaga. Setelah pemain ketiga mati maka permainan akan dilanjutkan oleh 

pemain giliran pertama, dan permainan akan berlanjut seperti urutan main sebelumnya. 

b. Teknik bermain Kepala Babi 

• Mencungkil 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Seorang anak yang akan melakukan set pertama (Mencungkil) 

Sumber: http://naomihtris.blogspot.com/2012/07/palak-babi.html 

 

Pada set pertama, Anak (rotan pendek) diletakkan melintang diatas lubang. Kemudian 

anak dicongkel dan dipukul sejauh-jauhnya menggunakan pemukul (rotan panjang). 

Pemain penjaga berusaha menangkap anak yang dipukul, dan dilemparkan kembali 

kepada pemain yang memukul. 

• Plang 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Seorang anak yang sedang melakukan set kedua (Plang)  

Sumber: http://naomihtris.blogspot.com/2012/07/palak-babi.html 

Anak (rotan pendek) dan pemukul (rotan panjang) diletakkan pada satu tangan. 

Kemudian anak dilambungkan dan dipukul sejauh-jauhnya. Sedangkan, pemain 

penjaga melemparkan kembali anak menuju lobang sesuai anak jatuh. Jika, pemain 

penjaga dapat melemparkan menuju lobang, maka pemain yang memukul kalah atau 

mati dan diganti oleh regu penjaga. Jika pemain penjaga tidak tepat melemparkan anak 

ke lobang, maka pemain yang memukul meghitung jarak anak dari lobang mengunakan 

pemukul. Hitungan satu kali pemukul nilainya 1 (sesuai kesepakatan awal permainan). 

• Kepala Babi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Seorang anak yang akan melakukan set ketiga (Kepala Babi)  

Sumber : https://www.bengkuluinteraktif.com/rocky-farenza-kurangi-gadget-semarakan-

permainan-rakyat 
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Anak diletakkan tegak di lobang. Pemain memukul anak, dan saat anak melanting 

pemain memukul kembali menggunakan pemukul. Jika pada pukulan pertama belum 

mengenai anak dan selama anak masih berada di udara, pukulan kedua bisa dilakukan. 

Pada set ini anak tidak dikembalikan lagi oleh pemain penjaga. Jarak yang dihitung 

adalah posisi anak jatuh dari lobang. Apabila pemain tidak dapat memukul, pemain 

dinyatakan kalah. 

c. Hukuman bagi kelompok atau pemain yang kalah 

• Mencilok Dendeng 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Seorang anak yang mendapat hukuman mencilok dendeng. 

 

Pemain pertama meletakkan anak atau rotan pendek, melintang di atas lobang. 

Mencongkel dengan pemukul sejauh-jauhnya. Pemain yang kalah akan mengambilnya. 

Rotan diletakkan di sebelah kaki, misalnya kaki kiri. Kaki kiri tidak boleh diletakkan 

atau menyentuh tanah. Jadi dengan kaki kanan pemain yang kalah melompat-lompat 

diiringi sorak dan sorai serta ucapan celok-dendeng, celok dendeng menuju lobang. 

Kemudian giliran pemenang kedua melakukan seperti yang dilakkan pemenang 

pertama, dan seterusnya sampai pemain terakhir. 

 

Berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi, peneliti mengkaji bahwa terdapat aspek 

matematis pada permainan Kepala Babi yaitu 1) Konsep perkalian yaitu dengan menghitung 

jarak anak dengan lubang menggunakan pemukul yang pada kesepakatan awal sudah diberi 

point; 2) Pengenalan konsep peluang yaitu dengan melihat kemungkinan pukulan dalam 

permaian dilihat dari banyaknya pemain dalam permaian dan juga perjanjian atau kesepakatan 

awal permainan; 3) Operasi penjumlahan biasa yaitu mengitung setiap skor yang diperoleh 

oleh team selama permainan berlangsung baik dari seet pertama hingga seet terakhir; dan 4) 

konsep perbandingan yaitu dimana ukuran rotan pendek (anak) haruslah lebih kecil dari rotan 

panjang (pemukul). 

Pada penelitian ini peneliti membahas konsep perkalian pada perhitungan skor dalam 

permainan Kepala Babi. Konsep perkalian terlihat saat pemain menghitung jarak dari lobang 

menuju tempat anak jatuh dan menghitung skor yang diperoleh. 

Etnomatematika pada permainan Kepala Babi dapat dilihat sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 6. Jarak kayu dengan lobang 

 

 

 

Gambar 6. Jarak kayu dengan lobang 

 

Pada awal permaian, pemain antar regu sepakat nilai satu pemukul adalah 1 (nilai dapat 

berubah sesuai kesepakatan), Gambar 2 terlihat bahwa jarak kayu dengan lobang dapat dihitung. 
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Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa perhitungan jarak kayu dengan lobang dengan cara 

menjumlahkan berulang. Hal ini dapat diterapkan guru dalam apersepsi sekaligus sebagai 

kegiatan inti menemukan konsep perkalian pada saat pelajaran materi perkalian. 

Apersepsi menurut Yaumi (Octavianingrum, Astuti & Wek, 2019:72) adalah proses 

membangun pemahaman tentang suatu objek yang berkaitan dengan pengalaman masa lalu. 

Pada tahapan ini guru dapat menerapkan di pembelajaran sebagai berikut: 

1) Guru memperlihatkan video permainan Kepala Babi, 

2) Guru mengajak siswa untuk berhitung bersama dengan cara menjumlahkan. 

3) Guru bersama siswa menemukan konsep perkalian dari masing-masing kegiatan 

pada video salah satunya menghitung jarak dan menghitung skor. 

Setelah melakukan kegiatan penjumlahan berulang pada tahap (2), guru dapat mulai 

mengajak siswa masuk ke dalam konsep perkalian. Misalkan pada penjumlahan berulang, 

kelompok mendapat poin dari jarak rotan terhadap lubang yaitu 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

+ 1 + 1 = 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Kelompok menghitung point yang didapat dari jarak rotan terhadap lubang 

 

Dalam penerapannya pada perkalian, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 10 × 1, 

yang artinya angka 1 dijumlahkan sebanyak 10 kali. Selanjutnya mulai dari sini, guru dapat 

memberikan contoh lain seperti bertanya pada siswa, jika 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 

= 10 × 1, bagaimana dengan bentuk 3 + 3 + 3 + 3 + 3 =? ? ?. Hal ini dapat memancing proses 

berpikir siswa untuk menemukan konsep perkalian. Jika siswa memahami contoh yang 

diberikan, maka siswa akan menjawab 5 × 3. Tetapi jika siswa menjawab 3 × 5, maka guru 

perlu menjelaskan kembali konsep perkalian berdasarkan contoh sebelumnya. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat aspek 

matematis pada permainan Kepala Babi, yaitu konsep perkalian. Konsep perkalian dapat 

ditemukan saat melakukan perhitungan jarak antar rotan dan lubang atau pada saat menghitung 

skor akhir. Dengan adanya aspek matematis pada permainan Kepala Babi, hal ini dapat 

digunakan oleh guru sebagai apersepsi dalam pembelajaran matematika khususnya untuk 

mengajarkan materi perkalian. Bagi pembaca ataupun peneliti lain dapat mengkaji aspek 

matematis lainnya yang terdapat dalam permainan Kepala Babi sehingga diharapkan dapat 

 
 
 
 

 
1 + 1+ 1 +1 +1 +1 + 1 + 1 + 1 + 1 
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diimplementasikan pada pembelajaran matematika di kelas. Penulis menyadari bahwa artikel 

ini jauh dari kesempurnaan. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran mengenai 

pembahasan artikel ini.  
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Abstrak 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadi solusi dalam 

permasalahan pada Era Industri 4.0 di berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. 

Tidak heran budaya dan tradisi seolah tertinggal pada ruang waktu masa lalu, karena 

dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan. Seolah menjadi pendobrak stigma 

lama, Etnomatematika memberikan terobosan baru dalam ilmu pengetahuan, karena 

mampu mengkaitkan budaya dengan konsep-konsep matematika. Salah satunya 

adalah Bakarat yang merupakan permainan tradisional masyarakat Kalimantan 

Selatan. Permainan ini biasa dimainkan sebagai suatu hiburan atau pengisi waktu bagi 

anak-anak yang sedang berkumpul ketika sedang istirahat. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui aspek matematis dalam permainan tradisional Bakarat, kemudian 

dari hasil kajian itu di implementasikan dalam pembelajaran matematika  topik 

perbandingan. Implementasi dari permainan tradisional terhadap pembelajaran 

matematika merupakan suatu inovasi pembelajaran matematika, karena mampu 

mengaitkan permainan tradisional yang sudah lama tidak dimainkan dengan ilmu 

pengetahuan yang umumnya diketahui tidak memiliki keterkaitan, namun setelah 

diteliti memiliki kaitan.  Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu 

dengan melakukan kajian literatur dan mengamati permainan pada setiap tahapnya. 

Hasil penelitian didapatkan bahwa terdapat aspek matematis dan implementasi 

permainan tradisional Bakarat pada materi perbandingan saat permainan 

dilangsungkan. Pada tahap-tahap permainan terdapat suatu tahap yang digunakan 

untuk menentukan pemain yang naik untuk di gendong yaitu tahap bakakacian. Pada 

tahap bakakacian, dilakukan pelemparan undas dengan tujuan mendekati garis kacian. 

Pada tahap tersebut masing-masing undas yang dilempar memiliki jarak yang sama 

atau berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat dikaitkan dengan konsep 

perbandingan pada pembelajaran matematika yaitu perbandingan jarak undas antar 

pemain. Pemain dengan perbandingan yang lebih kecil menjadi pemain yang berhak 

naik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai media pembelajaran 

dalam RPP untuk pengantar pembelajaran topik perbandingan yang berupa 

pelaksanaan permainan di awal pembelajaran guna memberi pemahaman kepada 

siswa mengenai konsep perbandingan sekaligus mengenalkan permainan tradisional 

di Era Industri 4.0 ini.  

Kata kunci : Etnomatematika, Permainan Tradisional,  Bakarat, Perbandingan 

  

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi solusi dalam berbagai aspek 

kehidupan. Dengan perkembangan tersebut, manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan 

aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Sehingga manusia seakan berlomba-lomba untuk 

mengakses dan menguasai teknologi. Hal tersebut dikarenakan siapa yang menguasai 

informasi dan medianya, maka dia akan dapat mengendalikan dunia (Siregar dan Susanto, 
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2014: 230). Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga mengalami dampak dari perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut, salah satunya dalam bermain.  

Anak-anak zaman modern ini identik dengan permainan berbau teknologi yang dapat 

dengan mudah diakses melalui gadget contohnya melalui smartphone, tablet, komputer, laptop 

dan perangkat teknologi lainnya. Anak-anak cenderung menjadi lebih individual kurang 

interaktif dengan sesamanya dan asik dengan dunianya sendiri (Indriani dan Rachmawati, para. 

5). Berbeda dengan anak-anak zaman modern, anak-anak pada zaman dahulu sering 

memainkan permainan tradisional. Menurut Wahyuningsih, permainan tradisional adalah 

permainan yang dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun, dan merupakan hasil dari 

penggalian budaya lokal yang didalamnya banyak terkandung nilai-nilai pendidikan dan nilai 

budaya, serta menyenangkan hati yang memainkannya.  

Permainan tradisional memberikan manfaat yang baik untuk perkembangan kognitif 

anak. Iswinarti (Tim Playplus Indonesia, 2017) menyatakan bahwa alternatif pendidikan untuk 

mengoptimalkan perkembangan anak yaitu melalui menerapkan kembali permainan tradisional 

(Nurdiana Siregar & Wiwik Lestari, 2018). Permainan tradisional dapat dimanfaatkan dalam 

proses pembelajaran karena menimbulkan rasa senang sehingga memacu neruon diotak siswa 

dengan cepat saling berkoneksi untuk membentuk memori baru sehingga dengan metode 

pembelajaran menggunakan permainan akan membuat siswa lebih tertarik dan mudah 

mempelajari suatu materi (Erly Dwi Aprillia dkk, 2019). Menurut hasil penelitian Kurniati 

(2011:13) menunjukkan bahwa permainan anak tradisional dapat mestimulasi anak dalam 

mengembangkan kerjasama, membantu anak menyesuaikan diri, saling berinteraksi secara 

positif, dapat mengkondisikan anak dalam mengontrol diri, mengembangkan sikap empati 

terhadap teman, menaati aturan, serta menghargai orang lain.  

Pendidikan dan budaya merupakan satu kesatuan yang berlaku dalam suatu masyarakat 

dan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu dalam masyarakat. 

Hubungan antara matematika dan budaya disebut dengan etnomatematika. Etnomatematika 

bukan hanya tentang matematika akan tetapi etnomatematika juga mengenai nilai-nilai budaya 

yang berada di dalamnya. Etnomatematika didefinisikan sebagai cara-cara khusus yang dipakai 

oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam melakukan aktivitas seperti mengelompokkan, 

mengurutkan, berhitung, mengukur, dan aktivitas yang matematis. Etnomatematika menjadi 

penting karena di dalam budaya terdapat unsur matematika yang dapat dimanfaatkan oleh guru 

sebagai bahan pembelajaran siswa terlebih untuk Matematika sering dianggap sebagai salah 

satu mata pelajaran yang sulit oleh siswa. Selain itu, etnomatematika sangat bermanfaat bagi 

siswa dalam proses abstraksi, idealisasi, dan generalisasi. Hal-hal negatif muncul pada diri 

siswa ketika belajar matematika mendorong para tenaga pendidik untuk terus meningkatkan 

kemampuan dalam mengelola pembelajaran di kelas (Erly Dwi Aprillia dkk, 2019). 

Dalam meningkatkan pengelolaan pembelajaran dan menghidupkan kembali permainan 

tradisional yang mulai ditinggalkan, terlebih Indonesia sebagai negara dengan keanekargaman 

budaya yang memiliki banyak permainan tradisional, sehingga dapat dimanfaatkan salah satu 

permainan tradisionalnya seperti Bakarat.  

Permainan Bakarat merupakan permainan tradisional yang berasal dari Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Bakarat berarti melakukan permainan Karat. Permainan 

ini dilakukan oleh anak-anak yang berusia antara tujuh sampai empat belas tahun, dapat 

dimainkan oleh anak laki-laki maupun anak perempuan. Bakarat dapat dimainkan kapanpun, 

sebagai hiburan atau pengisi waktu bagi anak-anak yang sedang berkumpul dikala mereka 

sedang istirahat, setelah pulang sekolah. Dalam permainan ini tidak terlihat adanya unsur 

kepercayaan religius magis, maupun kaitannya dengan peristiwa sosial tertentu. Permainan ini 

merupakan permainan rakyat yang dikembangkan oleh masyarakat secara keseluruhan. 

Karenanya permainan ini merupakan permainan yang dapat dilakukan oleh seluruh kelompok 

sosial yang ada di masyarakat, baik dari kelompok petani, kelompok pedagang, kelompok 
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buruh dan sebagainya. Para informan yang dapat dihubungi menyatakan bahwa permainan 

Bakarat ini sudah ada sejak beliau masih kecil, yaitu sebelum kemerdekaan. Sekarang 

permainan tersebut sudah berkembang hampir ke seluruh daerah Kalimantan Selatan, dengan 

nama yang berbeda-beda. Walaupun terdapat perbedaan nama pada permainan ini, namun 

aturan maupun jalan permainannya masih sama. Hal ini mungkin permainan tersebut berasal 

dari satu nenek moyang, tetapi karena tempat tinggal yang terpencar, maka nama permainan 

tersebut disesuaikan dengan keadaan ekologi mereka masing-masing.  

Pada permainan Bakarat terdapat dua tahapan dalam permainan, yaitu tahap bakakacian 

dan tahap gendongan. Pada kedua tahap ini dilakukan pelemparan undas oleh para pemain. 

Jarak undas hasil pelemparan pemain dapat dinyatakan dalam konsep perbandingan.Oleh 

karena itu, permainan Bakarat dapat diterapkan dalam pembelajaran dengan topik 

perbandingan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sola Gracia Bernadine Mboeik (2019) dengan judul 

Etnomatematika pada Tabut Bansal Kota Bengkulu dan Implementasinya pada Pembelajaran 

Kesebangunan dan Kekongruenan SMP, didapatkan hasil yaitu pada Tabut Bansal ditemukan 

implementasi konsep kesebangunan dan konsep kekongruenan. Selain itu, penelitian yang 

dilakukan oleh Erly Dwi Aprilia, dkk (2019) dengan judul Etnomatematika pada Permainan 

Tradisional Engklek beserta Alatnya sebagai Bahan Ajar didapatkan hasil yaitu pada 

permainan engklek terdapat unsur-unsur matematika yang ditemukan antara lain bangun datar, 

membilang, jaring-jaring, kekongruenan, refleksi, peluang, dan logika matematika. 

Berdasarkan pembahasan di atas akan dilakukan penelitian dengan judul Kajian 

Etnomatematika pada Permainan Tradisional Bakarat dan Implementasinya pada Pembelajaran 

Topik Perbandingan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah melihat aspek matematis pada 

permainan tradisional, khususnya Bakarat, serta mengimplementasi permainan tradisional 

Bakarat pada materi pembelajaran matematika khususnya perbandingan. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah deskripsi kualitatif yaitu kajian 

literatur dan mengamati permainan. Literatur yang digunakan baik berupa buku ataupun jurnal 

dengan materi yang berkaitan. Metodologi kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu 

pengetahuan yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kaasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya 

Pendekatan kualiatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang 

ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari 

sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.  

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai macam sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan 

secara terus menerus sampai datanya jenuh. Analisis data merupakan suatu langkah penting 

dalam penelitian, karena dapat memberikan makna terhadap data yang dikumpulkan oleh 

peneliti. Dalam penelitian ini anilisis data bersifat induktif yaitu suatu analisis berdasarkan data 

yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. 

Dalam menganalisis data, peneliti melakukan analisis dengan berdasarkan  komponen-

komponen analisis data menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2015, hlm. 247). 

Lebih spesifik untuk setiap komponen, berikut analisis data yang dilakukan : 

● Reduksi Data 

Reduksi data adalah kegiatan mereduksi sekaligus merangkum segala hasil analisis 

berdasarkan sumber bacaan (buku ataupun jurnal) maupun melakukan simulasi permainan 

bakarat dengan menitikberatkan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti.  
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● Display data  

Display data adalah data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara terperinci untuk 

memberikan gambaran penelitian secara utuh. Pada tahap ini peneliti melihat data yang 

terkumpul melalui proses reduksi data diantaranya yaitu pola permainan tradisioanal bakarat,  

kemudian dicari hubungan permainan tradisional bakarat dengan aspek matematis dan 

implementasinya untuk mengambil kesimpulan yang tepat.  

● Kesimpulan/verifikasi 

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses penelitian untuk memberikan makna 

terhadap data yang telah dianalisis. Pada tahap ini peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa 

bagian tertentu pada permainan tradisional Bakarat dapat dikaitkan dengan topik dalam 

pembelajaran matematika. 

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka dan mengamati permainan pada setiap 

tahapnya. Kajian pustaka berupa kajian jurnal ilmiah, buku, artikel serta video penjelasan. 

Metode ini dipilih karena asal permainan yang dari Kalimantan Selatan, sehingga peneliti sulit 

untuk meninjau secara langsung karena jarak yang terlalu jauh. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian sebelumnya sekaligus penelitian yang menjadi tinjauan pustaka dari 

penelitian ini, disimpulkan bahwa permainan tradisional memiliki keterkaitan dengan 

matematika dan  dapat diimplementasikan pada pembelajaran matematika. Hal ini menjadi 

motivasi peneliti untuk menemukan keterkaitan permainan Bakarat dengan matematika, 

melalui kegiatan menganalisa ketentuan jumlah pemain, alat permainan, lapangan permainan, 

aturan permainan, serta tahap-tahap permainan. Kemudian ditemukan bahwa terdapat aspek-

aspek matematis didalam masing-masing ketentuan. Setelah mengamati lebih jauh temuan 

aspek-aspek matematis dalam permainan Bakarat, ditemukan hal lain, yaitu implementasi 

permainan Bakarat pada pembelajaran matematika. 

 Bakarat adalah permainan tradisional yang dapat dimainkan secara perorangan dan 

dapat pula dimainkan secara beregu. Jika diadakan secara perorangan, maka jumlah pemainnya 

hanya dua orang, Sedangkan dalam permainan beregu, sekurang-kurangnya berjumlah empat 

orang dan sebanyak-banyaknya delapan orang karena jika terlalu banyak akan menyulitkan 

dalam permainan tersebut. Kedua pihak dari pihak dari permainan ini adalah lawan.  

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap permainan Bakarat dari buku kumpulan 

permainan tradisional Kalimantan Selatan dan melakukan simulasi permainan, peneliti 

memperoleh bentuk etnomatematika  berupa aspek matematis pada permainan Bakarat. 

Adapun kajian-kajiannya akan diuraikan sebagai berikut. 

1. Jumlah Pemain 

Ketika  permainan ini dimainkan, terdapat konsep pembagian pada saat menentukan 

jumlah pemain setiap pihak, yaitu seluruh anak dibagi menjadi dua pihak baik saat 

perorangan maupun beregu. Konsep pembagian menjadi dua pihak juga dapat 

merepresentasikan konsep modulo dua. Selain itu, diperoleh konsep bilangan genap, 

dimana ketika permainan dimainkan secara perorangan maka jumlah pemainnya 

hanya dua orang, dan ketika permainan dimainkan secara beregu maka jumlah 

pemainnya hanya mungkin empat orang, enam orang, atau delapan orang. 

 

2. Alat Permainan 

Permainan Bakarat dimainkan dengan memerlukan alat permainan yang dinamakan 

undas berupa potongan-potongan papan, batu, atau pecahan keramik berbentuk pipih 

kurang lebih berukuran 7 x 7 cm. Bentuk undas tersebut merepresentasikan bentuk 

bangun datar pada geometri. 
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3. Lapangan Permainan 

Lapangan permainan yang dipergunakan untuk permainan Bakarat ini sebenarnya ada 

yang bersifat khusus dan ada lapangan secara umum. Lapangan permainan yang 

bersifat khusus adalah seperti skema berikut.  

 

 
 

Garis pada lapangan khusus tersebut dapat merepresentasikan contoh pada topik 

perbandingan, hal tersebut dapat terlihat dari perbandingan antara panjang garis 

pelemparan (A), panjang garis kacian (B), panjang garis batas kacian (C), dan jarak 

garis pelempar dengan garis kacian (D). Jadi hasil perbandingan yang diperoleh yaitu 

= A : B : C : D = 200 : 60 : 60 : 600 = 10 : 3 : 3 : 30. 

 

4. Aturan Permainan 

Permainan Bakarat ini mempunyai aturan permainan sebagai berikut : 

i. Jika undas pelemparan jatuh di luar batas garis kacian, maka pemain dikatakan 

mati. 

Pada  aturan pertama  tersebut merepresentasikan konsep implikasi pada logika 

matematika. Misal, 𝑝 = undas pelemparan jatuh di luar batas garis kacian, dan 𝑞 

= pemain dikatakan mati. 

Jadi bentuk kalimat logika dari aturan pertama adalah 𝑝 → 𝑞. 
ii. Jika pemain yang undasnya paling dekat dengan garis kacian dan tidak berada 

di luar batas garis kacian, maka pemain berhak sebagai pemain yang naik. 
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Pada  aturan kedua  tersebut merepresentasikan konsep konjungsi serta implikasi 

pada logika matematika. Misal, 𝑝 = pemain yang undasnya paling dekat dengan 

garis kacian, 𝑞 = pemain yang undasnya tidak berada di luar batas garis kacian, 

dan 𝑟 = pemain berhak sebagai pemain yang naik. 

Jadi bentuk kalimat logika dari aturan kedua adalah (𝑝⋀𝑞) → 𝑟 

iii. Jika waktu pemain yang naik melakukan pelemparan pertama, maka tidak boleh 

melemparkan undas ke tempat yang ada halangan.  

Pada  aturan ketiga tersebut merepresentasikan konsep implikasi pada logika 

matematika. Misal, 𝑝 =  waktu pemain yang naik melakukan pelemparan pertama, 

dan 𝑞 = pemain tidak boleh melemparkan undas ke tempat yang ada halangan. 

Jadi bentuk kalimat logika dari aturan pertama adalah 𝑝 → 𝑞. 

iv. Jika pemain yang naik melemparkan undas kedua ke arah undas yang 

dilemparkan pertama, maka pemain yang pasang tidak boleh menggoyang-

goyangkan badannya. 

Pada  aturan keempat  tersebut merepresentasikan konsep implikasi pada logika 

matematika. Misal, 𝑝 = pemain yang naik melemparkan undas kedua ke arah 

undas yang dilemparkan pertama, dan 𝑞  = pemain yang pasang tidak boleh 

menggoyang-goyangkan badannya. 

Jadi bentuk  kalimat logika dari aturan pertama adalah 𝑝 → 𝑞. 

 

5. Tahap-Tahap Permainan  

Permainan Bakarat ini terbagi atas tahapan permainan sebagai berikut : 

i. Tahap Bakakacian 

Tahap bakakacian merupakan tahap untuk menentukan pemain naik dan pemain 

pasang. Pemain naik adalah pemain yang di gendong pada tahap gendongan, 

sedangkan pemain pasang adalah pemain yang menggendong pada tahap 

gendongan.  

Apabila permainan dilakukan secara perorangan, maka tahap bakakacian 

dilakukan dengan cara kedua pemain berdiri di garis lempar, lalu pemain secara 

bergantian melemparkan undasnya ke arah garis kacian. Setelah itu, dilihat undas 

yang paling dekat dengan garis kacian dan tidak berada di luar garis kacian, maka 

pemilik undas tersebut dikatakan pemain paling kaci dan berhak sebagai pemain 

naik. 

Apabila permainan dilakukan secara beregu, maka tahap bakakacian dilakukan 

dengan cara semua pemain berdiri di garis lempar, lalu pemain secara bergantian 

melemparkan undasnya ke arah garis kacian. Setelah itu, walaupun ada undas 

pemain dalam suatu regu yang keluar garis kacian (mati), namun jika ada salah 

satu pemain lain pada regu yang undasnya paling dekat dengan garis kacian dan 

tidak berada di luar garis kacian, maka regu dari pemain tersebut yang berhak 

sebagai pemain naik. 
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Hasil pelemparan undas pada tahap ini merepresentasikan contoh penerapan topik 

perbandingan. Hal tersebut terlihat pada ilustrasi gambar di atas. Perbandingan 

jarak lemparan undas Anto dari garis pelemparan dengan jarak lemparan undas 

pemain Budi dari garis pelemparan adalah A : B = 50 : 200 = 1 : 4. 

 

ii. Tahap Gendongan 

Apabila dimainkan secara perorangan, pemain naik segera mengambil undas  

(undas milik sendiri dan undas milik lawan), sedangkan pemain pasang segera 

kegaris kacian dan mengahadap ke garis pelemparan. Kemudian pemain naik 

digendong pemain pasang dan melemparkan undas pertama ke arah manapun asal 

tidak ada penghalangnya, dilanjutkan dengan menawarkan pemain pasang untuk 

melemparkan undas kedua dengan berkata “Minatakah”. Apabila pemain pasang 

ingin melempar undas kedua, maka undas keduanya harus berada kurang dari satu 

jengkal dari undas pertama, agar pemain naik turun dari gendongan dan 

permainan dikatakan telah selesai. Apabila pemain pasang tidak ingin melempar 

undas kedua, maka undas keduanya akan dilempar oleh pemain naik. Jika undas 

kedua yang dilempar oleh pemain naik berada satu jengkal kurang dari undas 

pertama, maka permainan berlangsung lagi dengan pemain pasang menggendong 

sambil berjalan ke arah undas dan pelemparan undas berulang, namun jika undas 

kedua yang dilempar berada  satu jengkal lebih dari undas pertama maka pemain 

naik turun dari gendongan dan permainan telah selesai. 
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Hasil pelemparan undas pada tahap gendongan mereprsentasikan contoh 

penerapan topik perbandingan. Hal tersebut terlihat pada ilustrasi gambar diatas. 

Perbandingan jarak lemparan undas pertama dari posisi pemain dengan jarak 

lemparan undas kedua dari posisi pemain adalah X : Y = 150 : 180 = 5 : 6. 

 

Implementasi Pada Pembelajaran Topik Perbandingan Kelas VIII SMP 

 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa permainan Bakarat dapat 

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dalam proses kegiatan pembelajaran oleh guru 

khususnya topik perbandingan Kelas VIII SMP.  

 

 

Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 

Kompetensi Dasar Indikator 

3.7 Menjelaskan rasio dua besaran 

(satuannya sama dan berbeda) 

3.7.2   Menentukan perbandingan dua 

besaran 

(satuannya sama) 

3.7.4 Menyederhanakan perbandingan 

dua besaran yang memiliki satuan yang 

sama 

 

4.7 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan rasio dua besaran 

(satuannya sama dan berbeda) 

4.7.1 Menentukan perbandingan yang 

ekuivalen 

4.7.3 Membuat suatu perbandingan 

senilai untuk mendapatkan nilai lainnya 

4.7.4 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan rasio dua besaran 

(satuannya sama dan berbeda) 

4.8 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan perbandingan senilai 

dan berbalik nilai 

4.8.1 Menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan 

dengan perbandingan senilai 

 

Langkah-langkah Pembelajaran 

Kegiatan Langkah-Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Kegiatan 

Pembuka 
● Guru menyampaika materi 

yang akan dipelajarai yaitu 

tentang perbandingan dan 

menyampaikan tujuan yang 

akan dicapai. 

● Guru menjelaskan 

mekanisme pelaksanaan 

● Siswa memperhatikan 

penjelasan mengenai 

tujuan pembelajaran pada 

tatap muka ini. 

● Siswa memperhatikan 

penjelasan mengenai 

mekanisme pelaksanaan 

5 menit 
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pembelajaran pada tatap 

muka ini yaitu pelaksanaan 

permainan tradisional 

Bakarat untuk memudahkan 

memahami materi. 

pembelajaran pada tatap 

muka ini. 

Kegiatan 

Inti 
● Guru menjelaskan cara 

bermain permainan 

tradisional Bakarat. 

● Guru mengarahkan siswa 

untuk memainkan permainan 

tersebut. 

● Guru mengiring siswa untuk 

berdiskusi dengan 

menyatakan letak dan konsep 

topik perbandingan pada 

permainan tersebut.  

● Guru mengevaluasi dan 

membahas secara 

keselururhan hasil diskusi. 

● Guru memberikan LKS yang 

dikerjakan secara individu 

untuk mengetahui 

pemahaman siswa 

● Siswa mendengarkan 

penjelasan cara bermain 

permainan tradisional 

Bakarat. 

● Siswa mengikuti arahan 

untuk memainkan 

permainan tersebut. 

● Semua siswa berdiskusi 

dengan menyatakan letak 

dan konsep topik 

perbandingan pada 

permainan tersebut. 

● Siswa memperhatikan 

evaluasi dan pembahasan 

guru terkait hasil diskusi. 

● Siswa mengerjakan LKS 

secara individu.  

60 

menit 

Kegiatan 

Penutup 
● Siswa dipandu guru bersama-

sama menyimpulkan konsep 

perbandingan yang telah 

dipelajari. 

● Guru memberi tugas dirumah 

kepada siswa berupa 

membuat contoh soal 

perbandingan dari permainan 

Bakarat yang telah 

dimainkan. 

● Siswa bersama dengan 

guru menyimpulkan 

materi yang telah 

dipelajari hari ini dari 

permainan Bakarat. 

● Siswa memperhatikan 

informasi dari guru 

mengenai tugas. 

15 

menit 

 

LKS ( Lembar Kerja Siswa) 

1. Dalam permainan Bakarat pada tahap bakakacian, Ucup sebagai pemain yang naik 

melemparkan undas pertamanya dengan jarak 80 cm dari titik Dia digendong. Tentukan 

interval pelemparan undas kedua dari titik dia melempar terhadap undas pertamanya yang 

harus dilemparkan oleh Ucup agar permainan dapat terus berlangsung. (Asumsikan 1 

jengkal 20 cm) 

2. Dalam permainan Bakarat pada tahap gendongan, Ucup sebagai pemain yang naik 

melemparkan undas pertamanya dengan jarak 300 cm dari garis pelemparan. Saat 

melempar undas kedua, Ucup berhasil dalam pelemparannya dengan jarak 285 cm dari 

garis pelemparan. Sehingga, permainan masih berlanjut. Pada pelemparan selanjutnya, 

Ucup melemparkan undas pertamanya dengan jarak 250 cm dari tempat dia digendong. 

Namun pada pelemparan kedua, Ucup gagal dalam pelemparannya karena melemparkan 

undas kedua dengan jarak 50 cm dari tempat dia digendong. Tentukan perbandingan jarak 
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total lemparan Ucup antara undas pertama dan undas kedua. (Asumsikan undas pertama 

pada pelemparan pertama sama dengan undas kedua pada pelemparan pertama) 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Semakin berkembangnya Informasi dan Teknologi membuat permainan tradisional 

semakin terlupakan dan akan terancam hilang. Seolah menjadi pendobrak stigma lama, 

Etnomatematika memberikan terobosan baru dalam Ilmu Pengetahuan, karena mampu 

mengkaitkan budaya dengan konsep-konsep matematika. Membangun pemahaman akan 

konsep matematika kepada siswa dapat dengan menggunakan permainan tradisional, salah 

satunya adalah permainan Bakarat.  

Berdasarkan hasil mempelajari dan analsis yang telah dilakukan pada permainan Bakarat, 

ditemukan ada banyak aspek matematis pada permainan bakarat antara lain konsep bilangan 

genap, pembagian, dan modulo dua pada jumlah pemain; konsep bentuk bangun datar geometri 

pada alat permainan; konsep implikasi, konjungsi logika matematika pada aturan permainan; 

konsep dan contoh soal perbandingan pada lapangan permainan dan tahap-tahap permainan. 

Kajian pada permainan Bakarat khususnya tahap-tahap permainan dapat diimplementasikan ke 

dalam pembelajaran matematika topik perbandingan kelas VIII SMP yang dapat dimanfaatkn 

sebagai media pembelajaran dalam proses kegiatan pembelajaran guru. 

Saran 

1. Bagi guru matematika pembelajaran dapat dilakukan dengan memakai kebudayaan seperti 

permainan tradisional untuk membantu siswa agar lebih paham terhadap konsep 

matematika terkait dan melestarikan kebudayaan yang mulai hilang. 

2. Bagi Pembaca, dapat menyempurnakan penelitian terkait etnomatematika pada permainan 

tradisional Bakarat. 
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Abstrak 
       

Etnomatematika penting untuk dipelajari karena di dalam budaya 

tersebut terdapat unsur-unsur matematika yang dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pembelajaran matematika oleh guru. Salah satu bentuk budaya yang 

dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika di sekolah adalah 

permainan tradisional, salah satunya Buta Lele yang berasal dari Kabupaten 

Kotabaru. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas 

matematika pada permainan Buta Lele dan integrasinya dalam rancangan 

pembelajaran matematika materi perkalian. Jenis penelitian yang digunakan 

yaitu deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data pada penelitian ini 

adalah studi pustaka dengan mempelajari literatur yang ada dan 

mendeskripsikan aspek-aspek matematis yang ada di dalam permainan Buta 

Lele, serta mengintegrasikan dalam rancangan pembelajaran matematika 

topik perkalian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada permainan 

Buta Lele terdapat aktivitas menghitung yang berkaitan erat dengan konsep 

perkalian dan integrasi dalam rancangan pembelajaran dengan memberikan 

permasalahan kontekstual mengenai cara menghitung poin yang diperoleh 

oleh setiap pemain pada permainan Buta Lele.  

Kata kunci: Etnomatematika, Permainan Tradisional, Buta Lele, Perkalian 
 

PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki aneka ragam budaya dari Sabang 

sampai Merauke. Menurut Hariastuti (2016: 37) budaya adalah suatu cara hidup yang 

berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok, yang diwariskan dari generasi ke 

generasi. Pelestarian budaya di Indonesia sangat dibutuhkan dengan harapan dapat dinikmati 

oleh generasi berikutnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki keragaman masing-masing yang 

menjadi ciri khas daerah tersebut seperti bahasa, seni tari, seni musik sampai permainan 

tradisional. 
Berbagai ragam budaya yang dimiliki Indonesia tersebut memiliki pembelajaran yang 

dapat diteladani dan diterapkan pada pembelajaran di sekolah salah satunya adalah 

pembelajaran matematika. Pada pembelajaran matematika, terdapat berbagai aktivitas 

matematika seperti mengelompokkan, mengurutkan, mengukur, berhitung dan berbagai 

aktivitas matematis lainnya yang digunakan secara khusus oleh suatu kelompok atau budaya 

tertentu (Aprilia dkk, 2019: 86). Dari berbagai aneka ragam budaya nusantara yang memuat 

aktivitas matematika salah satunya adalah permainan tradisional. 
Permainan tradisional adalah suatu hasil budaya yang ada di masyarakat yang sudah ada 

dari jaman dahulu serta diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan telah 

tumbuh dan hidup sampai sekarang. Menurut Wulansari (2017:4), permainan tradisional tidak 

hanya sebagai alat penghibur hati, sekedar penyegar pikiran atau sarana berolahraga akan tetapi 

memiliki bermacam-macam latar belakang yang bercorak rekreatif, kompetitif, pedagogis, 

magis, dan religius. Permainan tradisional dapat membuat seseorang memiliki sifat sportif, 

mailto:yuliannaessna@gmail.com
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jujur, cermat, lincah, serta kemampuan untuk saling bekerja sama dalam kelompok (Aljuk 

dalam Hariastuti, 2016: 38).  Selain itu, permainan tradisional juga memuat konsep-konsep 

pembelajaran seperti pada pembelajaran matematika, IPA, IPS dan berbagai pembelajaran 

lainnya. Salah satu permainan tradisional nusantara yang memuat konsep pembelajaran adalah 

permainan Buta Lele. Pada permainan Buta Lele memuat aktivitas matematika yang dapat 

membantu mempermudah guru dalam menyampaikan pembelajaran. 
Menurut Yunus (1981:187) Buta lele adalah salah satu permainan tradisional Indonesia 

yang berasal dari Kabupaten Kotabaru. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak yang 

berusia antara 9-12 tahun. Permainan Buta Lele bisa dimainkan secara perorangan atau beregu. 

Apabila beregu, jumlah pemain tiap regu minimal 2 orang dan maksimal 4 orang. Alat yang 

digunakan dalam permainan adalah potongan kayu yang bentuknya bundar dan lurus yang 

diberi nama kayu induk dan kayu anak. Kayu induk memiliki ukuran Panjang 30 cm dan kayu 

anak memiliki ukuran panjang 10 cm. Selain itu permainan ini dapat dimainkan oleh berbagai 

kalangan masyarakat tanpa membedakan kelompok sosial masyarakat. 
Berdasarkan hasil penelitian Hariastuti (2016), permainan Patil Lele dapat digunakan 

untuk membantu mengkonkritkan konsep pengukuran, perbandingan, penjumlahan, perkalian, 

serta konsep arah pada bidang koordinat. Untuk itu pemanfaatan kegiatan bermain sambil 

belajar dapat dilakukan guru di sekolah dengan merancang suatu bentuk pembelajaran yang 

disesuaikan dengan konsep-konsep yang akan disampaikan. Berdasarkan hasil penelitian 

Danial, dkk (2019), permainan Ma’cciccu terdapat konsep matematika yang berkaitan dengan 

konsep peluang, himpunan, pengukuran, jarak, operasi penjumlahan bilangan bulat, operasi 

perkalian bilangan bulat dan logika. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa permainan 

tradisional dapat dilakukan guru untuk membantu siswa dalam merancang pembelajaran 

matematika materi perkalian. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Kajian Etnomatematika pada Permainan Buta Lele dan Implementasinya dalam 

Pembelajaran Matematika Topik Perkalian Kelas 2 Sekolah Dasar”. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui aktivitas matematika pada permainan Buta Lele  dan implementasi 

dalam pembelajaran matematika materi perkalian. 

 
METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang tentang 

sesuatu yang diteliti serta kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka (Prabowo, 2013:5). 

Menurut Arikunto (dalam Prabowo, 2013:5), penelitian kualitatif merupakan pengumpulan 

data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung terhadap objek yang diteliti, kemudian 

menganalisa faktor-faktor untuk dicari persamaannya. Menurut Prabowo (2013:5), deskriptif 

kualitatif adalah suatu metode pengolahan data dengan cara menganalisa faktor - faktor yang 

berhubungan dengan objek penelitian, dimana penyajian data secara lebih mendalam terhadap 

objek penelitian. Menurut Sugiyono (dalam Rokhmah, dkk.2019:71), metode deskriptif 

kualitatif merupakan metode untuk menganalisa atau menggambarkan hasil penelitian tetapi 

tidak digunakan untuk menarik kesimpulan secara lebih luas. 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan studi pustaka dengan mempelajari 

literatur yang ada dan mendeskripsikan aspek-aspek matematis yang ada di dalam permainan 

Buta Lele. Studi pustaka pada penelitian ini menggunakan buku dan artikel dari jurnal. Selain 

itu, pada penelitian ini juga dilakukan simulasi permainan untuk dianalisa materi matematika 

dalam permainan Buta Lele. Setelah peneliti mengetahui hubungan antara permainan Buta Lele 

dan materi pada pembelajaran matematika, maka peneliti mengintegrasikan dalam bentuk 

rancangan pembelajaran topik perkalian kelas 2 SD. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Buta Lele merupakan salah satu permainan tradisional nusantara yang berasal dari 

kabupaten kotabaru kalimantan selatan. Permainan Buta Lele dapat dimainkan perorangan 

maupun beregu, jika dimainkan secara beregu maka setiap regu maksimal terdiri dari 4 pemain. 

Hal tersebut dikarenakan permainan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 

memainkannya. Untuk memainkan permainan ini dibutuhkan tempat yang cukup luas seperti 

halaman sekolah, halaman rumah atau tempat lainnya yang memenuhi.  

Berdasarkan hasil menganalisis dari dokumen yang ada serta mempelajari permainan 

tersebut, permainan Buta Lele memiliki aspek matematis yang dapat dimanfaatkan dalam 

kegiatan pembelajaran. Pada permainan Buta Lele terdapat aktivitas matematika yang 

diterapkan dalam permainan tersebut, aktivitas matematika tersebut meliputi konsep-konsep 

matematika yang meliputi peralatan/perlengkapan permainan, peserta permainan, dan tahap-

tahap jalannya permainan. 

1. Peralatan/perlengkapan permainan 

Ukuran lapangan yang digunakan dalam permainan ini biasanya memiliki panjang 

antara 15-20 meter dan lebar 3-4 meter. Bagian ujung dari lapangan tersebut haruslah 

dibuat lobang dengan ukuran lebar 3-4 cm, panjang 8-10 cm dan dalamnya 3 cm.   

Alat yang dibutuhkan dalam permainan ini yaitu kayu induk dan kayu anak, kayu induk 

memiliki ukuran panjang 30 cm sedangkan kayu anak 10 cm dengan masing-masing garis 

tengahnya 1 ½- 2 cm.  

Lapangan dan alat yang digunakan dalam permainan bula lele memiliki aktivitas 

matematika yaitu aktivitas mendesain. aktivitas ini yaitu digunakan untuk melihat bentu-

bentuk dari keanekaragaman suatu objek untuk melihat pola-pola yang ada. 

Tabel 1. Peralatan/perlengkapan permainan 

No Nama Gambar Representasi Geometris 

1. Lapangan 

 

 
sumber : 

https://www.google.com 

2. Kayu 

Induk 

dan kayu 

anak 

 

 
sumber: 

https://www.google.com 

 

2. Peserta Permainan 

Permainan ini dapat dimainkans ecara perorangan atau kelompok, jika dimainkan 

secara berkelompok maka masing-masing kelompok terdiri dari 2-4 pemain. dalam 

menentukan pemain naik dan pemain jaga/lawan terdapat aktivitas matematika, aktivitas 

tersebut nampak ketika kedua pemain melakukan suit. Jari yang digunakan dalam suit 

tersebut yaitu ibu jari, jari telunjuk, dan jari kelingking. Ketika dua orang yang suit secara 

serentak mengacungkan jari ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Misalkan I = ibu jari 

, T = jari telunjuk, K = jari kelingking. Sehingga dengan cara mendata diperoleh 

kemungkinan ketika mengacungkan serentak yaitu (I,T), (I,K), dan (T,K). Sehingga ada 3 

kemungkinan yang terjadi jika kedua pemain tersebut melakukan suit. Secara matematis 
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untuk menentukan banyaknya kemungkinan yang terjadi ketika suit dapat dituliskan 

sebagai 𝐶2
3 =

3!

2!1!
=

3.2!

2!1!
= 3. 

Sementara itu dalam menentukan urutan pemain naik yang akan bermain ada 

aktivitas matematika yang terjadi. Berikut ini merupakan kemungkinan yang terjadi: 

Tabel 2. Peserta Permaian 

No. Banyak 

pemain 

naik 

Misalkan Teknik mendata untuk 

menentukan urutan pemain naik 

yang akan bermain 

Banyak urutan 

pemain naik 

yang akan 

bermain 

1. 2 A: pemain 1 
B: pemain 2 

(A,B), (B,A) 2P2=2!=21=2 

2. 3 A: pemain 1 
B: pemain 2 
C: pemain 3 

(A,B,C), (A,C,B), (B, A,C), 

(B,C,A), (C,A,B), (C,B,A) 
3P3=3!=321=6 

3. 4 A: pemain 1 
B: pemain 2 
C: pemain 3 
D: pemain 4 

(A,B,C,D), (A,B,D,C), (A,C,B,D), 

(A,C,D,B), (A,D,C,B), (A,D,B,C), 

(B,A,C,D), (B,A,D,C), (B,C,A,D), 

(B,C,D,A), (B,D,A,C), (B,D,C,A), 

(C,A,D,B), (C,A,B,D), (C,B,A,D), 

(C,B,D,A), (C,D,A,B), (C,D,B,A), 

(D,A,B,C), (D,A,C,B), (D,B,A,C), 

(D,B,C,A), (D,C,A,B), (D,C,B,A). 

4P4 
=4!=4321=24 

Dengan demikian aktivitas matematika yang digunakan dalam menentukan banyak 

cara urutan pemain naik yang akan bermain yaitu dengan permutasi dari n elemen, tiap 

permutasi terdiri n elemen. Rumus yaitu 𝑃(𝑛, 𝑛) = 𝑛! atau 𝑛𝑃𝑛 = 𝑛! 
3. Aturan Permainan 

Dalam permainan ini terdapat beberapa aturan yang perlu ditaati oleh setiap pemain. 

Tabel 3. Aturan Permainan 

No Aturan Permainan 
Aspek 

Matematis 

1 Jika pemain jaga mampu untuk menangkap kayu anak yang 

dilemparkan pemain naik, maka pemain naik mati. 

Implikasi 

2 Jika pemain jaga gagal untuk menangkap kayu anak yang 

dilemparkan pemain naik, maka kayu anak dilemparkan 

kembali ke lobang. 

Implikasi 

3 Jika kayu anak yang dilemparkan pemain jaga mengenai 

kayu induk yang berada di lobang, maka pemain naik mati. 

Implikasi 

4 Jika pemain naik mampu menangkis kayu anak dan pemain 

jaga mampu menangkap kayu anak kembali, maka pemain 

naik mati. 

Implikasi, 

konjungsi 
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5 Jika pemain naik mampu menangkis kayu anak dan pemain 

jaga tidak mampu menangkap kayu anak, maka pemain naik 

memperoleh nilai. 

Implikasi, 

Konjungsi 

6 Jika pemain naik lepas menangkis kayu anak dan jarak 

jatuhnya kayu anak dekat dengan lobang dengan jarak 

kurang dari panjangnya kayu induk, maka pemain naik mati. 

Implikasi, 

Konjungsi 

7 Jika pemain naik mampu menimang kayu anak, maka nilai 

yang diperoleh pemain naik dikalikan. 

Implikasi 

 

4. Tahap-tahap permainan  

Misalnya regu I : A,B dan C, regu II :D, E, dan F. Regu I naik, maka seluruh pemain 

regu II yaitu D, E, dan  F bersama -sama menjaga di lapangan dengan posisi bebas. Regu 

yang naik bebas untuk menentukan siapa yang akan main lebih dahulu.  Misalkan A main 

lebih dahulu, maka A main terus sampai mati apabila A mati diteruskan oleh B atau C. 

Tahap pertama yang ditempuh dalam jalannya permainan adalah  A sebagai pemain yang 

naik berdiri dekat lobang dalam posisi menunduk dengan kedua tangannya memegang 

bagian ujung kayu induk dan siap mengungkit kayu anak yang terletak melintang lobang. 

Adapun regu II menjaga berdiri di depan A dalam jarak kira kira 5 meter, menjaga kayu 

anak yang akan terlempar karena diungkit A dan siap menangkapnya. Apabila regu II dapat 

menangkap, maka regu II mendapat nilai sesuai dengan perjanjian, sedangkan A mati. Jika 

regu II tidak dapat menangkap, maka kayu anak diambil kemudian dilemparkan menuju 

lobang untuk mengenai kayu induk. Apabila regu II dapat mengenai kayu induk, A mati. 

Jika tidak mengenai kayu induk, maka permainan diteruskan oleh A. 

 
Gambar 1.1 Tahap 1 

Sumber: Permainan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Hal 191 

Pada tahap kedua, A mengambil kayu anak yang tidak mengenai kayu induk 

kemudian kayu anak tersebut di lambung atau dilempar ke atas dengan perlahan, kemudian 

dipukul dengan kayu induk sedangkan regu II berusaha menangkap kayu anak tersebut. 

Jika regu II dapat menangkap maka ia mendapatkan nilai dan A mati. Apabila regu II tidak 

dapat menangkap, maka kayu tersebut diambil regu II kemudian dilemparkan ke arah 

lobang dan berusaha memasukkannya ke dalam lobang. A berusaha untuk menangkis kayu 

anak yang masih melambung di udara dengan menggunakan kayu induk hal tersebut agar 

kayu anak tidak masuk lobang. Jika pukulan A terkena, regu II berjaga-jaga menangkap. 

Apabila tertangkap, regu II mendapat nilai dan A mati. Apabila regu II tidak dapat 

menangkap maka nilai akan diperoleh A dengan cara mengukur jarak antara tempat 

jatuhnya kayu anak dan lobang, dengan menggunakan ukuran kayu induk. Jika jaraknya 9 

tumbang, nilai yang diperoleh adalah 9.  

 
Gambar 1.2 Tahap Dua 

sumber: Permainan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Hal 192 

Selanjutnya tahap ketiga, kayu anak diambil A kemudian diletakkan ke dalam 

pinggir lobang dengan posisi separo kayu anak mencuat sehingga mudah dipukul dan bisa 

terlempar ke atas.  Apabila regu II dapat menangkapnya, sesuai dengan perjanjian regu II 
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mendapat nilai dan A mati.  Apabila regu II tidak dapat menangkap, A mendapat nilai 

diukur dari tempat jatuhnya kayu anak ke arah lubang dengan ukuran kayu induk. Dalam 

tahap tiga jika pemain A berhasil memukul kayu anak sebanyak dua kali maka pemain A 

dikatakan dapat menimang satu kali, sehingga nilai yang diperoleh dua kali lipat jarak 

jatuhnya kayu anak, jika berhasil menimang dua kali maka nilai yang diperoleh tiga kali 

lipat. 

Gambar 1.3 Posisi Kayu Anak Di Lobang 

sumber: Permainan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan Hal 193 

Demikianlah permainan ini berlangsung sampai terdapat regu yang dapat mencapai 

nilai sesuai dengan perjanjian, regu yang lebih dahulu dapat mencapai nilai sesuai dengan 

perjanjian maka akan dianggap memenangkan permainan tersebut. 

Strategi yang dapat dilakukan oleh kedua regu untuk memenangkan permainan ini 

adalah bagi regu naik maka regu naik harus mampu untuk memperkirakan jatuhnya kayu 

anak yang dilemparkan. Kayu anak akan semakin sulit ditangkap jika dilemparkan agak 

jauh dari posisi berdiri regu yang sedang berjaga. Selain itu, kayu anak yang dilemparkan 

juga harus memiliki kecepatan yang tinggi, agar regu yang berjaga semakin kesulitan 

untuk menangkapnya. Dengan demikian maka regu naik akan dapat segera mencapai nilai 

kesepakatan lebih dahulu. bagi regu yang berjaga maka strategi yang dapat dilakukan 

iyalah dapat memperkirakan letak jatuhnya kayu anak. Jika regu mampu memperkirakan 

letak jatuhnya kayu anak maka tidak akan sulit bagi regu yang berjaga untuk menangkap 

kayu anak tersebut. Sehingga dengan demikian regu yang berjaga mendapatkan poin dan 

berganti posisi menjadi regu naik. 

Berdasarkan hasil menganalisis dari dokumen yang ada serta mempelajari 

permainan tersebut, permainan Buta Lele memiliki aspek matematis yang dapat 

dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Pada permainan Buta Lele terdapat aktivitas 

matematika yang diterapkan dalam permainan tersebut khususnya dalam jalannya 

permainan. Salah satu aktivitas matematika yang terdapat dalam jalannya permainan 

tersebut adalah aktivitas menghitung yang berkaitan erat dengan Kompetensi Dasar (KD) 

4.4 menyelesaikan masalah perkalian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali 

sampai dengan 100 dalam kehidupan sehari-hari serta mengaitkan dalam perkalian. 

Aktivitas matematika tersebut tampak pada jalannya permainan dari tahap I sampai tahap 

III.  

Dalam permaianan Buta Lele tahap I sampai dengan tahap III terdapat aktivitas 

matematika yang berupa kegiatan menghitung khususnya pada topik perkalian. Guru dapat 

menggunakan permaianan Buta Lele untuk mengajarkan materi perkalian kepada siswa 

kelas II Sekolah Dasar (SD). Aktivitas matematika dalam permainan nampak dalam 3 

kegiatan, yaitu ketika pemain yang berjaga mampu menangkap kayu anak (tahap I, II, III), 

menghitung jarak jatuhnya kayu anak dengan lobang (tahap II, III), dan ketika pemain naik 

mampu untuk menimang kayu anak (tahap III). Ketiga kegiatan tersebut dapat digunakan 

oleh guru dalam mengajarkan topik perkalian kepada siswa, karena ketiga kegiatan 

tersebut berkaitan dengan aktivitas menghitung dalam perkalian. 

Tabel 4. Tahap Permainan  
No Aktivitas Contoh Tahap 

1. Menangkap kayu 

anak 

Nilai awal yang disepakati jika dapat menangkap 

kayu anak yaitu 10. 
Tahap I, 

tahap II dan 

tahap III 
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Jika dalam permainan salah satu regu mampu 

menangkap kayu anak sebanyak 5 kali maka 

hasilnya 5 ×  10 =  50.  

2. Menghitung jarak 

jatuhnya kayu 

anak dengan 

lobang dengan 

menggunakan 

kayu induk.  

Jika jaraknya 9 tumbang maka nilai yang diperoleh 

adalah 9. 

Tahap II, dan 

tahap III 

3. Menentukan jarak 

jatuhnya kayu 

anak dengan 

lobang dengan 

satuan centimeter. 

Kayu induk yang digunakan berukuran 20 cm dan 

jarak jatuhnya kayu anak dengan lobang 5 

tumbang maka jarak jatuhnya kayu anak dengan 

lobang dengan satuan centimeter adalah 20 𝑐𝑚 ×
 5 =  100 𝑐𝑚. 

Tahap II dan 

Tahap III 

4. Menimang kayu 

anak  

- Pemain naik 

dapat 

menimang 1 

kali maka nilai 

yang diperoleh 

dikalikan 2. 

- Pemain naik 

dapat 

menimang 2 

kali maka nilai 

yang diperoleh 

dikalikan 3. 

Jarak jatuhnya kayu anak dengan lobang 5 

tumbang dan dalam melemparkan kayu anak 

tersebut pemain naik mampu menimang 1 kali 

maka nilai yang diperoleh adalah 2 ×  5 =  10. 

Tahap III 

Jarak jatuhnya kayu anak dengan lobang 7 

tumbang dan dalam melemparkan kayu anak 

tersebut pemain naik mampu menimang 2 kali 

maka nilai yang diperoleh adalah 3 ×  7 =  21. 

  

Rancangan pembelajaran Matematika berbasis Permainan Batu Lele pada Topik 

Perkalian Bilangan Cacah 

Implementasi permaianan Buta Lele dalam pembelajaran matematika dapat diterapkan 

dalam topik perkalian kelas II Sekolah Dasar (SD) dengan KD 4.4 menyelesaikan masalah 

perkalian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 100 dalam 

kehidupan sehari-hari serta mengaitkan dalam perkalian. Rancangan sederhana yang disusun 

berupa rancangan pembelajaran dengan beberapa latihan soal agar siswa dapat semakin 

terampil dalam menghitung. Latihan soal yang diberikan merupakan aktivitas-aktivitas yang 

terdapat dalam permainan mulai dari tahap I, II dan tahap III. 

Pembelajaran di kelas 

• Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan salam. 

• Guru memeriksa kehadiran peserta didik. 

• Guru memberikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari. Materi 

yang akan dipelajari mengenai perkalian yang melibatkan bilangan cacah. 

• Peserta didik menerima informasi tentang tujuan pembelajaran. Tujuan 

pembelajaran pada pertemuan ini peserta didik dapat menyelesaikan masalah 

perkalian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali sampai dengan 

100 dalam kehidupan sehari mengaitkan perkalian. Selanjutnya dengan 

diskusi kelompok peserta didik diharapkan dapat mengembangkan sikap 

kerjasama dan disiplin. 

Awal 
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• Guru menyebutkan manfaat pembelajaran pada pertemuan pertama. Salah 

satu manfaat yang diperoleh yaitu dapat menentukan nilai yang diperoleh 

pemain naik dalam permainan Buta Lele. 

Contoh kasus: 

Ayuk dan Essna sedang bermain permainan buta lele di halaman sekolah 

dengan pemain naik yaitu Ayuk. Pada tahap III kayu anak yang dilemparkan 

oleh Ayuk gagal ditangkap Essna, dan jarak jatuhnya kayu anak dengan 

lobang yaitu 7 tumbang. Berapa nilai yang diperoleh Ayuk jika dalam 

melempar kayu anak tersebut Ayuk berhasil menimang 1 kali? 

• Langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu berdiskusi 

mengenai permasalahan di dalam kelompok, kemudian menuliskan refleksi.  

• Guru bersama peserta didik menonton video tentang permainan Buta Lele. 

• Guru menjelaskan materi tentang perkalian bilangan bulat dengan 

menghubungkan jarak jatuhnya anak kayu dari lubang.   

• Peserta didik dibentuk dalam suatu kelompok kecil dimana satu kelompok 

terdiri dari 4 peserta didik. (Collaboration). 

• Guru membagikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) kepada masing-

masing kelompok. 

• Guru meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan beberapa soal mengenai 

permainan Buta Lele. 

• Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan nomor soal 

yang ditunjuk oleh guru. 

• Guru memberikan konfirmasi tentang hasil diskusi peserta didik yang telah 

dipresentasikan. 

• Guru meminta setiap kelompok mengumpulkan hasil diskusi. 

Inti  

• Guru meminta dengan sukarela beberapa siswa untuk menyampaikan 

kesimpulan tentang pembelajaran yang diperoleh. 

• Guru mengkonfirmasi bahwa kesimpulan pembelajaran hari yaitu 

menemukan hasil perkalian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil kali 

sampai dengan 100. 

• Guru meminta peserta didik menuliskan refleksi di dalam selembar kertas. 

Berikut ini merupakan pertanyaan refleksi: 

1. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini? 

2. Apa saja materi yang sudah dipahami dan belum dipahami? 

3. Apa hal yang membuat kalian menyukai pembelajaran hari ini? 

4. Apa hal yang membuat kalian kurang menyukai pembelajaran pada hari 

ini? 

• Peserta didik mendapat informasi untuk pertemuan selanjutnya yaitu 

mempelajari tentang pembagian yang melibatkan bilangan cacah dengan hasil 

kali sampai 100. 

• Kegiatan pembelajaran ditutup dengan salam. 

Penutup 

 

Contoh LKPD 

1. Dalam permainan Buta Lele yang dilakukan oleh Lisa dan Ruth disepakati bahwa 

pemain yang dapat kayu anak mendapatkan nilai 12, jika selama jalannya permainan 

Lisa mampu menangkap kayu anak sebanyak 2 kali dan Ruth sebanyak 3 kali maka 

masing-masing nilai yang diperoleh mereka adalah?   
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2. Alex dan teman-temanya sedang bermain permainan Buta Lele di lapangan dekat 

rumahnya. Ukuran kayu induk dan anak kayu yang digunakan secara berturut-turut 

yaitu 20 cm dan 10 cm. Alex pada saat itu menjadi pemain naik. Kemudian, pada tahap 

II pukulan kayu anak jatuh tidak dapat ditangkap oleh pemain yang sedang berjaga. 

Setelah diukur jarak jatuh anak kayu dari lubang sebanyak 4 kali panjang kayu induk. 

Berapa centimeter (cm) jarak jatuhnya kayu anak dari lubang? 

a. Apa yang diketahui? 

b. Apa yang ditanyakan? 

c. Isilah titik-titik di bawah ini! 

Jarak jatuh anak kayu dari lubang = (…+⋯+⋯+⋯) 
                                                              = (…× … ) 
                                                              = … 

d. Apa kesimpulan yang diperoleh? 

3. Ayuk dan Essna sedang bermain permainan Buta Lele di halaman sekolah dengan 

pemain naik yaitu Ayuk. Pada tahap III kayu anak yang dilemparkan oleh Ayuk gagal 

ditangkap Essna, dan jarak jatuhnya kayu anak dengan lobang yaitu 11 tumbang. 

Berapa nilai yang diperoleh Ayuk jika dalam melempar kayu anak tersebut Ayuk 

berhasil menimang 2 kali? 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa permainan Buta 

Lele memiliki aspek matematis yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Pada 

permainan Buta Lele terdapat aktivitas matematika yang diterapkan dalam permainan tersebut 

khususnya dalam jalannya permainan dari tahap I sampai tahap III. Salah satu aktivitas 

matematika yang terdapat dalam jalannya permainan tersebut adalah aktivitas menghitung 

yang berkaitan erat dengan topik perkalian bilangan yang melibatkan bilangan cacah. Bentuk 

integrasi berupa rancangan pembelajaran untuk topik perkalian kelas II Sekolah Dasar (SD) 

dengan beberapa latihan soal yang dikaitkan dengan tahap-tahap pada permainan Buta Lele. 

Saran 

Penulis memberikan saran bagi guru Sekolah Dasar kelas II untuk menggunakan 

permasalahan konstektual mengenai aktivitas menghitung yang ada pada permainan Buta Lele 

ketika mengajarkan perkalian yang melibatkan bilangan cacah sampai dengan 100.  
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Abstrak 

 

Salah satu keberagaman budaya di Indonesia yaitu permainan 

tradisional Ma’ Bekel yang berasal dari Kalimantan Timur. Permainan ini 

dimainkan oleh minimal dua orang anak dan biasanya dimainkan oleh anak-

anak perempuan secara individu dan tidak berkelompok. Proses permainan 

Ma’ Bekel terdiri atas tiga babak dengan strategi melambungkan bola bekel 

dan saat bola melenting ke bawah, saat itu pula pemain menyebarkan anak 

bekel ke lantai. Permainan Ma’ Bekel dapat dikaitkan dengan 

etnomatematika. Etnomatematika merupakan studi yang mempelajari cara-

cara yang dilakukan manusia dari budaya yang berbeda dalam memahami, 

melafalkan, dan menggunakan konsep dari budayanya yang berhubungan 

dengan matematika.  Tujuan penelitian ini yakni untuk mengkaji aspek 

matematis dalam permainan tradisional Ma’ Bekel dan implementasinya 

dalam pembelajaran operasi hitung bilangan bulat khususnya perkalian dan 

pembagian berupa Lembar Kerja Siswa (LKS). Metode penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dari 

berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada permainan Ma’ 

Bekel terdapat konsep perkalian dan pembagian sehingga kebaruan 

penelitian yakni peneliti mengembangkan LKS terkait menemukan konsep 

tersebut. 

Kata kunci: etnomatematika, permainan tradisional, permainan ma bekel, 

konsep perkalian dan pembagian 
 

PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki keberagaman budaya. Budaya 

merupakan cipta, rasa dan karsa suatu masyarakat (Antara & Yogantari, 2018). Keberagaman 

budaya di Indonesia terdiri dari bahasa, seni tari, seni musik, seni sastra, dan lain sebagainya. 

Keberagaman ini diwariskan suatu suku bangsa dari generasi ke generasi. Keberagaman 

budaya yang diwariskan dan biasanya diminati oleh anak-anak adalah permainan tradisional. 

Permainan tradisional merupakan salah satu aktivitas budaya yang tidak hanya 

dimainkan oleh anak-anak, namun dapat dimainkan oleh remaja maupun orang dewasa. Selain 

itu, permainan tradisional berguna untuk meningkatkan rasa sosial terhadap lingkungan 

(Maulida & Jatmiko, 2019). Namun, dikalangan masyarakat saat ini, popularitas dari 

permainan tradisional telah digeser oleh adanya kemajuan teknologi. Padahal, permainan 

tradisional dapat dimanfaatkan sebagai aktivitas dalam pembelajaran khususnya matematika. 

Menurut Dharmamulya (dalam K. Nurbianti, dkk, 2019), permainan tradisional dapat melatih 

kecakapan anak dalam berhitung.  

Pembelajaran berbasis budaya dalam pembelajaran matematika merupakan salah satu 

inovasi dalam menghilangkan anggapan bahwa matematika itu cenderung kaku (Maternity, 

dkk dalam Pratiwi & Pujiastuti, 2020). Penyebab kekakuan dalam belajar biasanya yaitu 

pembelajaran yang tidak melibatkan siswa dalam mengeksplorasi suatu materi khususnya 
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matematika. Oleh karena itu, adanya permainan tradisional dalam pembelajaran matematika 

mengajak siswa untuk belajar sambil bermain sehingga proses pembelajaran lebih 

menyenangkan. Senada dengan pendapat tersebut, pembelajaran melalui permainan 

tradisional dapat menarik minat siswa terhadap matematika sekaligus melestarikan 

kebudayaan Indonesia (Maulida & Jatmiko, 2019).  

Salah satu keberagaman budaya di Indonesia yaitu permainan tradisional Ma’ Bekel 

yang berasal dari Kalimantan Timur (Ahmad, dkk, 1982). Permainan ini dimainkan oleh 

minimal dua orang anak dan biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan secara individu 

dan tidak berkelompok. Biasanya anak-anak bermain pada siang hari sebagai pengisi waktu 

pada saat anak-anak berkumpul, tetapi kadang-kadang juga dimainkan pada malam hari. 

Proses permainan Ma’ Bekel terdiri atas tiga babak yaitu pada babak pertama pemain 

mengambil anak bekel tanpa memperhatikan posisi anak bekel tertutup ataupun terbuka, pada 

babak kedua pemain memperhatikan posisi anak bekel dalam kondisi terbuka, dan pada babak 

ketiga posisi anak bekel dalam kondisi tertutup. Strategi permainan Ma’ Bekel yaitu pemain 

melambungkan bola bekel dan saat bola melenting ke bawah, saat itu pula pemain 

menyebarkan anak bekel ke lantai.  

Permainan Ma’ Bekel ternyata dapat digunakan dalam proses pembelajaran matematika. 

Hal ini didukung oleh adanya penelitian Nurrahmah dan Ningsih (2018), yakni mereka 

menggunakan bekel sebagai alat peraga dalam mempelajari konsep materi penjumlahan, 

pengurangan, perkalian dan pembagian.Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti ingin 

merancang suatu LKS yang dapat mengajak siswa untuk berperan langsung dalam menemukan 

konsep sehingga tidak hanya sekadar mempelajari konsep yang ada. 

Pada penjelasan di paragraf sebelumnya, permainan Ma’ Bekel dapat digunakan sebagai 

media pembelajaran matematika. Oleh karena itu, permainan Ma’ Bekel dapat dikaitkan 

dengan etnomatematika. Istilah etnomatematika diperkenalkan oleh D’Ambrosio, seorang 

matematikawan Brazil pada tahun 1977. Ia menyampaikan bahwa etnomatematika berfungsi 

untuk mengekspresikan hubungan antara budaya dan matematika (Hardiarti, 2017). Senada 

dengan penjelasan tersebut, etnomatematika merupakan studi yang mempelajari cara-cara 

yang dilakukan manusia dari budaya yang berbeda dalam memahami, melafalkan, dan 

menggunakan konsep dari budayanya yang berhubungan dengan matematika (K. Nurbianti, 

dkk, 2019).  

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat hal menarik untuk diteliti yaitu “Kajian 

Etnomatematika pada Permainan Tradisional “Ma’ Bekel” dari Kalimantan Timur dan 

Penerapannya dalam Pembelajaran pada Konsep Perkalian dan Pembagian kelas VI SD”. Hal 

tersebut menarik karena siswa dapat belajar menemukan konsep sambil bermain atau dengan 

kata lain pembelajaran dapat lebih bermakna, karena secara tidak langsung siswa mengetahui 

bahwa konsep perkalian dan pembagian berhubungan dengan permainan tradisional. Adanya 

permainan Ma’ Bekel dalam menemukan konsep perkalian dan pembagian juga dapat menjadi 

alternatif bagi guru dalam mendesain pembelajaran agar tidak konvensional. Selain itu, siswa 

di masa kini diharapkan tidak hanya akrab dengan permainan digital namun akrab pula dengan 

permainan tradisional. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengkaji aspek 

matematis dalam permainan tradisional Ma’ Bekel dan implementasinya dalam pembelajaran 

operasi hitung bilangan bulat khususnya perkalian dan pembagian berupa Lembar Kerja Siswa 

(LKS).  

 

METODE  

Metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini dipilih 

karena peneliti ingin mendeskripsikan gambaran yang jelas mengenai aspek matematis yang 

terkandung dalam permainan tradisional Ma’ Bekel. Menurut Arikunto (dalam Bernard, dkk, 

2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami atau 
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mengetahui keadaan dan kondisi yang hasilnya dapat dijelaskan berbentuk laporan penelitian. 

Selain itu, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis. Berdasarkan pengertian diatas, penelitian deskriptif kualitatif adalah 

suatu cara pengamatan untuk menganalisis suatu keadaan dan kondisi asli yang hasilnya 

berbentuk laporan penelitian.  

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara kajian literatur dari berbagai sumber. 

Kajian literatur ini digunakan untuk mengungkapkan fakta-fakta dari permasalahan yang 

diteliti dengan cara mempelajari, mengkaji dan menganalisis konsep matematika yang 

terkandung dalam Ma’ Bekel. Selain kajian literatur, peneliti memperagakan permainan Ma’ 

Bekel untuk mengalami secara langsung sehingga dapat memperkuat analisis analisis konsep 

matematika yang terkandung dalam permainan Ma’ Bekel. Setelah mendapatkan aspek-aspek 

matematis yang ada dalam permainan tradisional Ma’ Bekel, peneliti dapat membuat suatu 

produk berupa Lembar Kerja Siswa pada materi operasi hitung bilangan bulat khususnya 

perkalian dan pembagian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permainan Ma’bekel merupakan permainan tradisional yang berasal dari Kalimantan 

Timur dan biasanya pada daerah lain disebut dengan “bekel”. Permainan ini biasanya 

dimainkan minimal dua orang secara individu (tidak berkelompok). Alat alat yang digunakan 

adalah bola karet yang kira-kira seukuran bola pingpong dan “anak bekel” yang terdiri dari 

enam buah kulit kerang (Gambar 1.1). Sebelum memainkan permainan Ma’bekel, para pemain 

melakukan “suit” untuk dua orang dan “hompimpa” jika lebih dua orang, hal ini untuk 

menentukan urutan pemain. 

Gambar 1. Bola Bekel dan Anak Bekel 

Cara bermain Ma’bekel terdiri dari tiga babak, yaitu babak pertama mengabaikan 

kondisi anak bekel tertutup atau terbuka. Pada awal permainan babak pertama, bola digenggam 

bersama anak bekel, ketika bola dilambungkan ke atas, anak bekel ditebar ke bawah lalu bola 

ditangkap kembali. Pada langkah pertama, setiap kali bola bekel dilambungkan ke atas 

kemudian bola memantul, anak bekel diambil satu persatu hingga anak bekel habis terambil 

dan tergengam semua ditangan. Pada langkah kedua, setelah semua anak bekel tergenggam 

semua, anak bekel ditebar kembali dengan orang yang sama. Selanjutnya, diambil dua-dua 

setiap kali bola dilambungkan dan seterusnya hingga anak bekel tergengam semua.  

Pada babak pertama, langkah ketiga, setelah semua anak bekel tergengam semua, bola 

dilambungkan kembali dan anak bekel ditebar semua. Selanjutnya, diambil tiga-tiga setiap kali 

bola dilambungkan dan seterusnya hingga anak bekel tergenggam semua. Pada langkah empat, 

setelah anak bekel tergenggam semua, bola dilambungkan kembali dan anak bekel ditebar 

semua. Setelah bola dilambungkan, anak bekel diambil empat sekaligus kemudian bola 

dilambungkan kembali dan diambil dua sekaligus anak bekel setelah bola dilambungkan. Pada 

langkah kelima, setelah anak bekel tergenggam semua, bola dilambungkan kembali dan anak 

bekel ditebar semua. Setelah bola dilambungkan, diambil satu anak bekel kemudian diambil 

lima anak bekel sekaligus. Pada langkah keenam, setelah anak bekel tergenggam semua, bola 

dilambungkan kembali dan anak bekel ditebar semua. Setelah bola bekel dilambungkan 
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kembali, anak bekel diambil enam sekaligus. 

Setelah babak pertama berhasil terlewati, kini dengan orang yang sama memasuki babak 

kedua. Caranya hampir sama seperti babak pertema, ketika bola dilambungkan ke atas, anak 

bekel ditebar ke bawah lalu bola di tangkap kembali. Pada langkah pertama, anak bekel dibuka 

satu persatu setiapkali melambungkan bola bekel.  Setelah anak bekel dalam posisi terbuka 

semua maka setiap kali bola bekel dilambungkan ke atas, anak bekel diambil satu persatu 

hingga anak bekel tergengam semua ditangan. Pada langkah kedua, setelah semua anak bekel 

tergenggam di tangan, anak bekel ditebar kembali lalu anak bekel dibuka satu persatu. Setelah 

anak bekel terbuka, diambil dua-dua setiap kali bola dilambungkan hingga anak bekel 

tergengam semua.  

Pada langkah ketiga, setelah semua anak bekel tergengam, bola dilambungkan dan anak 

bekel ditebar semua lalu anak bekel dibuka satu persatu. Setelah semua anak bekel terbuka, 

diambil tiga-tiga setiap kali bola dilambungkan dan seterusnya hingga anak bekel tergenggam 

semua. Pada langkah keempat, setelah anak bekel tergenggam semua, bola dilambungkan 

kembali dan anak bekel ditebar semua. Kemudian anak bekel dibuka satu persatu hingga 

terbuka samua. Setelah semua anak bekel dalam posisi terbuka, bola dilambungkan kembali 

dan anak bekel diambil empat sekaligus. Selanjutnya, bola dilambungkan kembali dan anak 

bekel diambil dua sekaligus. Pada langkah kelima, setelah anak bekel tergenggam semua, bola 

dilambungkan kembali dan anak bekel ditebar semua lalu setiap anak bekel dibuka satu persatu 

hingga semua dalam posisi terbuka. Setelah bola dilambungkan kembali, anak bekel diambil 

satu kemudian diambil lima anak bekel sekaligus. Pada langah keenam, setelah setelah anak 

bekel tergenggam semua, bola dilambungkan kembali dan anak bekel ditebar semua. 

Kemudian anak bekel dibuka satu persatu hingga semuanya terbuka dan setelah bola bekel 

dilambungkan kembali, anak bekel diambil enam sekaligus. 

Setelah babak kedua berhasil terlewati, kini dengan orang yang sama memasuki babak 

ketiga. Karakteristik pada babak ketiga yakni membuat kondisi semua anak bekel dalam posisi 

tertutup atau tertelungkup. Caranya hampir sama seperti babak pertema dan kedua, ketika bola 

dilambungkan ke atas, anak bekel ditebar ke bawah lalu bola di tangkap kembali. Pada langkah 

pertama, anak bekel ditutup satu persatu setiapkali melambungkan bola bekel.  Setelah anak 

bekel dalam posisi tertutup semua, maka setiap kali bola bekel dilambungkan ke atas kemudian 

bola memantul, anak bekel diambil satu persatu hingga anak bekel tergengam semua ditangan. 

Pada langkah kedua, setelah semua anak bekel tergenggam semua, anak bekel ditebar lalu anak 

bekel ditutup satu persatu. Setelah semua anak bekel tertutup, diambil dua-dua setiap kali bola 

dilambungkan dan seterusnya hingga anak bekel tergengam semua.  

Pada babak ketiga, langkah ketiga, setelah semua anak bekel tergenggam semua, bola 

dilambungkan dan anak bekel ditebar semua lalu anak bekel ditutup satu persatu. Setelah 

semua anak bekel tertutup, diambil tiga-tiga setiap kali bola dilambungkan. Demikian 

seterusnya hingga anak bekel tergenggam semua. Pada langkah keempat, setelah anak bekel 

tergenggam semua, bola dilambungkan kembali dan anak bekel ditebar semua. Selanjutnya 

anak bekel ditutup satu persatu hingga tertutup samua. Setelah semua anak bekel dalam posisi 

tertutup, bola dilambungkan kembali dan anak bekel diambil empat, kemudian bola 

dilambungkan kembali saat itulah anak bekel diambil dua sekaligus. Pada langkah kelima, 

setelah anak bekel tergenggam semua, bola dilambungkan kembali dan anak bekel ditebar 

semua lalu setiap anak bekel ditutup satu persatu hingga semua dalam posisi tertutup. Setelah 

bola dilambungkan kembali, anak bekel diambil satu kemudian diambil lima anak bekel 

sekaligus. Pada langkah keenam, setelah anak bekel tergenggam semua, bola dilambungkan 

kembali dan anak bekel ditebar semua. Kemudian anak bekel ditutup satu persatu hingga 

semuanya tertutup. Selanjutnya, bola bekel dilambungkan kembali dan anak bekel diambil 

enam sekaligus. 

Pada permainan Ma’ Bekel terdapat beberapa aspek matematis yang dapat dikaji dari 
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bentuk alat permainan dan aktivitas (alur) permainan. Aspek matematis dijelaskan dalam tabel 

berikut. 

Tabel 1. Aspek Matematis pada Permainan Ma’ Bekel 

Gambar Aspek Matematis 

 

Bangun ruang 

Gambar bola bekel disamping merupakan 

bola pejal sehingga pemain dapat 

mempelajari unsur-unsur bola dan cara 

menghitung volumenya. 
 

Peluang 

Melalui aktivitas babak pertama (tidak 

memperhatikan kondisi anak bekel 

terbuka dan tertutup), maka pemain dapat 

mencari tahu nilai peluang terambilnya 

anak bekel yang terbuka maupun yang 

tertutup dari 6 anak bekel yang tersebar di 

lantai. 
 

Pengurangan 

Jika di amati dari alur permainan, pemain 

dapat mempelajari konsep pengurangan. 

Contohnya jika total anak bekel yang 

digunakan ada 6, dan terdapat 4 anak 

bekel dilantai, maka jumlah anak bekel 

yang terdapat digenggaman tangan ada 2 

anak bekel, yang dapat direpresentasikan 

sebagai berikut : 6 – 4 = 2 
 

Penjumlahan 

Jika di amati dari alur permainan, pemain 

dapat mempelajari konsep penjumlahan. 

Contohnya jika pemain mengambil 2 anak 

bekel lalu diambil lagi 2 anak bekel, maka 

jumlah anak bekel yang berada di 

genggaman berjumlah 4 anak bekel, yang 

dapat direpresentasikan sebagai berikut : 2 

+ 2 =4 
 Perkalian 

Jika di amati dari alur permainan, pemain 

dapat mempelajari konsep perkalian. 

Contohnya jika terdapat 6 anak bekel, dan 

pemain mengambil 2 anak bekel sebanyak 

tiga kali pengambilan maka proses ini 

dapat direpresentasikan sebagai berikut :  

2 + 2 + 2 = 3 x 2 = 6 
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Pembagian 

Jika di amati dari alur permainan, pemain 

dapat mempelajari konsep pembagian. 

Contohnya jika terdapat 6 anak bekel 

tersebar dilantai dan pemain ingin 

mengambil 3 anak bekel maka 

pengambilan dapat dilakukan sebanyak 

dua kali. Proses ini dapat 

direpresentasikan sebagai berikut :  

6 – 3 – 3 = 6 : 3 = 2  

 

Berdasarkan aspek-aspek matematis yang ditemukan, fokus penelitian ini yaitu aspek 

matematis perkalian dan pembagian. Perkalian dapat dinyatakan sebagai penjumlahan berulang. 

Jika bilangan-bilangannya “a” dan “b”, maka: 𝑎 × 𝑏  adalah penjumlahan berulang yang 

mempunyai “a” suku, dan tiap-tiap suku sama dengan “b”, dengan rumus: 𝑎 × 𝑏 = 𝑏 + 𝑏 +
𝑏 +⋯+ 𝑏 (sebanyak a suku). Jika 𝑎 × 𝑏 dinamakan 𝑐, maka terdapat: 𝑎 × 𝑏 = 𝑐, yang jika 

dibaca: “𝑎 kali 𝑏 sama dengan 𝑐”, 𝑎 dinamakan pengali, 𝑏 dinamakan bilangan yang dikalikan, 

dan c dinamakan hasil kali (Cahyadi dkk., 2018:179). Selain konsep perkalian, terdapat juga 

konsep pembagian. Pembagian adalah operasi kebalikan dari perkalian atau juga disebut 

pengurangan berulang sampai habis. Secara matematis, dapat dituliskan 𝑎 ÷ 𝑏 = 𝑎 − 𝑏 − 𝑏 −

𝑏 −⋯− 𝑏 = 0. Misalnya, 24: 6 = 24 − 6 − 6 − 6 = 0, berarti nilai dari 24 ÷ 6 = 4. Hasil 

ini diperoleh dari banyaknya angka 6 yang muncul sebagai bilangan perngurangannya 

(Cahyadi dkk., 2018:179).  

Etnomatematika pada permainan Ma’ Bekel terlihat pada saat pemain melambungkan 

bola bekel, kemudian mengambil anak bekel dari lantai hingga tergenggam semua. Dalam hal 

ini, pemain akan menggunakan konsep perkalian. Pada langkah pertama, dapat kita amati 

pemain mengambil satu anak bekel pada pelambungan pertama, kedua, dan seterusnya hingga 

6 anak bekel tergenggam. Secara matematis proses ini dapat ditulis: 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 =

6 dengan bentuk perkaliannya adalah 6 × 1 = 6, artinya bilangan 1 dijumlahkan sebanyak 6 

kali. Konsepnya yang sama juga berlaku pada pengambilan anak bekel di langkah kedua, dan 

secara matematis dapat ditulis: 2 + 2 + 2 = 6 dengan bentuk perkaliannya adalah 3 × 2 = 6, 

artinya bilangan 2 dijumlahkan sebanyak 3 kali. Begitu pula untuk pengambilan anak bekel 

pada langkah selanjutnya hingga langkah terakhir. 

Selain konsep perkalian, dalam permainan Ma’ Bekel juga terdapat konsep pembagian. 

Hal ini dapat diamati saat pemain melambungkan bola bekel sekali, diikuti dengan 

pengambilan anak bekel satu persatu hingga anak bekel yang berada di lantai habis. Setelah 

mengambil satu anak bekel yang disebar di lantai, pemain akan berpikir perlu berapa kali 

pengambilan satu anak bekel hingga semua anak bekel dapat terambil. Jika anak bekel 

berjumlah 6 buah dan diambil satu persatu, maka perlu 6 kali pengambilan agar semua anak 

bekel yang berada di lantai habis. Secara matematis, proses ini dapat dituliskan: 6 − 1 − 1 −
1 − 1 − 1 − 1 = 0 dengan bentuk pembagiannya adalah 6 ÷ 1 = 6. Bilangan 6 sebagai hasil 

pembagian, diperoleh dari banyaknya pengambilan satu anak bekel secara berulang hingga 

anak bekel yang di lantai habis terambil.  Begitu pula untuk pengambilan anak bekel pada 

langkah selanjutnya hingga langkah terakhir.  

Ma’ Bekel dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran dan sarana untuk 

mengembangkan lembar kerja siswa (LKS) dengan pendekatan saintifik dan berbasis inkuiri 

terbimbing. Menurut Daryanto, pendekatan saintifik merupakan pendekatan yang 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 187 

menggunakan langkah-langkah ilmiah yaitu menemukan masalah, merumuskan masalah, 

mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, dan menarik kesimpulan (Musfiqon & 

Nurdyansyah, 2015). Pada Kurikulum 2013, pendekatan saintifik juga disebut pendekatan 

berbasis proses keilmuan. Salah satu model pembelajaran yang sejalan dengan prinsip 

pendekatan saintifik pada kurikulum 2013 yaitu model inkuri terbimbing (Sari & Nehru, 2017). 

Menurut Yuliani, model inkuiri sejalan dengan tujuan pembelajaran matematika, dan 

penerapan model ini akan melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk 

mencari dan menyelidiki secara sistematis, kritis, logis, analitis, sehingga siswa mampu 

merumuskan sendiri penemuannya (Purwasih, 2015). LKS yang dibuat oleh peneliti berupa 

soal cerita dan berbentuk uraian. Tujuan pembuatan LKS yaitu untuk mengetahui konsep 

perkalian dan pembagian melalui permainan Ma’ Bekel.  

LKS Konsep Perkalian dan Pembagian 

Pada malam hari, Aji mengajak Elen dan Shinta bermain Ma’ Bekel. Aji membawa 1 

bola bekel dan 6 anak bekel. Mereka bermain Ma’ Bekel untuk mempelajari konsep perkalian 

dan pembagian. Sebelum permainan dimulai, mereka menentukan urutan pemain pertama, 

kedua dan ketiga. Urutan pertama yang bermain adalah Aji, kemudian Shinta, dan terakhir Elen. 

Mereka bermain secara bergiliran mengikuti aturan permainan. Permainan dimulai dari babak 

pertama.  

Menemukan Konsep Perkalian 

Bantulah Aji, Shinta dan Elen untuk menemukan konsep perkalian dengan cara : 

1. Lengkapilah tabel berikut berdasarkan langkah-langkah pada babak pertama 

2. Identifikasilah perbedaan proses penjumlahan pada langkah 1,2,3 dan 6 dengan 

langkah 4 dan 5! 

Jawaban :   

3. Penjumlahan pada langkah 1, 2, 3, dan 6 menggunakan bilangan yang ……. 

sedangkan penjumlahan pada langkah 4 dan 5 menggunakan bilangan yang ……. 

4. Berdasarkan kegiatan nomor 1 dan 2, apa yang dimaksud dengan perkalian? 

Jawaban: Perkalian adalah …..  

Menemukan Konsep Pembagian 

Bantulah Aji, Shinta dan Elen untuk menemukan konsep pembagian dengan cara: 

1. Lengkapilah tabel berikut berdasarkan langkah-langkah pada babak pertama 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 188 

 

2. Berdasarkan kolom berwarna biru, bagaimanakah konsep pembagian? 

Jawaban : Konsep pembagian yaitu …….. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 Permainan Ma’ Bekel merupakan suatu permainan tradisional yang berasal dari 

Kalimantan Timur. Permainan ini dimainkan oleh minimal dua orang anak dan biasanya 

dimainkan oleh anak-anak perempuan secara individu dan tidak berkelompok. Proses 

permainan Ma’ Bekel terdiri atas tiga babak yaitu pada babak pertama pemain mengambil anak 

bekel tanpa memperhatikan posisi anak bekel tertutup ataupun terbuka, pada babak kedua 

pemain memperhatikan posisi anak bekel dalam kondisi terbuka, dan pada babak ketiga posisi 

anak bekel dalam kondisi tertutup. Aspek matematis yang terkandung dalam permainan Ma’ 

Bekel adalah konsep perkalian dan pembagian. Permainan Ma’ Bekel dapat diimplementasikan 

dalam penyusunan Lembar Kerja Siswa (LKS) khususnya konsep perkalian dan pembagian 

kelas VI SD. 

 Saran dari peneliti, pembaca dapat mendesain RPP (Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran) terkait menemukan konsep perkalian dan pembagian, ataupun merancang RPP 

dan LKS untuk menemukan konsep lain seperti penjumlahan, pengurangan, peluang, dan lain 

sebagainya, dengan menggunakan permainan Ma’ Bekel.  
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Abstrak 

 
Perkembangan teknologi yang semakin pesat menyebabkan permainan 

tradisional semakin kehilangan eksistensinya. Padahal, beberapa permainan 

tradisional dinilai baik bagi perkembangan anak, bahkan bisa digunakan 

sebagai sarana pembelajaran. Misalnya saja dalam pembelajaran matematika. 

Oleh karenanya, untuk mewadahi perkembangan budaya dan matematika 

sekaligus, etnomatematika dapat menjadi solusi dalam proses pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep matematika yang terdapat 

dalam permainan tradisional Tenggoh-Tenggohan dari Sumatera Selatan dan 

implementasinya. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan 

mengumpulkan data dari berbagai sumber dan mensimulasikan permainan 

dalam bentuk video, lalu menganalisis data yang ada dengan mengaitkan 

materi matematika pada tiap unsur permainannya. Hasilnya terdapat konsep 

peluang khususnya kaidah pencacahan pada tahap permainan yaitu pada 

tahap pembagian kelompok, penentuan ketua kelompok, penentuan anggota 

kelompok yang memegang batu dan urutan bermain. Dengan adanya temuan 

ini, permainan Tenggoh-Tenggohan dapat digunakan dalam pembelajaran 

materi peluang dan implementasinya berupa lembar kerja siswa yang 

berisikan petunjuk dan permasalahan kontekstual yang mengaitkan 

permainan Tenggoh-Tenggohan dengan materi peluang. 

Kata kunci: Etnomatematika, permainan tradisional, Tenggoh-Tenggohan, 

peluang 

 

PENDAHULUAN  

Pada abad ke-21 ini, perkembangan teknologi sudah sangat pesat. Dengan semakin 

berkembangnya teknologi dalam segala bidang, membuat banyak permainan daerah sudah 

mulai ditinggalkan. Salah satu faktor penyebab hilangnya eksistensi permainan tradisional 

ialah orang tua.  Seperti yang dikatakan Endi Aras selaku Pemerhati Permainan Tradisional 

dan Pendiri Gudang Dolanan Indonesia, mengatakan bahwa terputusnya komunikasi antara 

orang tua dan anak dapat mempercepat punahnya permainan tradisional Indonesia. "Orang tua 

tidak memberitahukan adanya permainan tradisional, seperti engklek dan lainnya," ujar Endi 

dalam talkshow Festival Bermain Anak di Aula Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Sabtu, 9 September 2017. Padahal, sejatinya permainan tradisional merupakan warisan budaya 

yang perlu dilestarikan.  

Kurniati (dalam Melinda, 2017) berpendapat bahwa permainan tradisional merupakan 

suatu aktivitas yang dilakukan dan berkembang di suatu daerah, yang kental dengan nilai-nilai 

budaya dan tata nilai kehidupan bermasyarakat. Diajarkan secara turun-temurun tanpa adanya 

aksara atau pembukuan melainkan menggunakan contoh langsung kepada generasi selanjutnya 

yang kemudian disebarluaskan. Selain itu, permainan tradisional lebih efektif dari kegiatan 

sehari-hari dalam rangka untuk mengembangkan kontrol objek, kemampuan lokomotor dan 

keterampilan dasar (Albari dkk. dalam Anggita dkk., 2018). Permainan tradisional pada 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 191 

dasarnya dapat dimainkan oleh semua anak karena merupakan hak anak. Akan tetapi ada syarat 

yang harus dipenuhi yaitu aman bagi anak, mendorong anak untuk berinteraksi dengan teman-

teman di sekitarnya, meningkatkan kecerdasan sosial anak, mendorong rasa ingin tahu, 

mendukung kecerdasan emosional serta berbagai hal positif bagi sosialisasi anak (Saputra & 

Ekawati dalam Lindawati, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa, permainan lokal memiliki 

muatan atau nilai yang sangat baik bagi perkembangan anak. Selain sebagai sarana 

bersosialisasi, tentunya permainan daerah bisa menjadi sarana pembelajaran.  

Ragam permainan tradisional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia hampir 2.600 jenis 

permainan (Alif dalam Lindawati, 2019). Bahkan Pemerhati Permainan Tradisional dan Pendiri 

Gudang Dolanan Indonesia, Endi Aras mengatakan, saat ini tercatat ada sekitar 2.500 jenis 

permainan tradisional yang tersebar di Indonesia. "Tapi baru sekitar 700-an yang sudah 

teridentifikasi permainannya, bahannya, atau cara membuatnya, bahkan sejarahnya," kata Endi 

dalam talkshow Festival Bermain Anak di Aula Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

Sabtu, 9 September 2017. Hal ini menunjukkan bahwa, selain menemukan cara untuk membuat 

permainan anak tetap bisa bersaing dengan permainan masa kini, kita juga harus dengan segera 

mengidentifikasi semua permainan anak yang ada di Indonesia supaya tidak direbut oleh 

negara lain. Salah satu jenis permainan tradisional Indonesia yang sudah teridentifikasi adalah 

permainan Tenggoh-Tenggohan dari Sumatera Selatan. 

Permainan Tenggoh-Tenggohan mulai muncul sejak zaman penjajahan Belanda di 

kalangan anak-anak yang berada di lingkungan keluarga ningrat di daerah Ogan Komering Ulu 

(OKU), tetapi lama-kelamaan permainan ini mulai berkembang di luar kalangan tersebut. Kata 

“Tenggoh-Tenggohan” dalam nama permainan Tenggoh-Tenggohan berasal dari bahasa daerah 

Dusun Baturaja, yang memiliki arti “tebak-tebakan” dalam bahasa Indonesia. Daerah lain di 

Sumatera Selatan, seperti di Ogan Komering Ilir (OKI) menyebut permainan ini sebagai 

“tangguh-tangguhan” yang dalam bahasa Indonesia juga memiliki arti “tebak-tebakan”. 

Permainan ini biasa dilakukan oleh anak-anak wanita berusia 6-13 tahun pada waktu malam 

hari ketika bulan terang sebelum menjelang tidur. Permainan ini dilakukan oleh 10 atau lebih 

anak yang dibagi menjadi dua kelompok dengan batu/kayu/papan sebagai alat 

perlengkapannya. Namun, kini permainan ini mulai hilang dari masyarakat karena terdesak 

oleh permainan lainnya (Depdikbud, 1985). 

Etnomatematika bisa menjadi salah satu cara untuk mempertahankan permainan 

tradisional yang mulai ditinggalkan, salah satunya permainan Tenggoh-Tenggohan. 

Etnomatematika sendiri adalah program yang menyelidiki cara-cara yang dilakukan kelompok 

budaya yang berbeda dalam memahami, mengartikulasikan, dan menerapkan konsep dan 

praktik yang dapat diidentifikasi sebagai praktik matematika (Barton dalam Rosa & Orey, 

2011). Pada awalnya istilah etnomatematika mengacu pada praktik matematika masyarakat 

buta huruf (Ascher, 1997), dan praktik matematika dalam budaya yang tanpa ekspresi tertulis 

dari masyarakat yang sebelumnya dicap sebagai masyarakat primitif atau kuno (D’Ambrosio 

dalam Dominikus, 2019). Dalam budaya ada matematika yang lebih dikenal dengan 

etnomatematika (matematika budaya). Dalam setiap aktivitas budaya terdapat matematika atau 

etnomatematika. Dalam setiap suku atau etnis ada matematika atau etnomatematika, maka yang 

patut dilakukan di sekolah adalah bagaimana membelajarkan matematika dengan 

menggunakan konteks budaya (Dominikus, 2019). Hal di atas menunjukkan bahwa setiap 

budaya mengandung unsur matematika, sehingga dengan memasukkan unsur budaya dalam 

pembelajaran matematika, di satu sisi bisa mempertahankan budaya, di sisi lain dapat 

membantu siswa untuk lebih paham akan suatu materi. 

Pada penelitian yang dilakukan Risdiyanti & Prahmana (2018), terkait penelitiannya 

terhadap eksplorasi hubungan matematika dengan permainan tradisional Jawa, didapatkan 

bahwa permainan tradisional dalam kebudayaan masyarakat Jawa memiliki berbagai konsep 

matematika, seperti operasi bilangan, bangun datar, kesebangunan, kekongruenan, 
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perbandingan bilangan, dan relasi. Selain itu, permainan tradisional tersebut juga mengandung 

nilai-nilai budaya, yang mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Penelitian serupa juga 

dilakukan oleh Nurbianti dkk. (2019) terhadap sejumlah permainan tradisional anak 

masyarakat Poogalampa, Buton Selatan, yaitu permainan Kasede-Sede, Ase, Pekatende, 

Kabawa-Bawa, dan Baguli. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis konsep geometri yang 

ada dalam permainan tersebut. Hasil penelitiannya mengatakan bahwa terdapat konsep bola, 

trapesium, persegi panjang, dan segitiga dalam permainan tersebut. 

Sesuai dengan pembahasan di atas maka akan dilakukan pengkajian mengenai unsur 

matematika dalam permainan tradisional Tenggoh-Tenggohan dari Sumatera Selatan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan unsur matematika yang terdapat dalam 

permainan tersebut sekaligus mengetahui implementasi dari unsur matematika tersebut pada 

pembelajaran materi peluang.  

METODE 

Metode penelitian yang dipakai merupakan penelitian deskriptif kualitatif.  Menurut 

Sugiyono (dalam Anggita dkk., 2018), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Subjek penelitian kali ini ialah 

permainan tradisional Sumatera Selatan bernama Tenggoh-Tenggohan. 

Untuk dapat melakukan penelitian ini dilakukan pengumpulan data dengan membaca 

berbagai sumber serta membuat video simulasi (animasi dengan PPT) yang bertujuan untuk 

menambah pengetahuan akan permainan tersebut. Kemudian, dilakukan analisis terhadap 

permainan dengan fokus materi peluang yang akan muncul pada tiap tahap-tahap 

permainannya. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Faktor budaya seperti rumah adat, upacara adat, permainan tradisional, kesenian 

tradisional, dan budaya lainnya memiliki aspek-aspek matematis yang dapat dimanfaatkan 

sebagai konteks dalam pembelajaran matematika. Untuk melihat apakah suatu budaya 

mengandung aspek matematis atau tidak, Bishop (1988) mengelompokkan aspek matematika 

berdasarkan enam aktivitas fundamental matematika, yaitu menghitung (counting), penentuan 

lokasi (locating), mengukur (measuring), mendesain (designing), bermain (playing), dan 

menjelaskan (explaining). Menurut Rudhito (2020:46) melalui keenam aktivitas fundamental 

ini dapat dilakukan pengembangan ide-ide matematika, baik secara terpisah maupun saling 

terkait satu sama lain. Pada kesempatan ini, peneliti melakukan kajian terkait aktivitas 

fundamental matematika yang terdapat dalam permainan Tenggoh-Tenggoh (Bahasa 

Indonesia: Tebak-tebakan) dan diperoleh beberapa aktivitas fundamental yang terdapat dalam 

permainan tradisional ini, yaitu menghitung (counting), mengukur (measuring), dan bermain 

(playing). 

Permainan Tenggoh-Tenggohan merupakan permainan tradisional yang berasal dari 

daerah Sumatera Selatan. Permainan ini dimainkan oleh anak-anak berusia antara enam hingga 

tiga belas tahun dengan jumlah pemain minimal sepuluh orang dan maksimal tidak terbatas. 

Peralatan yang digunakan dalam permainan ini adalah sebuah batu, sekerat kayu, papan atau 

benda lainnya. Urutan permainan Tenggoh-Tenggohan mencakup dua bagian, bagian pertama 

merupakan tahap persiapan dan bagian kedua merupakan tahap permainan.  

Pada tahap persiapan, terdapat pembagian kelompok, perancangan arena bermain, 

penentuan ketua kelompok, dan penentuan urutan permainan yang dijelaskan dan dikaji 

sebagai berikut. 

Pembagian Kelompok  

Pembagian kelompok dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang sering 
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digunakan untuk membagi kelompok adalah dengan hom pim pah. Pada saat melakukan hom 

pim pah setiap pemain memiliki tepat dua pilihan untuk dipasang, yaitu memasang telapak 

tangan atau punggung tangan. Pemain yang memasang pilihan yang sama akan tergabung ke 

dalam tim yang sama, misalnya jumlah seluruh pemain adalah sepuluh orang, maka lima orang 

yang memasang telapak tangan akan menjadi satu tim dan lima orang yang memasang 

punggung tangan akan menjadi satu tim lainnya. Ketika tim sudah terbentuk dengan jumlah 

anggotanya sama, maka tahap pembagian kelompok selesai. Aktivitas fundamental yang 

terdapat dalam tahap ini, yaitu menghitung (counting). Tahapan hom pim pah ini merupakan 

aplikasi dari konsep membilang, kombinasi, dan himpunan.  

Membilang 

Ketika pemain memasang salah satu dari pilihan mereka (telapak tangan atau punggung 

tangan), salah satu diantara mereka akan membilang jumlah pemain yang memasang 

telapak tangan dan jumlah pemain yang memasang punggung tangan untuk memastikan 

bahwa jumlah keduanya sudah sama.  

Kombinasi 

Jika terdapat sepuluh pemain, maka dapat ditentukan banyak susunan anggota tim dari 

masing-masing tim dengan menggunakan kombinasi. 

Himpunan 

Saat setiap pemain sudah berkumpul dengan masing-masing timnya, maka dapat 

dikatakan bahwa tim A atau B merupakan himpunan, misalkan himpunan A adalah 

himpunan semua pemain yang memasang telapak tangan dan himpunan B adalah 

himpunan semua pemain yang memasang punggung tangan. 

Menentukan ketua masing-masing kelompok 

Pada tahap ini setiap anggota dalam masing-masing kelompok saling berdiskusi untuk 

menentukan siapa yang akan menjadi ketua kelompok mereka. Pemilihan ini biasanya 

dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa ketua kelompok harus memiliki tingkat 

kepandaian dan kecekatan yang lebih dari anggota kelompoknya. Aktivitas fundamental yang 

terdapat dalam tahap ini, yaitu menghitung (counting). 

Peluang 

Dalam satu tim jika tingkat kepandaian dan kecekatan setiap pemain adalah sama maka 

setiap pemain memiliki besar peluang yang sama untuk menjadi ketua kelompok, yaitu 

1/5.  

Merancang arena permainan 

 
Gambar 1 Arena permainan 

Pada tahap merancang arena permainan, kedua kelompok saling berdiskusi untuk menentukan 

seberapa jauh jarak yang akan dibuat dari garis start ke garis finis. Misalkan jarak yang 

disepakati adalah lima langkah, maka akan ditandai garis start dan garis finis dengan jarak lima 

langkah. Aktivitas fundamental yang terdapat dalam tahap ini, yaitu menghitung (counting) 

dan mengukur (measuring). 

Membilang dan jarak. 
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Saat sudah disepakati jarak antara garis start dan garis finis adalah 5 langkah, maka 

salah satu pemain akan membuat arenanya dengan cara menandai garis start, kemudian 

dari garis start tersebut pemain melangkah sebanyak 5 langkah sambil membilang dari 

satu sampai lima, yang mana panjang setiap langkahnya adalah sama. Pada langkah 

terakhir akan diberikan tanda lagi sebagai garis finisnya.   

Menentukan urutan bermain 

Penentuan urutan bermain dilakukan dengan cara suit oleh masing-masing perwakilan. Adapun 

banyaknya poin seorang perwakilan dikatakan menang dalam suit ini, disepakati dengan cara 

berdiskusi. Misalnya masing-masing perwakilan sepakat bahwa poin kemenangan dalam suit 

adalah lima, maka perwakilan yang berhasil mengumpulkan lima poin terlebih dahulu 

dinyatakan sebagai pemenang dalam suit tersebut. Aktivitas fundamental yang terdapat dalam 

tahap ini, yaitu menghitung (counting).  

Membilang 

Saat melakukan suit setiap perwakilan akan membilang jika dia berhasil mendapatkan 

satu poin. Perwakilan akan berhenti membilang jika poin yang dikumpulkan sudah 

mencapai kesepakatan, yaitu lima. 

Peluang 

Saat akan melakukan suit, masing-masing perwakilan memiliki peluang menang suit 

yang sama yaitu 1/5. Selain itu, peluang kedua perwakilan di suit berikutnya akan sama 

juga jika keduanya memperoleh poin yang sama, misalnya jumlah poin keduanya 

adalah tiga maka kedua perwakilan memiliki peluang menang yang sama yaitu sebesar 

3/5. Banyaknya poin yang dikumpulkan oleh setiap perwakilan saat suit mempengaruhi 

peluang si perwakilan akan menang dalam suit ini, misalnya peluang menang suit 

perwakilan yang berhasil mengumpulkan empat poin terlebih dahulu pada suit 

berikutnya akan lebih besar dibandingkan dengan peluang perwakilan satunya yang 

baru mengumpulkan poin sebanyak dua. 

Berikut merupakan tahap permainan dari permainan Tenggoh-Tenggohan dan hasil kajiannya: 

Setelah menentukan urutan bermain dengan suit maka tim yang menang akan berperan 

sebagai pemain yang menyembunyikan batu (tim A) dan tim yang kalah suit akan berperan 

sebagai pemain yang menebak batu (tim B). Posisi kedua tim yaitu duduk berlutut dengan 

tangan diletakkan di belakang untuk tim A dan tangan diletakkan di depan untuk tim B.  

 

Gambar 2 Ilustrasi tahap permainan Tenggoh-Tenggohan (Sumber: Permainan Anak-Anak 

Daeah Sumatera Selatan) 

Awalnya tim A akan menyembunyikan batu pada salah satu anggotanya. Setelah itu, 

ketua tim A mengatakan “boleh ditenggoh”. Ketua tim B pun menuju ke depan tim A dan mulai 

bergurau atau mengejek sambil mengamati ekspresi atau gerak-gerik dari setiap pemain pada 

tim A. Jika ketua tim B sudah yakin, maka ia boleh menebak letak batunya. Misalkan ketua 
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tim B salah menebak, maka seluruh pemain tim B tidak maju selangkah mendekati garis finis 

dan batu akan pindah ke tim B. Tim A kemudian akan berperan sebagai tim penebak dan tim B 

akan berperan menjadi tim yang menyembunyikan batu. Sama seperti di awal, tim B akan 

menyembunyikan batu pada salah satu anggotanya. Setelah itu, ketua tim B mengatakan “boleh 

ditenggoh”. Ketua tim A lalu menuju ke depan tim B dan mulai bergurau atau mengejek sambil 

mengamati ekspresi atau gerak-gerik dari setiap pemain pada tim B. Jika ketua tim A sudah 

yakin, maka ia akan menebak letak batunya. Misalkan ketua tim A benar menebak, maka 

seluruh pemain tim A bersama sama jongkok dan maju melompat selangkah mendekati garis 

finis dan batu akan pindah ke tim A. Permainan akan dilakukan seperti sebelumnya dengan 

aturan yang sama hingga salah satu dari kedua tim berhasil mencapai garis finis terlebih dahulu. 

Tim yang berhasil melompat ke garis finis terlebih dahulu akan dinyatakan sebagai tim yang 

menang, dan tim lainnya akan dinyatakan sebagai tim yang kalah. Beberapa aspek matematis 

yang terdapat dalam bagian tahap permainan ini, yaitu peluang, kaidah pencacahan (aturan 

perkalian dan kombinasi), serta membilang. Aktivitas fundamental yang terdapat dalam 

permainan tradisional ini, yaitu menghitung (counting) dan bermain (playing). 

Peluang 

Setiap pemain dalam tim yang berperan sebagai penyembunyi batu memiliki peluang 

yang sama untuk menyembunyikan batu di tangan mereka, yaitu 1/5. 

Di awal permainan, kedua tim memiliki peluang yang sama untuk mencapai garis finis. 

Ketika kedua tim berada pada posisi yang sama atau berjarak sama dari garis finis. 

Peluang untuk menang bagi tim yang berjarak lebih dekat dari garis finis akan lebih 

besar dibandingkan dengan tim yang jaraknya lebih jauh dari garis finis.  

Aturan perkalian 

Banyak cara duduk setiap pemain dalam satu tim berkaitan dengan konsep aturan 

perkalian, yaitu 5 x 4 x 3 x 2 x 1 = 120 cara. 

Kombinasi 

Banyak cara meletakkan batu berkaitan dengan kosep kombinasi yaitu 1 kombinasi 5 

adalah 5.   

Banyak cara duduk setiap pemain dalam satu tim berkaitan dengan kombinasi yaitu 

kombinasi satu dari lima dikali kombinasi satu dari empat dikali kombinasi satu dari 

tiga dikali kombinasi satu dari dua dikali kombinasi satu dari satu adalah 120 cara.   

Membilang  

Saat tim benar menebak dan akan maju selangkah bersama-sama, maka ketua tim akan 

membilang sampai bilangan tertentu agar setiap pemain bisa melompat bersamaan. 

 

Permainan Tenggoh-Tenggohan memiliki kemungkinan untuk dimenangkan jika 

kelompok mampu mencapai garis finis terlebih dahulu yang berarti kelompok harus mampu 

menebak letak batu pada kelompok lawan dengan benar terus-menerus. Dimisalkan tiap 

kelompok memiliki 5 orang anggota dan diasumsikan setiap anggota kelompok memiliki 

kesempatan yang sama besar untuk menyembunyikan batu pada tiap giliran, dengan n(K) = 

banyak anggota kelompok penyembunyi yang menyembunyikan batu dan n(S) = banyak 

keseluruhan anggota kelompok penyembunyi, maka peluang kelompok penebak untuk 

menebak letak batu dengan benar (P(K)) dapat dinyatakan sebagai berikut. 

P(K) =
n(K)

n(S)
=
1

5
 

yang berarti peluang kelompok penebak untuk salah dalam menebak letak batu  dalam 

sekali permainan (P(L)) adalah  

P(L) = 1-P(K) = 1-
1

5
=
4

5
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Peluang kesempatan pertama kelompok untuk dapat menebak dengan benar tidak 

mempengaruhi peluang pada kesempatan kedua, ketiga, dan seterusnya sehingga peluang 

tersebut merupakan peluang saling bebas (independen). 

Kemudian, jika diasumsikan dari garis start ke garis finis bisa ditempuh dengan 5 

langkah dan kelompok mampu menebak dengan tepat 5 kali berturut-turut maka peluang 

kelompok untuk memenangkan permainan adalah 

P(A ∩ B ∩ C ∩ D ∩ E) = P(A) × P(B) × P(C) × P(D) × P(E) 

 =
1

5
×
1

5
×
1

5
×
1

5
×
1

5
 

 =
1

3125
 

Peluang kelompok untuk menang ini tentu membutuhkan sejumlah asumsi di awal. 

Apabila, asumsinya berbeda, tentu peluang kelompok untuk menang juga akan berbeda. Tanpa 

asumsi juga akan sulit menghitung peluang kelompok untuk memenangkan permainan, karena 

hanya ada ketentuan kelompok pemenang adalah kelompok yang mencapai garis finis terlebih 

dahulu dan tidak ada pembatasan banyak kesempatan kelompok untuk menebak. 

Berdasarkan penjelasan di atas, permainan Tenggoh-Tenggohan dapat dimanfaatkan 

dalam pembelajaran matematika. Dalam tahap-tahap permainan Tenggoh-Tenggohan seperti 

misalnya ketika menentukan urutan bermain, menentukan ketua, dan menebak letak batu 

terdapat unsur peluang di dalamnya yang dapat digunakan untuk menjelaskan materi peluang 

saling lepas, saling lepas, dan saling bebas pada topik peluang kelas XII SMA. 

Sebagai apersepsi pembelajaran, guru dapat menjelaskan bahwa peluang dapat 

digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya dalam melakukan tahapan permainan, 

misalnya saja permainan Tenggoh-Tenggohan. Lalu, untuk melatih kemampuan pemecahan 

masalah siswa, siswa diminta untuk mempraktikkan permainan Tenggoh-Tenggohan terlebih 

dahulu, guru kemudian memberikan persoalan terkait materi peluang lalu siswa diminta 

menyelesaikan persoalan tersebut secara berkelompok. Alternatif contoh soal yang dapat 

digunakan guru dalam pembelajaran dapat berupa lembar kerja sebagai berikut. 

Anak-anak Perumahan Sukaresep hendak memainkan permainan Tenggoh-Tenggohan 

bersama. Terdapat 12 anak yang mengikuti permainan tersebut, Awan, Bari, Ciko, Dea, Eren, 

Fita, Gani, Heru, Intan, Jonah, Koni, dan Levi. Awan, Bari, Ciko, Dea, Eren, Fita tergabung 

dalam kelompok 1 dan sisanya tergabung dalam kelompok 2. 

a. Kelompok 2 terdiri dari 6 anggota, tetapi dari 6 anggota tersebut, hanya Heru, Jonah, 

dan Levi yang dinilai memiliki kemampuan sebagai ketua kelompok. Dengan asumsi 

tersebut, berapa peluang Levi terpilih sebagai ketua kelompok 2? 

b. Jika diasumsikan setiap anggota kelompok 1 memiliki kesempatan yang sama besar 

untuk menyembunyikan batu pada tiap giliran, maka berapa peluang Eren 

berkesempatan menyembunyikan batu pada giliran kelompoknya menyembunyikan 

batu yang ketiga? Apa sebutan bagi peluang jenis ini? Jelaskan! 

c. Diasumsikan setiap anggota kelompok 2 yang sudah menyembunyikan batu tidak boleh 

menyembunyikan batu lagi pada giliran menyembunyikan berikutnya. Jika Intan, Gani, 

dan Jonah sudah mendapat bagian menyembunyikan batu, maka berapa peluang Koni 

berkesempatan menyembunyikan batu pada giliran berikutnya? Apa sebutan bagi 

peluang jenis ini? Jelaskan! 

d. Jika Eren dan Bari selalu duduk berdampingan, berapa banyak susunan duduk yang 

dapat dibentuk oleh kelompok 1? 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Permainan tradisional Tenggoh-Tenggohan dari Sumatera Selatan ini mengandung 

aspek-aspek matematis yang disebutkan oleh Bishop sebagai aktivitas fundamental matematika 

yaitu, menghitung, mengukur, dan bermain, yang memiliki kaitan dengan beberapa konsep 
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dalam topik pembelajaran matematika, khususnya kaidah pencacahan dan peluang, sehingga 

dapat diimplementasikan dalam pembelajaran matematika.   

 Berdasarkan penelitian mengenai etnomatematika pada permainan tradisional 

Tenggoh-tenggohan, diberikan saran bagi peneliti lain hendaknya dapat menggunakan hasil 

penelitian ini sebagai bahan penelitian pengembangan rancangan pembelajaran atau bahan ajar 

dalam pembelajaran matematika. 
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Abstrak 

 

Budaya memiliki hubungan yang erat dengan matematika, istilah 

tersebut dinamakan dengan etnomatematika. Salah satu bentuk budaya yang 

berkaitan dengan matematika terdapat pada permainan tradisional seperti 

babulanan. Dengan adanya etnomatematika dapat menjadi jembatan atau 

penghubung antara permainan tradisional dan matematika. Permainan 

tradisional tentunya dapat dikaji menjadi beberapa bagian seperti dalam 

peralatan permainan, aturan permainan, dan jalannya permainan. Selain itu 

terdapat pula unsur-unsur matematika yang dapat dijadikan sebagai media 

pembelajaran matematika. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan 

unsur-unsur matematika dan mengimplementasikan dalam membuat 

rancangan pembelajaran pada materi geometri dimensi dua yang terdapat 

pada permainan tradisional babulanan dari Kalimantan Selatan. Pendekatan 

penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini dengan studi pustaka dan 

menganalisis pola permainan babulanan, dengan cara mensimulasikan 

permainan babulanan yang dimainkan oleh 5 orang. Berdasarkan hasil 

analisis data dan pembahasannya, maka dapat disimpulkan bahwa pola 

permainan tradisional babulanan dari Kalimantan Selatan mengandung 

konsep-konsep matematika, diantaranya geometri dimensi dua dan peluang. 

Keterkaitan konsep matematika pada permainan babulanan terlihat pada dua 

lingkaran berdampingan yang dinamakan rumah dan dapur seperti untuk 

menentukan luas dan keliling lingkaran, dua garis sejajar sebagai jembatan 

atau penghubung antara kedua lingkaran tersebut dapat mempelajari 

mengenai hubungan dari dua garis dan konsep peluang yang terdapat pada 

peluang percobaan bermain menang dan kalah yang didapat ketika 

permainan akan dimulai. Terlebih permainan babulanan yang berasal dari 

Kalimantan Selatan dapat digunakan sebagai metode permainan dalam 

pembelajaran matematika dengan topik geometri dua dimensi dan peluang. 

Melalui adanya penelitian ini, pendekatan etnomatematika disarankan dapat 

dikembangkan dalam pembelajaran matematika di sekolah. 

Kata kunci: Etnomatematika, babulanan, geometri dimensi dua, peluang 
 

PENDAHULUAN 

 Aspek kehidupan di lingkungan sekitar seperti kebiasaan, adat, dan budaya sangat 

berkaitan dengan matematika. Hal tersebut tentunya menarik untuk dikaji supaya dapat 

mengetahui bahwa matematika dekat dengan lingkungan sekitar. Keterkaitan antara 

matematika dan budaya dapat dirasakan karena keduanya tidak dapat dihindari dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut Prabawati (2016) menjelaskan bahwa keberadaan 

etnomatematika dapat digunakan sebagai sumber belajar dan tentu saja dapat membuat siswa 

maupun masyarakat lebih memahami bagaimana budaya mereka yang berhubungan dengan 

mailto:dickyhanianto68@gmail.com
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matematika. Matematika merupakan ilmu pokok yang harus dimiliki oleh setiap individu, 

sedangkan budaya merupakan pola hidup yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan 

masyarakat untuk mengatur tingkah laku serta mengatur antar individu tentang apa saja yang 

dilakukan saat berinteraksi. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki 

bersama oleh sekelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi (Kusniyati, 2016:10). 

Masyarakat belum menyadari bahwa kebudayaan melekat dengan unsur matematika. Hal ini 

dapat dimanfaatkan pada dunia pendidikan sebagai sumber belajar pada pembelajaran 

matematika.  

Kajian mengenai matematika dalam budaya perlu dikembangkan supaya masyarakat dan 

dunia pendidikan dapat lebih mengenal keterkaitan antara matematika dan budaya, sehingga 

tidak lagi asing untuk mengetahui hubungan antar keduanya. Keterkaitan antara matematika 

dan budaya dikenal dengan istilah etnomatematika. Secara singkat pengertian etnomatematika 

adalah matematika dalam budaya. Istilah etnomatematika diperkenalkan oleh D’Ambrasio 

matematikawan asal Brazil pada tahun 1977. Secara Bahasa awalan “ethno” diartikan sebagai 

suatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, termasuk bahasa, kode 

perilaku, mitos, dan simbol. Kemudian kata “mathema” memiliki arti menjelaskan, 

mengetahui, memahami, dan melakukan kegiatan seperti pengkodean, mengukur, 

mengklasifikasikan, menyimpulkan, dan pemodelan. Akhiran “tics” berasal dari kata techne 

dan bermakna seperti teknik (D’Ambrasio 1994:449).  Astri Wahyuni, dkk (2013: 2) 

menyatakan bahwa salah satu yang dapat menjembatani antara budaya dan pendidikan 

matematika adalah etnomatematika. Menjembatani antara budaya dan matematika merupakan 

suatu hal yang penting untuk mengenali berbagai cara berpikir yang dapat menyebabkan 

timbulnya bentuk matematika hal tersebut yang dimaksud dengan etnomatematika. Konsep 

matematika dapat lahir dan ditemukan dalam budaya, sehingga dapat memperjelas hubungan 

keterkaitan antara matematika dan budaya. Matematika dapat lahir dari budaya dan dapat 

ditemukan dalam budaya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber belajar bagi 

dunia pendidikan. Dengan demikian, etnomatematika merupakan suatu ilmu dari budaya untuk 

menggali unsur-unsur matematika yang terdapat pada budaya.  

Kegiatan pada etnomatematika dikemukakan, Bishop (1994) menyatakan bahwa 

etnomatematika dapat dibagi menjadi enam kegiatan mendasar yang selalu dapat ditemukan 

pada sejumlah kelompok budaya. Keenam kegiatan etnomatematika tersebut adalah aktivitas: 

menghitung/membilang, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain dan menjelaskan. 

Objek etnomatematika merupakan objek budaya yang mengandung unsur-unsur matematika 

pada suatu masyarakat tertentu. Berdasarkan pendapat Bishop, maka objek etnomatematika 

mengandung kegiatan matematika seperti aktivitas menghitung, penentuan lokasi, mengukur, 

mendesain, bermain, dan menjelaskan. Bentuk etnomatematika memuat berbagai aktivitas 

matematika yang berkembang di masyarakat Indonesia yang memuat konsep-konsep 

matematika pada peninggalan budaya berupa candi dan prasasti, gerabah dan peralatan 

tradisional, motif kain batik, serta permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan 

permainan yang telah dimainkan sejak zaman dahulu yang terdapat pada setiap daerah di 

Indonesia. Permainan tradisional merupakan bentuk kegiatan yang berkembang dari suatu 

kebiasaan pada masyarakat tertentu. Permainan tradisional dan pembelajaran matematika 

memiliki keterkaitan satu sama lain. Dalam permainan tradisional untuk melaksanakan 

jalannya permainan tidak terlepas dari konsep-konsep matematika seperti dalam arena main, 

aturan main, dan jalannya permainan. 

Permainan tradisional terasa menyenangkan ketika dimainkan terutama bagi anak-anak. 

Permainan tradisional tidak hanya mengandung unsur kesenangan, tetapi juga mengandung 

unsur-unsur budaya dan konsep-konsep matematika. Permainan tradisional merupakan bentuk 

budaya yang mengandung kegiatan matematika seperti menghitung/membilang, penentuan 

lokasi, mengukur, mendesain, bermain dan menjelaskan. Salah satu permainan tradisional yang 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 200 

menarik untuk dimainkan adalah Babulan yang berasal dari Kalimantan Selatan. Babulanan 

merupakan permainan yang dimainkan oleh 5-10 orang. Arena bermainnya berupa dua 

lingkaran yang dihubungkan dengan dua garis sejajar yang dapat dibentuk pada sebuah 

lapangan atau halaman rumah berukuran 10 x 10 meter. Namun permainan tradisional saat ini 

sudah jarang dijumpai, karena seiring berjalannya waktu teknologi semakin canggih sehingga 

banyak game online yang tercipta dengan lebih banyak peminatnya. 

Permainan tradisional babulanan baiknya dapat dilestarikan dan dikembangkan, karena 

memiliki manfaat yang dapat diambil dari permainan tersebut, seperti keterkaitannya dalam 

pembelajaran, khususnya konsep matematika. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “Kajian Etnomatematika Pada Permainan Babulanan dan 

Implementasinya Dalam Pembelajaran Matematika Materi Geometri Dimensi Dua”. Tujuan 

dari penelitian ini adalah mendeskripsikan unsur-unsur matematika dan mengimplementasikan 

dalam membuat rancangan pembelajaran pada materi geometri dimensi dua yang terdapat pada 

permainan tradisional babulanan dari Kalimantan Selatan.  

 

METODE PENELITIAN  

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan penelitian 

deskriptif kualitatif.  Menurut Moh. Nazir (1985:84) metode deskriptif merupakan suatu 

metode yang sering digunakan untuk penelitian, sekelompok peneliti, suatu objek terhadap 

peristiwa yang terjadi pada masa sekarang dengan menggambarkan situasi atau kegiatan. 

Menurut Sugiyono (2008:15) menjelaskan bahwa metode deskriptif kualitatif merupakan 

metode penelitian yang berpondasi pada kebiasaan yang sering digunakan untuk penelitian 

sebagaimana meneliti pada kondisi objek yang sebenarnya. Selain itu, menurut Sholikhah 

(2016) menjelaskan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang umum.Dari 

pendapat dua ahli dan satu pendapat dari jurnal dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif 

kualitatif merupakan suatu bentuk gambaran nyata yang sebenarnya tanpa ada rekaan atau 

buatan dalam pengambilan data yang menggambarkan suatu data tanpa bermaksud membuat 

kesimpulan yang umum.   

 Teknik pengambilan data yang digunakan peneliti yakni studi pustaka dan 

mensimulasikan permainan babulanan.Adapun tahapan pengumpulan data pada penelitian ini, 

yakni: 

1. Peneliti mencari referensi jurnal dan buku-buku terkait dengan permainan babulanan dari 

Kalimantan Selatan.  

2. Peneliti menganalisis permainan tersebut sebelum disimulasikan seperti memperhatikan 

cara bermain, aturan permainan, dan keterkaitan permainan dengan konsep matematika.  

3. Peneliti mensimulasikan permainan tersebut berdasarkan prosedur-prosedur pada 

permainan. 

4. Peneliti mengamati proses simulasi bahwa terdapat unsur-unsur matematika, yakni konsep 

matematika mengenai geometri dimensi dua dan peluang. 

 Menurut Chatarina, dkk (2019) menjelaskan bahwa permainan tradisional dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran matematika. Media yang digunakan dalam penelitian 

adalah video pembelajaran yang memperagakan permainan babulanan. Video tersebut 

menjelaskan arena permainan, cara bermain, dan strategi permainan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Babulanan merupakan permainan tradisional yang berasal dari Kalimantan Selatan. 

Nama babulanan berdasarkan bahasa Banjar yang berarti main bulan bulanan atau main diatas 

suatu tempat yang berbentuk seperti bulan. Berdasarkan informasi yang ada bahwa permainan 

babulanan tidak mempunyai hubungan dengan hal-hal yang mengandung unsur religio magis 
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atau yang berkaitan dengan upacara adat tradisional dari Kalimantan Selatan. Permainan 

babulanan pada umumnya dimainkan oleh anak usia 10-15 tahun dengan jumlah pemain 5-10 

orang, permainan tersebut dapat dimainkan oleh semua golongan masyarakat dan tidak terbatas 

pada kelompok sosial tertentu. Sejarah dan perkembangan permainan babulanan sudah ada 

sejak sebelum kemerdekaan sudah berkembang dengan baik, akan tetapi dengan 

perkembangan zaman seperti sekarang ini bahwa permainan tradisional babulanan sudah 

jarang dimainkan oleh anak-anak 

Pelaksanaan jalannya permainan Babulanan dibutuhkan arena bermain, yakni lapangan 

yang tidak terlalu luas dengan ukuran 10 x 10 meter, tidak berumput dan tidak berbatu. Model 

arena permainan babulanan yakni terdapat dua lingkaran yang diberi nama rumah dan dapur. 

Diantara kedua lingkaran tersebut dihubungkan dengan dua garis sejajar yang jarak antar garis 

sejajar tersebut sepanjang 1 meter (dinamakan jembatan) sebagai penghubung antara kedua 

lingkaran, sedangkan Panjang garis dari lingkaran rumah menuju lingkaran dapur panjangnya 

kira-kira 1,5 meter.  

Setiap permainan memiliki aturan bermain, adapun aturan permainan babulanan, yakni 

penangkap harus berada diatas garis lingkaran dan dapat bergerak mengelilingi garis lingkaran 

dengan catatan kaki penangkap tidak boleh keluar dari garis lingkaran. Apabila penangkap 

dapat menangkap pemain akan tetapi posisi kaki penangkap berada diluar lingkaran, maka 

kejadian penangkapan dianggap tidak sah. Pemain yang tertangkap oleh penangkap harus 

menggantikan posisi penangkap. Pemain yang berada pada lingkaran tidak boleh keluar 

lingkaran, pada saat berada diluar lingkaran berarti dianggap mati dan harus menggantikan 

penangkap yang bergerak diatas garis lingkaran. Pemain yang tidak berhasil berpindah ke 

lingkaran selanjutnya dan tertinggal sendiri karena tidak berhasil melepaskan diri dari 

tangkapan penangkap dianggap mati dan harus menjadi penangkap. Konsekuensi menang dan 

kalah dalam permainan babulanan ini adalah pemain yang menjadi penangkap harus bersedia 

menjadi penangkap sampai posisinya tergantikan oleh pemain yang lain, apabila belum 

tergantikan posisinya maka harus bersedia menjadi penangkap sampai akhir permainan. 

Permainan babulanan berakhir dengan kesepakatan dari semua pemain salah satu faktornya 

ketika para pemain merasa lelah.  

Langkah-langkah permainan tradisional babulanan yakni, permainan diawali dengan suit 

dan yang menjadi penangkap merupakan peserta yang kalah suit terakhir. Mulai bergerak 

menempati garis lingkaran dan berusaha menggerak-gerakkan untuk meraih pemain yang 

berada didalam lingkaran. Bergeraknya penangkap yang berputar mengitari lingkaran tersebut 

menyebabkan pemain dalam lingkaran rumah dapat berlari berpindah ke dalam lingkaran dapur 

atau sebaliknya melalui jembatan penghubung. Jembatan penghubung boleh dilewati pemain 

dan penjaga dapat menempatkan posisi diantara dua garis pinggir jembatan. Setelah pemain 

berhasil berpindah ke lingkaran berikutnya kemudian penangkap bergerak mengitari garis 

lingkaran seperti terjadi dalam lingkaran rumah. Disini pemain dalam lingkaran selalu berusaha 

menghindarinya yang akhirnya dapat kembali ke dalam lingkaran rumah. Apabila dalam 

usahanya kembali kedalam rumah masih ada seorang pemain yang tertinggal di dapur, maka 

pemain tersebut harus menggantikan penangkap yang pertama tadi. Penangkap yang pertama 

dapat bergabung kedalam lingkaran rumah bergabung dengan pemain lainnya. Penangkap 

pengganti terus mulai bergerak menangkap lawannya seperti yang dilakukan oleh penangkap 

pertama.  

Bagian permainan Babulanan meliputi arena permainan, aturan bermain, dan langkah-

langkah bermain mengandung kegiatan etnomatematika yang dikemukakan oleh Bishop 

(1994) bahwa etnomatematika dapat dibagi menjadi enam kegiatan mendasar yang selalu dapat 

ditemukan pada sejumlah kelompok budaya. Keenam kegiatan etnomatematika tersebut adalah 

aktivitas: menghitung/membilang, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain dan 

menjelaskan. Kegiatan etnomatematika disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 1. Kegiatan Permainan Babulanan 

No. Kegiatan Etnomatematika 
Bagian Permainan Babulanan yang Mengandung 

Kegiatan Etnomatematika 

1.  Kegiatan 

Menghitung/Membilang 

Menghitung Jumlah Pemain. 

2. Kegiatan Penentuan Lokasi Pemain harus menentukan arena bermain yang 

sesuai untuk tempat bermain dengan ketentuan 

pada permainan, sehingga proses bermain dapat 

berjalan dengan lancar. 

3. Kegiatan Mengukur mengukur arena bermain minimal 10 x 10 meter, 

diameter dua lingkaran kurang lebih 2,5 meter, 

Panjang garis jembatan 1,5 meter, dan jarak 

kedua garis jembatan yang saling sejajar 

sepanjang 1 meter. 

4. Kegiatan Mendesain Mendesain sketsa model permainan berupa dua 

buah lingkaran yang dihubungkan dengan 

jembatan supaya dapat sesuai dengan ketentuan 

pada model arena permainan babulanan. 

5. Kegiatan Bermain Pada jalannya permainan babulanan ini 

dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah 

permainan babulanan. 

6. Kegiatan Menjelaskan - Menjelaskan aturan-aturan bermain supaya 

proses bermain dapat berjalan dengan tepat dan 

menghindari atau bahkan mengatasi 

pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh 

pemain. 

- Menjelaskan langkah-langkah bermain, supaya 

permainan dapat terlaksana dengan runtut dan 

benar. 

Berdasarkan hasil analisis pengamatan dan dokumentasi arena Permainan tradisional 

babulanan memiliki beberapa unsur matematika termasuk geometri, yakni bangun datar 

lingkaran dan dua garis sejajar. Dalam pembahasan ini disajikan arena bermain yang berupa 

dua lingkaran dihubungkan oleh dua garis sejajar dan konsep matematika yang menjelaskan 

bentuk-bentuk  tersebut.  

1. Arena Permainan Babulanan 

 Gambar 1. Arena permainan babulanan 

 

 

Permainan Babulanan dimainkan diatas tanah minimal berukuran 10m x 10m, 
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kemudian mensketsa arena permainan yang terdiri dari dua lingkaran, masing-masing 

minimal berdiameter minimal 3 meter. Dihubungan dengan dua garis sejajar dengan 

Panjang minimal 1,5 meter.  

Representasi geometri dari arena permainan Babulanan dan aturan permainan 

Babulanan disajikan dalam bentuk tabel, yakni:  

Tabel 2. Aspek Geometri Pada Arena Permainan Babulanan 

No

. 
Aspek Geometris Pada Arena Permainan 

Aspek matematis yang 

berhubungan dengan arena 

permainan 

1.   

 

Gambar 2. Sketsa lingkaran pada arena permainan 

Babulanan 

- OA = OB = OC = jari-jari 

lingkaran (radius) = r 

- BC = diameter = d 

- Garis lurus AB = tali 

busur (rope) 

- Kurva atau lengkungan 

AB = busur (arc) 

- Luas lingkaran = π r2  =

 
1

4
 π d2 

- Keliling lingkaran = 

π d =  2 π r 
- Dari gambar 3. daerah 

lengkung AOB dan AOC 

= juring (sector) 

- Daerah AB = tembereng 

(segment) 

Sifat-sifat lingkaran, yakni: 

- Memiliki satu sisi 

lengkung 

- Memiliki titik pusat O 

- Jarak jari-jari r selalu 

sama 

- Jarak diameter d selalu 

sama. 

2.   

 

 

 

 

  

Gambar 3. Sketsa jembatan sebagai dua garis sejajar 

Sifat-sifat dua garis sejajar: 

 

Gambar 4. Sketsa dua garis 

sejajar 

 

Melalui sebuah titik K di luar 

garis a hanya dapat dibuat tepat 

satu garis yang sejajar dengan 

garis a. 
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1.  

 

 

 

Gambar 5. Sketsa dua garis 

sejajar dan berpotongan oleh 

satu garis 

 

Jika garis c memotong garis a 

dan a//b, maka garis c pasti 

memotong garis b. 

2.  

 

 

 

 

 

Gambar 6. Sketsa tiga garis 

sejajar 

Jika, garis a//b dan b//c, maka 

a dan c pasti sejajar. 

3. 

 
Gambar 7. Sketsa pencerminan pada arena 

permainan Babulanan 

Arena permainan babulanan 

memiliki unsur pencerminan 

(refleksi) hal ini dapat 

ditunjukkan dari bentuknya 

yang simetri jika digambarkan 

dari sumbu simetri secara 

vertikal, sehingga memotong 

yang terdapat pada arena 

permainan babulanan menjadi 

dua bagian yang sama. 

4.   

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Perputaran pada arena permainan 

babulanan 

 Arena permainan babulanan 

memiliki aspek matematis 

berupa rotasi (perputaran). 

Rotasi (perputaran) 

merupakan transformasi 

geometri berupa pergeseran 

atau pemindahan semua titik 

pada bidang geometri 

sepanjang busur lingkaran 

yang memiliki titik pusat. 
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Tabel 3. Aturan Permainan Babulanan 

 

No

. 
Aturan Permainan 

Aspek matematis yang 

berhubungan dengan 

aturan permainan 

1. Kaki penangkap bergeser melingkar mengikuti garis 

pada lingkaran rumah dan dapur, dengan catatan kaki 

penangkap tidak boleh keluar dari garis lingkaran. 

Lingkaran, Rotasi 

(Perputaran) dan 

translasi (pergeseran). 

2. Saat permainan berlangsung posisi pemain harus berada 

tepat di dalam lingkaran dan dapat bergeser maju, 

mundur, kekanan, dan kekiri sesuai taktik bermain 

supaya dapat menghindari penangkap. Dengan catatan 

pemain tidak boleh keluar lingkaran. 

Lingkaran, Rotasi 

(Perputaran) dan 

translasi (pergeseran). 

3. Pemain harus berusaha berpindah ke lingkaran 

berikutnya dengan melewati jembatan dan yang 

tertinggal sendiri di salah satu lingkaran karena tidak 

berhasil melepaskan diri dari tangkapan penangkap 

dianggap mati dan harus menjadi penangkap. 

Translasi (pergeseran). 

 

Implementasi Pembelajaran 

Unsur-unsur matematika yang didapat pada permainan Babulanan dapat dikemas dan 

dikembangkan menjadi sebuah rancangan pembelajaran. Rancangan pembelajaran tersebut 

dapat berisikan langkah pembelajaran dan materi dengan penemuan konsep dari permainan 

Babulanan. Kemudian Permainan Babulanan dapat diterapkan dalam pembelajaran 

matematika, seperti yang dikemukakan oleh Bishop bahwa terdapat aktivitas matematis, yakni 

menghitung/membilang, penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain dan menjelaskan. 

Dari aktivitas matematis tersebut setiap siswa dapat langsung memiliki pengalaman secara 

langsung. Pada penerapannya guru dapat membimbing siswa untuk melaksanakan kegiatan 

bermain babulanan dan menuntun siswa untuk menentukan unsur-unsur matematika yang 

terdapat pada permainan Babulanan, seperti aspek geometris yang terdapat pada permainan 

Babulanan baik dari arena permainan hingga aturan permainan. Pada proses metode permainan 

dalam pembelajaran matematika, diharapkan siswa dapat lebih antusias dalam mengikuti 

pembelajaran dan lebih memahami materi yang diperoleh dari permainan tradisional 

Babulanan. Prestasi belajar dapat ditingkatkan dengan pengimplementasian pengembangan 

RPP , hal tersebut juga dapat meningkatkan karakter siswa berupa sikap kritis dan aktif (Abi,  

2016). Berikut merupakan langkah-langkah pembelajarannya. 

Kompetensi Inti :  

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan 

rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan 

kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, 

memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, 

menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain 

yang sama dalam sudut pandang/teori.  

Kompetensi Dasar :  

3.5 Menjelaskan transformasi geometri (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) yang 

dihubungkan dengan masalah kontekstual. 

4.5 Menjelaskan transformasi geometri (refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi) yang 

dihubungkan dengan masalah kontekstual. 

  



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 206 

Tabel 4. Langkah Pembelajaran 

1. Guru membuka pembelajaran dengan salam. 

2. Guru memeriksa kehadiran peserta didik. 

3. Guru memberikan informasi mengenai materi yang akan dipelajari. 

Materi yang akan dipelajari dengan topik geometri dimensi dua.  

4. Peserta didik menerima informasi tentang tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini peserta didik mampu 

menyelesaikan masalah berkaitan dengan geometri dimensi dua dalam 

kehidupan sehari-hari siswa. Selanjutnya dengan diskusi kelompok 

diharapkan dapat mengembangkan sikap kerjasama dan sikap disiplin. 

5. Guru menyebutkan manfaat pembelajaran yang dipelajari pada 

pertemuan ini adalah dapat menentukan luas dan keliling lingkaran 

yang berkaitan dengan permainan babulanan. 

6. Guru menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada pertemuan 

hari ini yakni berdiskusi mengenai permasalahan di dalam kelompok, 

kemudian salah satu anggota kelompok mempresentasikan hasil 

pembahasannya.  

7. Guru meminta peserta didik untuk memberikan pendapat terkait 

dengan simulasi video permainan tradisional babulanan.   

Pembuka 

8. Guru menjelaskan materi tentang geometri dimensi dua  dengan 

mengaitkan permainan babulanan yang sudah ditampilkan pada video 

pembelajaran di pertemuan sebelumnya.   

9. Peserta didik dibentuk  dalam kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 

peserta didik. 

10. Guru bersama peserta didik mempraktikkan permainan tradisional 

babulanan di halaman sekolah. 

11. Guru memberikan permasalahan berbentuk kasus terkait dengan 

permainan babulanan. 

Permasalahan: 

a). Sebutkan konsep geometri datar yang terdapat pada permainan 

babulanan! 

b). Buatlah satu soal yang berkaitan dengan materi geometri dimensi dua. 

12. Guru meminta setiap kelompok untuk mendiskusikan soal tersebut 

mengenai permainan babulanan. 

13. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi sesuai dengan 

nomor kelompok. 

14. Guru memberikan konfirmasi tentang hasil diskusi peserta didik yang 

telah dipresentasikan. 

15. Guru meminta setiap kelompok mengumpulkan hasil diskusi. 

Isi 

16. Siswa diminta untuk menyimpulkan materi pembelajaran yang 

dipelajari pada hari ini.  

17. Setelah siswa menyimpulkan, guru memberikan tambahan 

kesimpulan terkait dengan pembelajaran hari ini. 

18. Guru meminta peserta didik untuk menuliskan refleksi perasaan 

setelah mengikuti pembelajaran matematika, ditulis dalam satu lembar 

kertas dan dikumpulkan ke guru.  

19. Peserta didik mendapatkan informasi untuk pertemuan selanjutnya 

yaitu akan diadakannya kuis terkait dengan geometri dimensi dua. 

20. Guru menutup pembelajaran dengan salam.  

Penutup 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Permainan tradisional babulanan adalah salah satu permainan yang dimainkan dengan 

anggota bermain sebagai pemain dan penangkap. Permainan tersebut dapat dimainkan sekitar 

5-10 orang. Permainan Babulanan saat ini sudah jarang dimainkan oleh anak-anak pada zaman 

sekarang, karena dengan perkembangan teknologi ini game-game modern sudah melekat pada 

anak zaman sekarang. Padahal permainan tradisional zaman dahulu banyak mengandung 

keterkaitan dengan unsur matematika. Unsur-unsur dalam matematika yakni pada konsep 

geometris terlihat pada arena permainan Babulanan diantaranya bentuk bangun datar berupa 

lingkaran, hubungan dua buah garis sejajar, sifat refleksi (pencerminan), sifat translasi 

(pergeseran), dan sifat rotasi (perputaran). Bagian-bagian permainan babulanan mengandung 

kegiatan etnomatematika yang terdiri dari 6 kegiatan yakni kegiatan menghitung/membilang, 

penentuan lokasi, mengukur, mendesain, bermain dan menjelaskan. Implementasi permainan 

babulanan dalam pembelajaran matematika dapat dijadikan sebagai metode permainan dalam 

pembelajaran matematika khususnya pada topik geometri dimensi dua.   

Saran 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih 

jauh terkait dengan aspek geometri dimensi dua lainnya pada permainan babulanan, pada 

pendekatan etnomatematika dapat dikembangkan dalam pembelajaran matematika di sekolah. 

Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dan 

mengeksplorasi lebih mendalam khususnya pada permainan tradisional, dan budaya sekitar 

lainnya dengan lebih mendalam, sehingga dapat menghasilkan produk akhir yang benar-benar 

dapat diterapkan di sekolah. 

 

DAFTAR RUJUKAN 

Abi, A. M., & Gella, N. J. M. (2019). Pengembangan Silabus, RPP dan LKS Materi Geometri 

Berbasis Etnomatematika untuk Meningkatkan Karakter. ANARGYA: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Matematika, 2(1), 1-5. 

Bishop, J.A. (1994). Cultural Conficts in the Mathematics Education of Indigenous People, 

Clyton, Viktoria: Monash University.  

D’Ambrasio, U. (1994). ‘Cultural framing of mathematics teaching and learning’, in R. Biehler, 

R. W. Scholz, R. Straber and B. Winklemann (eds), Didactics of Mathematics as a 

Scientific Discipline. Kluwer Academic Publisher. Dordrech. pp. 433-455. Wiyono. 

Febriyanti, C., Kencanawati, G., & Irawan, A. (2019). Etnomatematika permainan kelereng. 

MaPan: Jurnal Matematika dan Pembelajaran, 7(1), 32-40. 

Kemdikbud. 2014. Matematika SMP/MTS Kelas VII Semester 2. Jakarta: Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

Kusniyati, H., Sitanggung, N. S. P. (2016). Kajian Etnomatematika Pada Permainan Babulanan 

Dari Kalimantan Selatan Dalam Bentuk Geometri Dimensi Dua Dan Peluang. Jurnal 

Teknik Informatika. Vol.9 No.1(9-10) 

Moh. Nazir, 1985, Metode Penelitian, Cetakan ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia 

Prabawati, M. N. (2016). Etnomatematika masyarakat pengrajin anyaman rajapolah kabupaten 

tasikmalaya. Infinity Journal, 5(1), 25-31. 

Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: ALFABETA 

Sholikhah, A. (2016). Statistik deskriptif dalam penelitian kualitatif. KOMUNIKA: Jurnal 

Dakwah dan Komunikasi, 10(2), 342-362. 

Wahyuni, A., Tias,A. A. W., & Sani, B. (2013, November). Peran etnomatematika dalam 

membangun karakter bangsa. In Makalah Seminar Nasional Matematika dan 

Pendidikan Matematika, Prosiding, Jurusan Pendidikan Matematika FMIPA UNY, 

Yogyakarta: UNY. 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
208 

KAJIAN ETNOMATEMATIKA PADA PERMAINAN TRADISIONAL 

BABURUNGAN DAN IMPLEMENTASI PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

TOPIK PELUANG 

 

Dewi Respati Maharani1), Luluk Etty Anggraeni2), Magdalena Erika Indrawati3) 
1,2,3 Mahasiswa S1 Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata 

Dharma,Yogyakarta  

dewirm899@gmail.com 

 

 Abstrak  

  

Permainan tradisional merupakan permainan turun-temurun dari nenek 

moyang yang di dalamnya mengandung berbagai unsur dan nilai yang 

memiliki manfaat bagi pemainnya. Etnomatematika adalah hasil dari 

interaksi antara budaya dan matematika. Dalam pelaksanaannya, masyarakat 

tidak menyadari bahwa telah menerapkan konsep matematika dalam 

permainan tradisional. Salah satu permainan tradisional masyarakat 

Kalimantan Selatan yang diwariskan nenek moyang adalah permainan 

Baburungan. Permainan Baburungan merupakan permainan yang memiliki 

kaitan dengan beberapa konsep matematika. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji dan mendeskripsikan aspek serta aktivitas matematis pada 

permainan Baburungan masyarakat Kalimantan Selatan. Penelitian ini juga 

bertujuan untuk mengembangkan rencana pembelajaran topik peluang 

menggunakan metode permainan Baburungan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik 

pengumpulan data yaitu melakukan observasi tidak langsung, pengamatan 

dokumen, simulasi permainan dan kajian literatur. Penelitian yang digunakan 

adalah penelitian pengembangan sederhana untuk mengembangkan rencana 

pembelajaran topik peluang menggunakan metode permainan Baburungan. 

Teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif meliputi 

tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian dan tahap 

pengambilan keputusan serta verifikasi.  Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pada Permainan Tradisional Baburungan masyarakat Kalimantan 

Selatan tersebut mengandung unsur-unsur matematika yaitu geometri dua 

dimensi pada alat permainan yaitu bentuk sarung, logika matematika pada 

aturan dan tahap-tahap permainan, operasi matematika pada pembagian 

kelompok, perbandingan pada jumlah kelompok, dan kombinasi peluang 

pada tahap permainan. Selain itu, hasil dari penelitian ini menghasilkan suatu 

rancangan pembelajaran topik peluang yang berupa metode permainan 

Baburungan. 

Kata kunci: etnomatematika, permainan tradisional, baburungan, peluang. 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Wijayanti (dalam Sumarni, 2018) menyatakan bahwa matematika adalah ilmu 

mengenai kuantitas, bentuk, susunan, dan ukuran. Selain itu, yang utama adalah metode dan 

proses untuk menemukan dengan konsep yang tepat dan lambang yang konsisten, sifat dan 

hubungan antara jumlah dan ukuran baik secara abstrak, matematika murni atau dalam 

keterkaitan manfaat pada matematika terapan. Menurut Freudenthal (dalam Risdiyanti & 

Prahmana, 2018) juga menyatakan bahwa matematika merupakan aktivitas manusia dan 

mailto:dewirm899@gmail.com
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matematika harus dihubungkan dengan kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena 

masyarakat menganggap bahwa matematika tidak ada hubungannya dengan kehidupan sehari-

hari dan tidak ada hubungannya dengan budaya pada kehidupan sehari-hari, sehingga 

masyarakat sering tidak menyadari bahwa mereka telah menerapkan konsep matematika dalam 

kehidupan sehari-hari maupun dalam budaya mereka.  

Menurut Wahyuni, dkk (2013) menyatakan bahwa salah satu yang dapat menjembatani 

antara budaya dengan matematika adalah etnomatematika. Istilah etnomatematika 

diperkenalkan pertama kali oleh D’Ambrosio seorang matematikawan asal Brazil pada tahun 

1977. Menurut D’Ambrosio (dalam Permana, 2019) etnomatematika adalah matematika yang 

dipraktikkan diantara kelompok budaya, seperti masyarakat nasional, suku, kelompok buruh, 

anak-anak dari kelompok usia tertentu dan kelas profesional.  Sedangkan, menurut 

Nursyahidah, dkk (dalam Fauzi & Lu’luilmaknum, 2019) menyatakan bahwa etnomatematika 

adalah matematika yang muncul dari aktivitas manusia di lingkungan yang dipengaruhi oleh 

budaya. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa etnomatematika 

merupakan suatu strategi pembelajaran yang dapat mengaitkan unsur budaya ke dalam 

pelajaran matematika. Tujuan etnomatematika adalah melakukan matematika dengan cara 

yang berbeda dengan mempertimbangkan perkembangan pengetahuan akademik pada sektor 

budaya dan masyarakat yang berbeda (D'Ambrosio, 1985). Etnomatematika sangat sesuai 

dengan teori konstruktivisme yang membantu siswa untuk meningkatkan pengetahuan dan 

pemahaman matematika dengan menghubungkan antara mata pelajaran di sekolah dengan 

pengalaman dan pengetahuan yang telah siswa miliki sebelumnya. 

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang 

berbeda-beda. Kebudayaan adalah hasil dari budaya yang merupakan suatu cara hidup yang 

berkembang dalam suatu kelompok masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Budaya 

tersebut terbentuk dari berbagai adat, agama, bahasa, kebiasaan, politik, karya, permainan, 

kesenian dan sebagainya. Setiap negara memiliki kebudayaan yang berbeda- beda dan pastinya 

memiliki keunikan masing-masing, khususnya Indonesia. Indonesia adalah negara yang 

terkenal memiliki kebudayaan yang beraneka ragam. Salah satu unsur kebudayaan yang ada di 

Indonesia adalah permainan tradisional. 

Permainan Tradisional 

 Permainan tradisional merupakan salah satu warisan budaya yang mulai hilang dan 

semakin tidak terdeteksi keberadaannya akibat perkembangan teknologi yang memunculkan 

permainan baru yang lebih canggih. Permainan tradisional merupakan suatu unsur kebudayaan 

yang mulai kembali dimunculkan dan dipertahankan keberadaannya. 

Permainan tradisional adalah permainan yang dimainkan oleh anak-anak zaman dahulu 

dimana teknologi belum berkembang pesat. Permainan tradisional merupakan sarana yang 

digunakan untuk memperoleh kesenangan dan manfaat bagi pelaku permainannya. Menurut 

Nur (2013) permainan tradisional memiliki dampak yang sangat baik bagi anak-anak, yakni 

mengembangkan pola berpikir, keterampilan emosi dan sosial anak. Sedangkan menurut 

Misbach (2006) permainan tradisional yang ada di Nusantara ini dapat menstimulasi berbagai   

aspek perkembangan anak, seperti; (i) pada aspek motorik: permainan tradisional dapat melatih 

daya tahan, daya lentur,sensori motorik, motorik kasar, motorik halus,(ii) pada aspek 

kognitif:permainan tradisional dapat mengembangkan imajinasi, kreativitas, problem solving, 

strategi, antisipatif, pemahaman kontekstual, (iii) pada aspek emosi:permainan tradisional 

dapat membuat anak memperoleh katarsis emosional, mengasah empati, pengendalian diri, (iv) 

pada aspek bahasa: permainan tradisional dapat membentuk pemahaman pada konsep-konsep 

nilai, (v) pada aspek sosial: permainan tradisional dapat membuat anak untuk menjalin relasi, 

kerjasama, melatih kematangan sosial dengan teman sebaya dan meletakkan fondasi untuk 

melatih keterampilan sosialisasi  berlatih peran dengan orang yang lebih dewasa/masyarakat, 

(vi) pada aspek spiritual: permainan tradisional dapat membuat anak mudah menyadari 
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keterhubungan  dengan  sesuatu  yang bersifat agung (transcendental). (vii) pada aspek 

ekologis: permainan tradisional dapat membuat anak mudah memahami pemanfaatan  elemen-

elemen alam sekitar secara bijaksana, (viii) pada aspek nilai-nilai moral:permainan tradisional 

dapat membuat anak menghayati nilai-nilai moral yang diwariskan dari generasi terdahulu 

kepada generasi selanjutnya.  

Di Indonesia memiliki banyak permainan tradisional, hampir di setiap daerah 

mempunyai permainan tradisional yang berbeda-beda. Salah satunya di daerah Kalimantan 

Selatan. Kalimantan Selatan memiliki berbagai permainan Tradisional yang unik dan 

mengasyikan, misalnya seperti Baburungan.  

Menurut Yunus (1981) Baburungan adalah permainan rakyat yang berasal dari 

Kalimantan Selatan. Baburungan berasal dari kata burung yang mendapat awalan “ba” dan 

akhiran “an”. Baburungan adalah permainan burung-burungan yang biasanya dimainkan pada 

malam hari yaitu saat bulan purnama. Karena di daerah Kalimantan Selatan sebagian besar 

merupakan daerah rawa sehingga tidak mengherankan apabila pada malam hari banyak sekali 

nyamuk. Oleh karena itu, setiap anak yang keluar rumah biasanya memakai sarung untuk 

menutupi badannya dari gigitan nyamuk sehingga dengan alat sarung tersebut kemudian 

dimanfaatkan oleh anak-anak untuk bermain baburungan. Pada zaman dahulu peserta 

permainan ini adalah anak-anak laki-laki yang berusia sekitar 6-15 tahun. Selain itu permainan 

ini juga sangat digemari karena permainan ini dapat dimainkan oleh berbagai kalangan 

masyarakat tanpa membedakan kelompok sosial masyarakat serta tidak banyak mengeluarkan 

tenaga dan keringat. 

Beberapa penelitian telah membahas mengenai hubungan budaya dengan unsur-unsur 

matematika yang terdapat pada permainan tradisional. Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi 

dan Lu’luilmaknun (2019) yang membahas mengenai etnomatematika pada permainan 

dengklaq sebagai media pembelajaran matematika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

terdapat unsur-unsur matematika pada permainan dengklaq berupa geometri bidang, konsep 

hubungan antar sudut (sudut bertolak belakang, sudut berpelurus, sudut berseberangan), jaring-

jaring kubus, konsep refleksi, konsep logika matematika, dan konsep peluang. Penelitian yang 

dilakukan oleh Pratiwi dan Pujiastuti (2020) membahas mengenai etnomatematika pada 

permainan tradisional kelereng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permainan tradisional 

kelereng berkaitan dengan konsep-konsep matematika diantaranya konsep geometri seperti 

lingkaran, bola, segitiga dan konsep jarak. Konsep-konsep  matematika tersebut dapat 

dimanfaatkan untuk memperkenalkan dan memahami konsep geometri dan jarak melalui 

budaya lokal khususnya pada permainan tradisional kelereng. 

Oleh karena itu penelitian ini mengambil subjek permainan tradisional Baburungan dari 

Kalimantan Selatan sebagai kajian etnomatematika. Harapannya hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai konteks dalam pembuatan desain pembelajaran matematika, sehingga 

tercipta suatu desain pembelajaran matematika yang mengasyikan, mudah ditemui di 

kehidupan sehari-hari siswa, dan mengandung nilai budaya yang dapat membentuk karakter 

siswa ketika diterapkan di dalam kelas. 

 

METODE  

Objek penelitian ini adalah permainan Tradisional Baburungan. Penelitian ini 

dilakukan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2005) analisis 

deskriptif merupakan metode yang digunakan untuk menganalisis atau menggambarkan suatu 

hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut 

Moleong (2016) metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk 

memahami suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami dengan mengedepankan proses 

interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Menurut 

Sukmadinata (dalam Suwandayani, 2018) penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk 
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mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah 

maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, 

keterkaitan antar kegiatan. Tahap pengolahan data kualitatif yang dilakukan meliputi tahap 

pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap pengambilan keputusan 

atau verifikasi sesuai dengan Miles dan Huberman (1992). Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah observasi tidak langsung, pengamatan dokumen, dan 

studi literatur. Studi literatur digunakan untuk mengungkap hal-hal yang relevan dengan 

permasalahan yang sedang diteliti yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan 

mengkaji pada literatur buku. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan deskripsi dan analisis 

terkait konsep matematika dalam permainan Tradisional Baburungan di daerah Kalimantan 

Selatan. Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari dokumen dengan membaca aturan 

bermain yang terdapat dalam dokumen tersebut. Etnomatematika yang terkandung dalam 

dokumen tersebut kemudian di foto dan dilampirkan dalam artikel. Dengan demikian, 

memungkinkan untuk menguji keabsahan data yang diperoleh. Berdasarkan hasil mempelajari 

dokumen, peneliti dapat mengetahui kajian etnomatematika yang terdapat pada permainan 

Tradisional Baburungan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan usaha untuk membuat 

rangkuman sesuai kajian. Pada tahap penyajian data, peneliti menyajikan dalam bentuk 

deskripsi dari hasil proses reduksi data. Pada tahap pengambilan keputusan dan verifikasi, 

peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan 

dianalisis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Baburungan adalah permainan yang membagi peserta menjadi dua kelompok yang akan 

saling “bermusuhan”. Jika jumlah pemain setiap kelompok semakin banyak maka permainan 

akan semakin ramai karena akan lebih sulit menebak nama anak yang bertindak sebagai burung 

yang berselimut sarung. Berdasarkan hasil mempelajari dan menganalisis permainan 

Baburungan dari dokumen yang ada serta melakukan simulasi dari permainan tersebut, 

permainan Baburungan memiliki banyak aspek matematis. 

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bentuk etnomatematika pada permainan 

Baburungan berupa aktivitas matematika yang diterapkan pada aturan bermain dari permainan 

tersebut. Aktivitas matematika tersebut meliputi konsep-konsep matematika pada permainan 

Baburungan (peralatan/ perlengkapan permainan, peserta/pelaku permainan, jalannya 

permainan, aturan permainan, dan tahap-tahap permainan). 

1. Peralatan/perlengkapan permainan 

 Perlengkapan yang diperlukan dalam permainan ini hanyalah sarung sebagai 

alat untuk menyelimuti anak yang nantinya akan ditebak namanya. Sarung ini tidak 

perlu disediakan khusus karena pada umumnya setiap anak pada waktu bermain malam 

kebanyakan memakai sarung. 

 Sebagai tempat bermain biasanya dipergunakan halaman rumah yang agak luas. 

Dalam permainan ini antar kelompok yang satu (A) dengan kelompok yang satunya 

lagi (B) akan saling berhadapan dengan jarak sekitar 8-10 meter, sedangkan pimpinan 

permiana berada di tengah-tengah antara kelompok A dan B.  
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Tabel 1. Representasi Geometris Peralatan/Perlengkapan Permainan 

No. Nama Alat/ 

tempat 

Gambar Representasi Geometris 

1. Sarung 

  

2. Posisi tempat 

pemain 

 

 

2. Peserta/Pelaku 

Dalam permainan ini terdapat dua kelompok yang akan saling “bermusuhan”, 

selain itu diperlukan seorang anak lagi yang akan bertindak sebagai pimpinan 

permainan. Jumlah setiap kelompok terdiri 3-8 anak.  

Tabel 2. Aspek Matematis Pelaku/Peserta 

 

No. 

 

Pelaku Permainan 

Aspek matematis 

yang berhubungan 

dengan pelaku 

tersebut 

1. Peserta permainan dibagi menjadi dua kelompok Pembagian 

2. Jumlah masing-masing kelompok sama Perbandingan 

3 Jumlah masing-masing kelompok boleh genap atau 

ganjil 

Genap dan Ganjil 

4 Seluruh peserta termasuk pemimpin permainan 

berjumlah ganjil 

Ganjil 

3. Aturan Permainan 

 Dalam permainan ini terdapat beberapa aturan permainan yang perlu ditaati 

oleh masing-masing pemain.  

Tabel 3.Aspek Matematis Aturan Permainan 

 

No. 

 

Aturan Permainan 

Aspek matematis yang 

berhubungan dengan 

aturan permainan 

tersebut 
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1.  Kelompok yang mengeluarkan burung 

berselubung sarung dan penebak boleh meraba-

raba pemain yang menjadi burung untuk 

mendapatkan ciri-cirinya 

Konjungsi 

2. Jika penebak meraba bagian badan tertentu yang 

menyebabkan kegelian maka tebakan tidak sah 

dan si penebak dianggap kalah satu kali 

 

Implikasi, Konjungsi 

3. Jika si penebak menyingkap sarung sehingga 

anggota badan anak yang ditebak terlihat maka 

pemain dianggap kalah 

 

Implikasi 

 

4. Tahap-tahap permainan 

 Setelah segala persiapan untuk bermain Baburungan sudah cukup yang meliputi 

penentuan anggota masing-masing kelompok, penentuan pimpinan permainan, serta 

telah terpilih juga halaman tempat bermain maka permainan dapat dimulai. 

Tabel 4.Aspek Matematis Tahap-Tahap Permainan 

 

No. 

 

Tahap-tahap Permainan 

Aspek Matematis Yang 

Berhubungan Dengan 

Tahap-tahap Permainan 

Tersebut 

1. Penentuan kelompok yang pertama mengeluarkan 

burung menggunakan “suit” atau mengundi dua 

orang dengan mengadu jari untuk menentukan 

siapa yang menang 

 

Disjungsi, Peluang 

2. Jika kelompok A menang “suit” maka kelompok 

A berhak mengeluarkan burung dan kelompok B 

bertindak sebagai penebak 

Implikasi, Konjungsi 

3. Masing-masing kelompok siap di tempat masing-

masing yang terlindung kegelapan jika dan 

hanya jika pimpinan permainan akan mengambil 

burung dari kelompok yang mengeluarkan burung 

 

Biimplikasi 

4. Pemain yang menjadi burung ditentukan 

berdasarkan kesepakatan kelompoknya sendiri 

dan pemain yang bertindak sebagai penebak juga 

berdasarkan kesepakatan kelompoknya sendiri 

 

Konjungsi 

5. Sarung yang digunakan bukan milik pemain yang 

menjadi burung sendiri (saling bertukar sarung).  

Negasi, Kombinasi 

6. Jika tebakan wakil dari kelompok penebak benar 

maka kelompoknya dinyatakan menang satu kali 

Implikasi 
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7. Jika kelompok yang tidak menebak menang 

maka tebakan kelompok penebak tidak benar 

Kontraposisi 

8. Jika kelompok yang mengeluarkan burung 

menang maka kelompok tersebut dapat 

mengeluarkan burung lagi. 

 

Implikasi 

9. Jika pemain yang bertindak sebagai burung dan 

penebak kembali ke tempatnya maka permainan 

berikutnya dapat dimulai lagi  

Implikasi 

10. Pemain yang tadinya bertindak sebagai burung 

maupun sebagai penebak dapat pula ditunjuk lagi 

sebagai burung maupun penebak dalam 

permainan selanjutnya. 

Kombinasi, Peluang 

Implementasi pada Pembelajaran 

 Hasil dari penelitian ini menghasilkan suatu rancangan pembelajaran topik peluang 

yang berupa metode permainan Baburungan. Modifikasi dari metode permainan ini dapat 

membantu guru untuk mengajarkan sub topik dari peluang yaitu kombinasi. Materi tersebut 

merupakan materi untuk kelas XII dengan KD 3.3 dan 4.3 kurikulum 2013. Pada inti 

pembelajaran, guru memberitahu aturan dan tahap-tahap permainan Baburungan agar dapat 

disimulasikan sehingga siswa paham cara bermainnya. Kemudian guru meminta peserta didik 

untuk menganalisis dan menghitung kemungkinan kelompok lawan yang memilih pemain yang 

sama dalam total permainan Baburungan dimainkan. Setiap kelompok diminta untuk 

mengemukakan hasil diskusinya. Guru membahas jawaban setiap kelompok. Guru meminta 

peserta didik kembali berdiskusi untuk menentukan banyaknya cara mengeluarkan pemain 

yang menjadi burung dan pemain yang menjadi penebak selama total permainan Baburungan 

dimainkan. Setiap kelompok mengemukakan hasil diskusinya. Guru membahas jawaban setiap 

kelompok. Berikut Lembar Kerja Siswa (LKS) yang menjelaskan aktivitas siswa secara lebih 

jelas. 

LEMBAR KERJA SISWA  

Kelas      : XII SMA 

Materi     : Peluang 

Semester : 2 (Genap) 

Pembelajaran Peluang Kombinasi Menggunakan Permainan Baburungan  

Kompetensi Dasar:  

3.3 Menganalisis aturan pencacahan (aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan 

kombinasi) melalui masalah kontekstual 

4.3 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan (aturan 

penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi)  

Indikator Pencapaian Kompetensi: 

3.3.1 Siswa dapat menganalisis aturan kombinasi melalui permainan baburungan. 

4.3.1 Siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual dengan kombinasi 

 

Petunjuk Pembelajaran: 

1. Bentuk dua kelompok yang masing-masing beranggota minimal 3 orang. 

2. Bacalah peraturan kegiatan permainan Baburungan secara urut dan teliti. 

3. Bacalah dengan teliti apa yang harus dikerjakan, kemudian diskusikan dengan teman 
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kelompokmu. 

4. Praktikan permainan Baburungan tersebut! 

5. Setiap siswa harus aktif bekerja, agar dapat mengerti apa yang kita pelajari saat ini 

6. Pahamilah setiap kegiatan yang dilakukan. 

 

Tulis jumlah anak pada masing kelompok! (setiap kelompok jumlahnya harus sama) 

Nama Kelompok             : ……………. 

Jumlah Anggota               : ……………. anak 

Nama Kelompok Lawan : …………….                           

Jumlah Anggota Lawan  : ……………. anak 

Peralatan:  

Sarung 

Aktivitas 1: 

Setelah mendengarkan aturan dan tahap-tahap permainan yang disampaikan guru. Lakukan 

simulasi permainan Baburungan sesuai kelompok yang sudah dibagi untuk lebih memiliki 

gambaran dari permainan Baburungan. 

 

Aktivitas 2: 

a. Apabila masing-masing kelompok hanya mengirimkan 1 perwakilan untuk maju 

sebagai burung atau sebagai penebak. Tentukan berapa banyak kemungkinan 

kelompok lawan memilih orang yang sama dalam total permainan yang dimainkan !  

b. Tentukan banyaknya cara mengeluarkan pemain yang menjadi burung dan pemain 

yang menjadi penebak dalam total permainan yang dimainkan ! 

Penyelesaian: 

Langkah pertama, kumpulkan informasi yang kalian butuhkan berdasarkan permasalahan 

di atas 

Diketahui: 

Total bermain menjadi kelompok Burung    : ………. kali 

Total bermain menjadi kelompok Penebak  : ……….. kali 

Total Banyaknya permainan                         : ……….. kali 

 

 

Langkah kedua, tulislah apa yang ditanyakan pada permasalahan di atas. 

Ditanya : 

 

 

Langkah   ketiga, diskusikan   dengan   teman   sebangkumu   cara   apa   yang   akan   kalian   

gunakan   untuk menyelesaikan masalah di atas. 

Rencana penyelesaian : 

misal kelompok Burung ada 3 orang yaitu A adalah Ani, B adalah Beni, C adalah Cristin 

dari situlah kalian dari menyusun kombinasi 1 dari 3 anggota 

 

Berdasarkan petunjuk di atas kami akan menggunakan cara: 

 

 

 

 

 

Langkah keempat, selesaikan permasalah tersebut dengan cara yang telah kalian diskusikan. 
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Jawab : 

 

 

 

 

 

Jadi dari total…….kali permainan, banyaknya kemungkinan kelompok lawan memilih orang 

yang sama adalah……… dan banyaknya cara mengeluarkan pemain yang menjadi burung 

dan pemain yang menjadi penebak dalam total permainan yang dimainkan adalah …….. 

 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

 Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa hasil 

penelitian menunjukkan terdapat beberapa aspek matematis pada permainan tradisional 

Baburungan masyarakat Kalimantan Selatan meliputi konsep-konsep matematika pada 

peralatan/perlengkapan permainan Baburungan terdapat beberapa aspek matematis yaitu 

konsep geometri pada peralatan yang digunakan seperti persegi panjang. Selain itu terdapat 

konsep jarak, titik dan garis pada posisi pemain. Lalu dari peserta permainan tersebut terdapat 

konsep pembagian, perbandingan dan bilangan ganjil. kemudian dari segi aturan permainan 

terdapat konsep logika matematika yakni konjungsi, dan implikasi. tak hanya di aturan 

permainan, konsep logika matematika juga terdapat pada tahap-tahap permainan yaitu 

konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, kontraposisi dan negasi. selain konsep logika pada 

tahap-tahap permainan baburungan juga terdapat konsep peluang dan kombinasi. 

Kemungkinan-kemungkinan hasil tebakan benar atau salah dan banyaknya cara mengeluarkan 

pemain yang menjadi burung dan penebak dapat dihubungkan dengan materi peluang dan 

kombinasi. Sehingga permainan Baburungan dapat diimplementasikan sebagai sumber belajar 

dalam mempelajari topik peluang. 

Saran 

 Penulis menyadari bahwa artikel ini masih banyak kesalahan dan jauh dari kata 

sempurna. Penulis akan memperbaiki artikel tersebut dengan berpedoman pada sumber yang 

dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari 

pembaca. 
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Abstrak 

 

Pada era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) 

mengalami perkembangan pesat. Hal ini memberikan kontribusi yang besar 

dalam dunia pendidikan, salah satunya dalam penyusunan kurikulum.  

Perkembangan tersebut menuntut keterlibatan budaya dalam pembelajaran di 

sekolah dengan tujuan agar siswa dapat menjadi generasi yang berkarakter 

dan mampu menjaga serta melestarikan budaya. Istilah etnomatematika 

digunakan untuk mengkaitkan ilmu matematika dengan ilmu budaya. 

Permainan teradisional Madepa-depaan merupakan salah satu penerapan 

etnomatematika. Bila hal ini diterapkan dalam pembelajaran diharapkan 

dapat menumbuhkan motivasi siswa ketika pembelajaran matematika. 

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis unsur-unsur matematis yang 

terdapat pada permainan tradisional Madepa-depaan dari Bali serta 

implementasinya terhadap materi pengukuran panjang dengan satuan baku 

dan tidak baku.  Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan 

metode analisis deskriptif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan 

studi literatur untuk memperoleh informasi yang relevan dan observasi 

terhadap praktik permainannya. Dalam permainan Madepa-depaan 

pengukuran panjang ditemukan ketika seorang pencari menyentuh dua 

pemain lain dengan jarak antar kedua pemain tersebut tepat satu depa. Depa 

yaitu bentangan tangan yang diukur dari ujung jari tengah tangan kanan ke 

ujung jari tengah tangan kiri atau sebaliknya. Pengukuran ini disebut 

pengukuran tidak baku karena ukuran depa setiap orang berbeda, sehingga 

akan menghasilkan pengukuran yang berbeda pula. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa permainan Madepa-depaan memuat unsur-unsur 

matematis yang dapat diimplementasikan terhadap materi pengukuran 

panjang. 

Kata kunci: etnomatematika, permainan tradisional, madepa-depaan, 

pengukuran panjang 

 

PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengalami 

perkembangan pesat. Hal ini mempengaruhi munculnya beragam variasi permainan berbasis 

teknologi, antara lain video game, playstation, dan game online. Adanya permainan berbasis 

teknologi ini mengakibatkan pudarnya permainan tradisional dikalangan milenial. Oleh karena 

itu, perlu diperkenalkan kembali sebagai salah satu cara melestarikan budaya. Permainan 

tradisional adalah aktivitas tanpa paksaan, mendatangkan rasa kegembiraan dan suasana 

menyenangkan berdasarkan tradisi tiap daerah yang ada di lingkungan, dimainkan dengan 

menggunakan alat ataupun tidak menggunakan alat, dan dilakukan sesuaui aturan yang sudah 
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disepakati sebelum permainan dimulai (Asri Fauzi & Ulfa Lu’luilmaknun, 2019). Selain itu, 

menurut Dharmamulya (Irma Risdiyanti & Rully Charitas Indra Prahmana, 2018) permainan 

tradisonal tidak hanya mengandung unsur kesenangan tetapi juga mengandung nilai-nilai 

budaya dan dapat melatih kecakapan dalam  berpikir dan berhitung.  

Masyarakat Bali mengenal suatu ukuran khas, yaitu menggunakan bagian dari anggota 

tubuhnya. Salah satunya adalah “Depa”, yaitu satu kesatuan panjang yang didapatkan 

dengan  merentangkan tangan secara lurus dari ujung jari tengah tangan kanan ke ujung jari 

tengah tangan kiri atau sebaliknya. Pengenalan ukuran depa sudah lumrah dikenalkan pada 

anak-anak ketika mereka bermain suatu permainan, yaitu “Madepa-depaan”. Permainan 

Madepa-depaan biasanya dilakukan pada pagi, siang maupun sore hari, dimainkan minimal 

tiga anak, dan berlangsung di tempat yang aman untuk bermain. Permainan ini tidak 

memerlukan perlengkapan khusus karena hanya menggunakan anggota tubuh. Dalam 

permainan Madepa-depaan, memerlukan seorang pencari yang bertugas menyentuh dua 

pemain lain dengan jarak antara kedua pemain tersebut tepat satu depa. Bila pencari berhasil 

menyentuh kedua pemain tepat satu depa, maka orang kedua yang disentuh menggantikan 

posisinya sebagai pencari. Permainan ini tidak memerlukan iringan khusus, hanya 

menggunakan ucapan “suba” yang artinya sudah siap bermain atau “tonden” dengan arti belum 

siap bermain. Permainan akan berhenti apabila pemain sudah merasa puas dan tidak ada aturan 

kalah menang. 

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan permainan tradisional 

adalah dengan memasukkannya kedalam kurikulum pembelajaran. Pendidikan dan budaya 

merupakan satu kesatuan yang berlaku dalam suatu masyarakat, sedangkan pendidikan 

merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu dalam masyarakat. Ilmu matematika 

merupakan ilmu yang dipelajari secara berkelanjutan dijenjang pendidikan. Peluang besar 

sangat terbuka untuk memasukkan unsur budaya kedalam pembelajaran matematika. 

Hubungan antara matematika dengan budaya disebut Etnomatematika. Etnomatematika 

didefinisikan sebagai cara-cara khusus yang dipakai oleh suatu kelompok masyarakat tertentu 

dalam melakukan aktivitas seperti mengelompokkan, mengurutkan, berhitung, mengukur, dan 

aktivitas matematis lainnya (Erly Dwi Aprilia et al., 2019). Selain itu, menurut Zhang &Zhang 

(2010) etnomatematika juga dapat diartikan sebagai studi tentang hubungan antara matematika 

dengan latar belakang sosial budaya dialihkan, disebarkan dan dikhususkan dalam sistem 

budaya yang beragam (Nining Nurbianti K et al., 2019). Secara umum dapat dikatakan bahwa 

etnomatematika merupakan suatu bidang yang mempelajari, memahami, dan menggunakan 

konsep budaya dengan matematika.  

Berikut adalah penelitian yang relevan dengan topik masalah yang diangkat. Pertama, 

jurnal yang ditulis oleh Nur Hardiani dan Susilahudin Putrawangsa dengan judul 

Etnomatematika Tradisi Pengukuran Masyarakat Suku Sasak Dan Potensi Pengintegrasiannya 

Dalam Pembelajaran Matematika menyebutkan bahwa masyarakat suku sasak telah mengenal 

dan mempraktikkan sejumlah prinsip-prinsip dasar matematika yang mendasari pola berpikir 

dan bertindak mereka dalam melakukan kegiatan pengukuran (Nur Hardiani & Susilahudin 

Putrawangsa, 2019). Kedua, jurnal yang ditulis oleh Erly Dwi Aprilia, Dinawati Trapsilasiwi, 

dan Toto Bara Setiawan dengan judul Etnomatematika Pada Permainan Tradisional Engklek 

Beserta Alatnya Sebagai Bahan Ajar menyebutkan bahwa etnomatematika pada permainan 

engklek muncul pada bentuk, ukuran, serta jumlah petak yang mengandung unsur bangun datar, 

refleksi, kekongruenan, jaring-jaring dan membilang (Erly Dwi Aprilia et al., 2019). 

Berdasarkan uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis konsep-konsep 

matematis yang terdapat pada permainan tradisional Madepa-depaan dari Bali serta 

implementasinya terhadap rencana pembelajaran materi pengukuran panjang dengan satuan 

tidak baku. Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk memberikan inovasi baru kepada 

pendidik dalam mengajarkan matematika melalui permainan tradisional sekaligus melestarikan 
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budaya. Oleh karena itu, peneliti mengangkat penelitian berjudul “KAJIAN 

ETNOMATEMATIKA PADA PERMAINAN TRADISIONAL MADEPA-DEPAAN DAN 

IMPLEMENTASINYA TERHADAP RENCANA PEMBELAJARAN MATERI 

PENGUKURAN PANJANG”. 

 

METODE  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif 

yang bertujuan mengetahui unsur-unsur matematika pada permainan Madepa-depaan dan 

implementasinya dalam pembelajaran matematika. Penelitian kualitatif merupakan penelitian 

yang berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, kepercayaan orang yang akan diteliti dan 

kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan 

dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal 

menurut pandangan manusia yang telah diteliti (Aan Prabowo & Heriyanto, 2013). Sependapat 

dengan itu, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara 

lain dari kuantifikasi (Pupu Saeful Rahmat, 2009). Menurut Istianjo, metode analisis deskriptif 

dipilih untuk memudahkan mengubah sekumpulan data mentah menjadi informasi ringkas 

sehingga lebih mudah dipahami. 

Dalam penelitian ini tahapan yang dilakukan adalah pengumpulan data, analisis konsep 

matematika dalam permainan Madepa-depaan, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan studi literatur untuk memperoleh informasi 

yang relevan dan observasi terhadap praktik permainannya. Studi literatur yang digunakan 

bersumber dari buku dan jurnal. Praktik permainan dilakukan sesuai tahapan yang diperoleh 

pada studi literatur. Dalam observasi, permainan dimainkan oleh lima anak yang berusia antara 

9-10 tahun di Desa Jogonalan Kidul, Bantul, Yogyakarta untuk memudahkan peneliti 

menganalisis permainan. Selanjutnya, peneliti menganalisis konsep matematika yang 

terkandung didalam permainan Madepa-depaan dan implementasinya dalam pembelajaran 

matematika. Analisis difokuskan pada saat pencari merentangkan tangan untuk menyentuh dua 

peserta lain. Pada tahap ini pencari melakukan pengukuran jarak antar dua peserta yang 

disentuhnya tepat satu depa atau tidak. Proses analisis selanjutnya adalah menghubungkan 

permainan Madepa-depaan dengan materi pembelajaran matematika, yaitu pengukuran 

panjang. Data yang telah dianalisis tersebut disajikan dalam bentuk deskripsi dan selanjutnya 

ditarik kesimpulan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permainan Tradisional Madepa-depaan 

Indonesia sangat kaya akan budaya, salah satunya adalah permainan tradisional. 

Masyarakat Bali memiliki suatu permainan tradisional yang dilatarbelakangi oleh kekhasan 

perilaku masyarakatnya. Mereka mengenal suatu ukuran dimana pengukurannya menggunakan 

bagian dari anggota tubuh, yaitu depa. Istilah ini merupakan kesatuan panjang yang diukur dari 

ujung jari tengah tangan kanan ke ujung jari tengah tangan kiri atau sebaliknya. Pengenalan 

satuan ukur ini diterapkan dalam suatu permainan dengan tujuan melatih keterampilan anak 

mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga, selama bermain diharapkan 

anak mampu bersosialisasi serta memahami apa yang dimaksud dengan satu depa. Bila dalam 

permainan terdapat seorang pemain yang salah mengukur, maka pemain lain dapat mengoreksi 

dan mengarahkan kembali. Berdasarkan kata dasarnya, yaitu ‘depa’, maka permainan ini 

disebut Madepa-depaan. Walaupun sudah mulai muncul satuan yang diakui secara 

internasional, pengenalan ukuran depa dalam permainan ini tetap berkembang di Bali. 

Permainan Madepa-depaan dapat dilakukan di sekolah, di kampung atau di rumah-

rumah yang tersedia halaman relatif luas dan aman untuk mereka bermain. Permainan ini dapat 
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dilakukan pada waktu pagi, siang maupun sore yaitu pada saat anak-anak tidak membantu 

orangtuanya atau saat jam istirahat di sekolah. Letak sifat kompetitif permainan ini adalah 

seseorang pencari akan berusaha sesingkat mungkin merubah kedudukannya dan akhir 

daripada permainan ini saat masing-masing peserta merasa puas memainkannya. Tidak ada 

strategi khusus dalam permainan ini, hanya saja setiap peserta harus lincah bergerak agar dapat 

menghindar dari sentuhan depa pencari.  

Sebelum permainan Madepa-depaan ini dilakukan, anak-anak berkumpul untuk 

menentukan dan selanjutnya menempatkan diri sesuai batas-batas yang disepakati. Batas yang 

dimaksud dapat berupa garis atau batas alam yang ada, misalnya semak-semak yang mengitari 

tempat untuk bermain. Setelah itu, mereka mengadakan sut atau um ping pang untuk 

menetapkan seseorang yang berkedudukan sebagai pencari. Pencari diwajibkan memisahkan 

diri dari peserta yang lain. 

Permainan dimulai ketika pencari berkata “suba” dan dijawab dengan ucapan “suba” oleh 

peserta lain jika telah siap untuk memulai permainan. Apabila peserta lain belum siap, maka 

akan dijawab dengan ucapan “tonden”. Begitu sampai masing-masing peserta berusaha 

mengambil posisi dan selanjutnya menjawab dengan ucapan “suba”. Setelah itu, pencari 

bergerak ke sana kemari untuk menyentuh peserta pertama. Peserta yang disentuh pertama ini 

harus diam sampai pencari berhasil menyentuh peserta yang lain. Jika jarak antara peserta yang 

disentuh pertama dengan peserta yang disentuh kedua tepat “satu depa”, maka peserta kedua 

yang disentuh menggantikan kedudukan sebagai pencari. Begitulah seterusnya sampai masing-

masing peserta merasa puas memainkannya. 

Implementasi Hasil Kajian dalam Rencana Pembelajaran 

Berdasarkan penelitian pada praktik permainan, dapat diketahui bahwa permainan 

tradisional Madepa-depaan memiliki konsep matematika, yaitu pengukuran panjang. 

Berdasarkan penjelasan mengenai deskripsi permainan di atas, hal ini dilihat ketika pencari 

berhasil menyentuh dua peserta dengan jarak antar keduanya tepat satu depa. Ukuran satu depa 

antar peserta berbeda satu sama lain bergantung pada panjang lengan tiap peserta, sehingga 

satu depa ini tidak memiliki ukuran yang tetap. Oleh karena itu, pengukuran dengan satuan 

depa ini merupakan satuan panjang tidak baku.  

Menurut Bishop, aktivitas fundamental matematika dalam etnomatematika antara lain 

menghitung (counting), menempatkan (locating), mengukur (measuring), menjelaskan 

(explaining), mendesain (designing), dan bermain (playing). Pada permainan Madepa-depaan, 

aktivitas fundamental yang tercantum adalah mendesain, menempatkan, mengukur, dan 

bermain. Selain itu, Ia juga mengungkapkan implikasi model etnomatematika dalam ruang 

kehidupan sosial mengedepankan beberapa nilai dasar, yaitu interaksi antar individu (human 

interaction), nilai-nilai sosial (social values), penggunaan bahasa (language), sejarah 

matematika (mathematic history), dan akar budaya (basic culture). Kelima nilai dasar tersebut 

ditemukan dalam permainan Madepa-depaan.  

Tabel 1. Penjelasan aktivitas fundamental yang tercantum dalam permainan 

No Aktivitas Foto Keterangan 

1 Mendesain 
 

Aktivitas mendesain 

terlihat ketika para 

peserta menentukan 

batas-batas area 

permainan. Batasan 

yang digunakan dapat 

berupa batas alam 

maupun beda-benda 

di sekitar sesuai 
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kesepakatan pemain. 

Dalam gambar di 

samping, batas yang 

digunakan adalah 

sandal dan tiang kayu 

(dibatasi garis 

merah).   

2 Menempatkan 
 

Aktivitas 

menempatkan ini 

terlihat ketika para 

peserta menempatkan 

diri sesuai dengan 

batas-batas area 

permainan yang telah 

ditentukan. 

3 Mengukur 
 

Aktivitas mengukur 

ini nampak ketika 

pencari merentangkan 

kedua tangannya 

untuk mengetahui 

apakah jarak kedua 

peserta yang disentuh 

tepat satu depa atau 

tidak. 

4 Bermain 
 

Aktivitas bermain ini 

dimulai ketika para 

peserta telah sepakat 

untuk memulai 

permainan hingga 

mereka 

mengakhirinya 

dengan rasa puas. 

 

Berdasarkan konsep matematika dan aktivitas fundamental yang ditemukan dalam 

permainan Madepa-depaan di atas, praktik permainan ini dapat diterapkan oleh guru dalam 

pembelajaran untuk membangun konsep pengukuran panjang dengan satuan baku dengan 

mengenalkan terlebih dahulu pengukuran panjang satuan tidak baku. Materi ini diajarkan pada 

peserta didik di kelas 2 SD dengan Kompetensi Dasar sebagai berikut: 

3.6 Menjelaskan dan menentukan panjang (temasuk jarak), berat, dan waktu dalam  

      satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

4.6 Melakukan pengukuran panjang (temasuk jarak), berat, dan waktu dalam satuan  

       baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.  

 

Berikut adalah langkah-langkah pembelajarannya: 

Pada kegiatan pembuka pembelajaran, yaitu apersepsi, guru menunjuk minimal tiga 

peserta didik secara heterogen (memiliki tinggi badan yang berbeda) untuk mempraktikkan 

permainan Madepa-depaan, sedangkan peserta didik lainnya mengamati jalannya permainan. 

Guru mengawali dengan menyampaikan peraturan dan langkah permainannya. Peserta didik 

diberi waktu 10 menit untuk bermain. Kemudian, guru membimbing peserta didik untuk 

1 DEPA 
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membangun konsep pengukuran panjang dengan mengajukan beberapa pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Misalkan anak A lebih tinggi dari anak B. Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana 

ukuran satu depa anak A dengan satu depa anak B? Mengapa? 

2. Kalau begitu, bagaimana kesimpulannya?  

Setelah itu, guru memberikan penguatan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh bahwa ukuran 

depa merupakan ukuran tidak baku karena satu depa setiap anak berbeda. Kemudian, guru 

memberikan contoh lain mengenai ukuran panjang tidak baku, antara lain jengkal, hasta, 

langkah, dan bahu. Selanjutnya, guru menyampaikan pengertian dari pengukuran panjang 

satuan tidak baku. Untuk menguji pemahaman peserta didik, guru memberikan beberapa 

latihan soal pengukuran panjang satuan tidak baku.  

Langkah selanjutnya, guru mengaitkan penjelasan sebelumnya dengan pengertian 

pengukuran panjang satuan baku. Contoh satuan baku yang disampaikan adalah meter dan 

centimeter. Guru menyiapkan alat ukur meteran kain dan penggaris yang dibawa oleh peserta 

didik. Aktivitas selanjutnya adalah guru membimbing peserta didik untuk mengukur panjang 

suatu benda dengan dua alat ukur tersebut. Untuk menguji pemahaman peserta didik, guru 

memberikan beberapa latihan soal pengukuran panjang satuan baku.  

Permainan Madepa-depaan sebagai masalah atau konteks pembelajaran untuk 

memperkenalkan anak mengenai konsep satuan pengukuran panjang secara informal sebelum 

mengarah pada konsep formal dari konsep tersebut. Jika penelitian sebelumnya, yaitu 

Arisetiyawan dkk (2014), Sabilirrosyad (2016) dan Supiyati, Hanum, & Jaelani (2019) 

menegaskan eksistensi matematika sebagai bagian dari budaya yang terwujud pada corak 

bangun, alat, dan artefak lainnya yang sifatnya konkret, maka hasil penelitian ini menegaskan 

bahwa konsep matematika tidak selalu bersifat konkret. Dalam hal ini, berupa cara berpikir dan 

bertindak. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif bahan ajar bagi guru pada 

materi pengukuran satuan panjang baku dan tidak baku.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, disimpulkan bahwa terdapat konsep 

matematika dalam permainan Madepa-depaan, yaitu pengukuran panjang dengan satuan tidak 

baku. Permainan ini dapat diimplementasikan pada kegiatan pembelajaran. Aktivitas 

fundamental yang terkandung dalam permainan antara lain mendesain, menempatkan, 

mengukur, dan bermain.  

Penelitian ini perlu ditindaklanjuti dalam bentuk penelitian pengembangan karena tujuan 

utama dari penelitian ini adalah menganalisis konsep-konsep matematis yang terdapat pada 

permainan tradisional Madepa-depaan dari Bali serta implementasinya terhadap materi 

pengukuran panjang dengan satuan baku dan tidak baku. Perlunya penelitian pengembangan 

bertujuan untuk lebih mengeksplorasi konsep matematis permainan Madepa-depaan dan 

implementasinya pada kegiatan pembelajaran.  
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KECIKAN DARI MADURA DAN IMPLEMENTASINYA PADA PEMBELAJARAN 

MATERI PELUANG   
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Atmojo3)   
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Abstrak   

   

Etnomatematika dapat diartikan sebagai matematika yang dipraktikan 

oleh kelompok budaya seperti masyarakat perkotaan dan  pedesaan, 

kelompok buruh, anakanak dari kelompok usia tertentu, masyarakat adat, dan 

lainnya. Etnomatematika saat ini sudah banyak digunakan untuk penelitian. 

Contohnya permainan tradisional. Permainan tradisional adalah sebuah  

budaya permainan turun temurun dari nenek moyang yang didalamnya 

mengandung berbagai unsur dan nilai yang memiliki manfaat bagi pemainnya. 

Penelitian ini akan mengangkat permainan tradisional dari daerah Madura, 

Jawa Timur yaitu permainan Cik-Kecikan. Permainan cik-kecikan berasal 

dari kata dasat kecik yang berarti sebuah biji, misalnya biji srikaya, biji sawo, 

atau biji buah lainnya. Kecik inilah yang menjadi ciri khas dan alat dalam 

permainan cikkecikan. Dari uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk 1) 

mengeksplorasi etnomatematika pada permainan cik-kecikan dan 2) 

menemukan implikasi permainan cik-kecikan dengan pembelajaran 

matematika materi peluang. Metode penelitian yang digunakan deskriptif 

eksploratif, yaitu dengan mendeskripsikan kajian etnomatematika pada 

permainan cik-kecikan dan implikasinya dalam pembelajaran materi peluang. 

Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, uji coba permainan, serta 

studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya keterkaitan 

permainan cik-kecikan dengan unsur matematika serta ditemukan implikasi 

permainan cikkecikan ke dalam pembelajaran matematika materi peluang 

pada saat pemain menebak dimanakah letak kecik. Dengan adanya penelitian 

ini akan menjadi referensi pendidik untuk membuat variasi pembelajaran 

pada materi peluang karena permainan ini adalah salah satu permainan yang 

menarik.  

Kata kunci: Etnomatematika, Permainan tradisional, Permainan cik-

kecikan, Peluang.   
 

PENDAHULUAN   

Dalam kehidupan sehari-hari baik disadari atau tidak, setiap orang telah menerapkan 

matematika. Matematika sangat erat kaitannya dengan budaya karena terdapat sekelompok 

masyarakat yang menggunakan sebagai pendekatan dalam pembelajaran matematika. Sebagian 

besar masyarakat beranggapan bahwa matematika merupakan suatu mata pelajaran di sekolah, 

akan tetapi kenyataannya masyarakat tidak sadar telah menerapkan ilmu matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitas matematika merupakan proses dari pengalaman nyata 

kehidupan sehari-hari ke dalam matematika atau sebaliknya, meliputi aktivitas berhitung, 

mengukurm mengelompokkan, merancang bangunan, membuat pola, menentukan lokasi, 

bermain dan sebagainya.   
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   Proses pembelajaran matematika yang dilakukan saat ini cenderung terlalu teoritis, 

kurang kontekstual dan membosankan. Pembelajaran pun kurang bervariasi, sehingga 

mempengaruhi minat siswa untuk mempelajari matematika lebih lanjut dan siswa sering 

menganggap pelajaran matematika sebagai pelajaran yang sulit dipahami. Pengajaran 

matematika di sekolah terlalu bersifat formal sehingga matematika yang ditemukan anak dalam 

kehidupan sehari-hari sangat berbeda dengan apa yang mereka temukan di sekolah. Oleh sebab 

itu pembelajaran matematika sangat perlu memberikan muatan atau menjembatani antara 

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

sekolah.   

Etnomatematika merupakan salah satu aplikasi dari pendekatan kontekstual yang juga 

masih bisa digabungkan dengan pendekatan saintifik. Dalam proses pendidikan khususnya 

dalam kurikulum 2013 ini, meningkatkan nilai-nilai etika dan moral di kalangan remaja 

merupakan salah satu target yang ingin dicapai. Keberhasilan dalam membangun karakter 

siswa, secara otomatis membantu keberhasilan membangun karakter bangsa. Kemajuan suatu 

bangsa tergantung pada warganya, sinergi para pemimpinnya, dan lain sebagainya. Dengan 

mengimplementasikan pendekatan etnomatematika diharapkan guru dan siswa mendapatkan 

ide tentang etnomatematika dan akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar matematika.   

Matematika selalu mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Hingga muncul 

etnomatematika. Istilah ethnomathematics yang selanjutnya disebut etnomatematika 

diperkenalkan oleh D’Ambrosio, seorang matematikawan Brasil pada tahun 1977. 

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. Tujuan dari adanya etnomatematika adalah untuk 

mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam melakukan pembelajaran matematika dengan 

perpaduan budaya yang memiliki 6 aspek  matemathis yaitu counting (meghitung), measuring 

(mengukur), locating (lokasi), designing (merancang), playing (bermain), explaining 

(menjelaskan). Etnomatematika juga saat ini sudah banyak digunakan sebagai bahan penelitian. 

Contohnya etnomatematika mengenai cagar budaya  (candi, monumen bersejarah, dll), tari an 

daerah, rumah adat, dan  permainan tradisional (Rudhito, 2020).   

Peniliti telah meninjau beberapa penelitian yang terkait. Pertama penelitian oleh 

Chatarina Febriyanti, Rendi Prasetya, dan Ari Irawan dengan judul Etnomatematika Pada 

Permainan Tradisional Engklek Dan Gasing Khas Kebudayaan Sunda. Penelitian ini 

membahas tentang engklek dan gasing. Khusus di Jawa permainan disebut Engklek, dan pada 

umumnya permainan ini banyak dimainkan oleh kaum perempuan yang terdapat aspek 

matematika meliputi 1) Pengenalan Angka-angka dan berlatih berhitung. 2) Pengenalan 

bangun datar yang terdapat pada lumpak atau petak-petak engklek atau rumah engklek di atas 

tanah. 3) Konsep probabilitas dalam proses penggunaan guncu/gacuk/imat untuk menentukan 

“salah/benar” atau “mati/lanjut”. Permainan lainya yaitu permainan gasing yang biasanya 

dimainkan oleh anak laki-laki. Jika diperhatikan terdapat unsur etnomatematika di dalam 

permainan ini, yaitu bangun ruang berupa tabung.   

Penelitian kedua oleh Chatarina Febriyanti, Gita Kencanawaty, dan Ari Irawan dengan 

judul Etnomatematika Permainan Kelereng. Membahas tentang permainan kelereng. 

Permainan kelereng merupakan salah satu permainan rakyat yang sangat populer. Bentuk 

kelereng sudah terdapat unsur matematika yaitu berupa bangun dimensi tiga berupa bola 

dengan memperhatikan volume, berat, diameter, dan jari-jari. Pada arena permainan pasangan 

atau  taruhan menggunakan lingkaran maka dapat digunakan sebagai materi contoh bangun 

datar berupa lingkaran. Etnomatematika yang terlihat dalam tahapan persiapan permainan dan 

tata cara permainan ini antara lain yaitu berupa konsep matematika berupa bangun ruang, 

bangun datar, dan pengukuran. Konsep matematika yang digunakan dalam permainan ini 
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adalah ketika pemain menentukan urutan permainan dengan melakukan perbandingan atau 

pengukuran jarak terdekat dari suatu lubang (Indriani & Imanuel, 2018).  

Gagasan tentang pendidikan matematika berbasis budaya menunjukkan kesadaran 

pemerintah tentang pentingnya melibatkan budaya-budaya lokal dalam proses-proses 

pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Para siswa yang datang ke sekolah berasal dari 

kelompok masyarakat dengan ciri khas budaya tertentu dan akan kembali ke masyarakat untuk 

mengaplikasikan ilmu yang dipelajarinya di sekolah. Membiasakan siswa untuk menjunjung 

tinggi budaya-budaya lokalnya dan menjadikannya sebagai sumber nilai akan menambah 

karakter bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbudaya ke dalam diri siswa (Chotimah, 

2010).   

Sebagai salah satu hasil budaya, permainan tradisional merupakan warisan budaya lokal 

yang melekat dengan kehidupan para siswa sebagai bagian dari masyarakat. Permainan 

tradisional memiliki peran penting bagi perkembangan anak-anak sebab berperan dalam 

memfasilitasi mereka untuk berkreasi, berolah raga, mengembangkan imajinasi, kreativitas, 

ketrampilan, ketangkasan, serta kompetensi sosialnya dalam hidup bermasyarakat (Andriani, 

2012).   

  Permainan tradisional adalah permainan yang sudah ada sejak zaman dahulu yang 

diwariskan secara turun temurun kepada masyarakat dan biasanya terdapat di pedesaan. 

Permainan tradisional bisa dimainkan dengan menggunakan alat dan ada yang tidak 

menggunakan alat, biasanya permainan tradisional ini membutuhkan tempat yang luas untuk 

bermain.   

Cik-kecikan merupakan permainan anak-anak Madura yang sangat digemari oleh 

masyarakat penggemarnya. Dilihat dari namanya kata Cik-kecikan berasal dari kata dasar kecik. 

Istilah nama yang diambil dari beberapa buah biji tertentu misalnya biji srikaya, biji sawo atau 

biji buah lain. Kecik inilah yang dijadikan ciri khas dan alat dalam permainan Cik-kecikan. 

Tetapi ini tidak  harus jenis biji-bijian,alat seadanya dapat digunakan seperti contohnya kerikil. 

Kerikil  dapat digunakan karena mudah dicari. Permainan Cik-kecikan ini biasanya dimainkan 

oleh anakanak petani untuk mengisi waktu senggang di siang hari. Para pelaku permainan ini, 

rata-rata berusia antara sembilan sampai dengan dua belas tahun yang terdiri atas laki-laki dan 

perempuan, dengan jumlah pelakunya sepuluh sampai dengan dua puluh orang. Biasanya 

pelaku permainan ini sepuluh orang, yang kemudian mereka membentuk dua kelompok yang 

seimbang. Masingmasing kelompok jumlah anggotanya lima orang. Kelompok yang bermain 

ini, harus anak-anak yang sejenis, laki-laki saja atau perempuan saja. Hal ini, diakibatkan 

karena ada konsekuensi kalah menang dengan imbalan gendongan. Apabila pelaku permainan 

ini telah mencukupi, lalu mereka membentuk dua kelompok yang seimbang. Kemudian 

mencari lapangan tempat bermain yang cocok dengan ukuran yang diinginkan disepakati 

bersama. Lapangan tempat bermain dicari halaman yang luas. Di atas tanah dibuahlah jarak 

pemisah antara dua kelompok (Budhisantoso, Yunus, Maria, & dkk, 1991).   

Inti dari permainan Cik-kecikan yaitu kelompok yang mendapatkan giliran bermain 

akan menyembunyikan kecik dengan cara digengam dan tangan mengepal dibelakang 

punggung. Kemudian kelompok lawan akan menebak siapakah yang membawa kecik. Ciri khas 

dari permainan ini dengan diserukanya sebuah kalimat “Terka siapa yang membawa kecik?” 

yang artinya “tebak siapakah yang membawa biji?” dari kelompok yang membawa kecik 

tersebut.   

Permainan Cik-kecikan berkaitan dengan materi matematika yaitu peluang. Peluang 

adalah besarnya probabilitas atau kemungkinan berlangsungnya suatu kejadian. Konsep 

peluang tidak hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat sederhana seperti permainan dadu, 

melainkan pada hal yang lebih kompleks, seperti investasi, ramalan cuaca, asuransi, dan lain 

sebagainya. Peluang dipilih berdasarkan hasil observasi dan eksplorasi dari permaian cik-

kecikan ini. Dimana di dalam permainan ini terkandung banyak hal yang berkaitan dengan 
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materi pembelajaran peluang. Seperti mencari ruang sampel, menghitung peluang kemenangan 

dan lain sebagainya. Peluang juga merupakan salah satu materi yang diberikan pada jenjang 

Sekolah Menengah Pertama hingga Sekolah Menengah Atas bahkan hingga perguruan tinggi.  

Berdasarkan latar belakang inilah penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian 

berjudul “Eksplorasi Etnomatematika Dalam Permainan Cik-Kecikan dari Madura dan 

Implementasinya pada Materi Peluang”. Penelitian yang dilakukan in bertujuan untuk 

mengeksplorasi etnomatematika dalam permainan tradisional yaitu permainan Cik-kecikan dari  

Madura serta implementasinya dalam pembelajaran matematika khususnya materi peluang. 

Manfaat dari penelitian ini yaitu ditemukannya aspek-aspek matematis khususnya materi 

peluang di permainan Cik-kecikan sehingga pelaku permainan dapat belajar sambil bermain.   
 

METODE   

Penelitian ini menggunakkan metode penelitian deskriptif eksploratif. Penelitian 

eksplorasi (eksploratif) adalah penelitian yang dilakukan untuk masalah yang belum dipelajari 

dengan lebih jelas, dimaksudkan untuk menetapkan prioritas, mengembangkan definisi 

operasional, dan meningkatkan desain penelitian akhir. Penelitian penjajakan atau eksploratif 

bertujuan untuk mencari relasi baru yang terdapat pada suatu permasalahan yang luas dan 

kompleks. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Data 

yang terkumpul kemudian dianalisis dan diharapkan hasilnya bisa menjadi hipotesis, karena 

kompleksnya data yang akan diteliti tidak mungkin untuk dirumuskan atau dapat disusun 

hipotesanya. Dalam penelitian ini subjek dalam penelitian ini sangat terbatas jadi tidak 

memungkinkan untuk mengambil sampel atau responden yang berjumlah besar. Maka dalam 

hal ini peneliti memilih metode penelitian kualitatif. Jadi, penelitian deskriptif eksploratif 

adalah penelitian yang menggambarkan keadaan atau status fenomena. Dalam hal ini peneliti 

hanya ingin mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan keadaan sesuatu yang terjadi dalam 

masyarakat. Sedangkan penelitian deskriptif  kualitatif merupakan sebuah metode penelitian 

yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan sejara deskriptif. Deskriptif kualitatif pada 

umunya tidak melakukan perhitungan. Jenis penelitian deskriptif kerap digunakan untuk 

menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Yusuf (2004) mengatakan bahwa  

tujuan umum dari penelitan eksploratif  yang bersifat eksplorasi yakni guna mendapatkan 

ideide mengenai permasalahan pokok secara lebih terperinci maupun untuk mengembangkan 

hipotesis yang ada.   

Tahap-tahap penelitian. Tahap awal yang peneliti lakukan adalah melakukan studi 

literatur mencari data (filosofi, sejarah, cara bermain) permainan tradisional Cik-Kecikan yang 

berasal dari Madura, Jawa Timur. Pada tahap  pertama ini kami mencari informasi seluas-

luasnya mengenai permainan tradsional ini dari berbagai sumber. Kemudian pada tahap kedua 

kami melakukan eksplorasi mengenai permaian Cik-kecikan yang berasala dari Madura, Jawa 

Timur. Kami peneliti juga melakukan simulasi kepada beberapa anak untuk memperagakan 

permainan ini. Kemudian dari simulasi itu kami melakukan observasi dan wawancara kepada 

para pemain cik-kecikan. Dari aktivitas ini kami mendapatkan data-data baru. Setelah tahap ini 

selsai kami melakukan reduksi data dengan merangkum hasil dari data wawancara dan juga 

observasi serta studi literatur yang sudah kami lakukan. Tahap terakhir adalah kami merancang 

desain  pembelajaran sesuai dengan materi yang kami pilih yaitu peluang.     
 

HASIL DAN PEMBAHASAN   Permainan cik-kecikan    

Permainan cik-kecikan adalah permainan yang berasal dari Madura,Jawa Timur. 

Menurut sumber bacaan permainan ini merupakan permainan sederhana yang dilakukan anak-

anak pedesaan pada jaman dahulu. Permainan ini menggunakkan alat sederhana seperti kecik 

ataupun kerikil. Imbalan dari permainan ini adalah menggendong. Oleh sebab itu permainan 

ini di lakukan oleh anak yang berjenis kelamin sejenis dengan rentan umur 9-12 tahun. Apabila 
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pelaku permainan ini telah mencukupi, lalu mereka membentuk dua kelompok yang seimbang. 

Caranya, masing- masing anak mencari pasangan yang sebaya atau yang fisiknya seimbang. 

Lalu berunding dengan “suten”. Yang menang berkumpul dengan yang menang, begitu pula 

yang kalah berkumpul dengan yang kalah. Dengan demikian terbentuklah dua kelompok yang 

seimbang kekuatannya. Masing-masing kelompok memilih ketua atau pemimpinnya. Biasanya 

yang dipilih adalah anak yang trampil dan dianggap paling cerdik.   

Adapaun Cara dan aturan  bermain Cik kecikan adalah sebagai berikut:   

 
1. Di atas tanah ini dibuatlah jarak pemisah antara dua kelompok. Setelah dibuat garis 

pemisah, kedua kelompok menempati kedudukan masing-masing di luar garis paralel, saling 

berhadapan, dalam posisi yang simetris.   

2. Kelompok yang masing-masing jumlah anggotanya lima orang ini mengatur diri dalam 

komposisi zig-zag, yakni tiga di muka dan dua di belakang. Kemudian pemimpin kelompok 

suten kembali untuk diundi, siapa vang menang dan siapa yane kalah yang menang biasanya 

mendapat giliran bermain terlebih dahulu. Misalnya kelompok A yang menang dan kelompok 

B yang kalah. Setelah diketahui siapa yang^bermain terlebih dahulu maka permainan pun mulai 

dilakukan.   

   
3. Kelompok yang menang undi (kelompok A), salah seorang anggotanya berdiri di 

belakang (misalnya A5) segara menghampiri semua rekan sekelompoknya bergiliran seorang 

demi seorang, dengan ulah seakan-akan memasukkan biji kecik ke dalam tangan mereka yang 

disembunyikan di balik punggung masing-masing.   

   

4. Selesai A5 dengan tugasnya, ia pun kembali ke tempat semula. Demikian pula 

kelompok B selesai bersepakat, kembali mengatur diri dalam posisi semula. Pemimpin 

kelompok A (misalnya A5) menanyakan kepada Kelompok B dengan berseru :   

“Terka siapa yang membawa kecik!”. Lalu dijawab oleh pemimpin kelompok B (B5),   

5. “A2. Maka A2 yang disebut namanya memperlihatkan tangannya yang disembunyikan 

di balik punggung dengan mengangkatnya ke atas untuk membuktikan apakah kecik itu berada 

di tangannya atau tidak.Apabila B5 tebakannya tepat, artinya A2 benar-benar menggenggam 

keciknya, maka terjadilah pertukaran giliran bermain. Kelompok B lah yang membuka 

permainan, caranya seperti yang dilakukan kelompok A. Sebaliknya, bila tebakan B5 salah 

ternyata A2 yang disebut namanya setelah memperlihatkan tangannya tidak membawa kecik, 
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maka yang membawa kecik (misalnya A4) harus memperlihatkan tangan dan kecik yang 

digenggamnya. Dalam hal ini kelompok A dinyatakan menang, dan mendapat peluang untuk 

melanjutkan ke tahap berikutnya.   

6. A2 yang disebut kelompok B ketika melakukan tebakan yang salah tadi. kini melakukan 

gerakan loncat jauh mulai dari garis a menuju ke arah kedudukan kelompok B di balik garis b. 

Ia (A2) diberi kebebasan mengambil ancang-ancang sejauh ia kehendaki. sementara rekan-

rekan sekelompoknya menyisih untuk memberinya lapangan. Setelah loncat jauh ini. maka 

kelompok A telah memenangkan set pertama yang akan disusul dengan set kedua. Tempat A2 

menjejakkan kaki setelah loncatan itu merupakan titik tolak loncatan berikutnya setelah 

memenangkan tahap menebak dalam permainan set kedua. Demikian seterusnya.   

7. Kemenangan akhir dicapai oleh kelompok A, apabila set demi set telah dilampauinya 

dan set terakhir ditutup dengan loncatan mencapai atau melampaui garis b (kedudukan 

kelompok B).   

Apabila salah satu kelompok ada yang menang (misalnya kelompok A), maka 

kelompok A digendong oleh kelompok B sejauh jarak antara garis a dan b sekali jalan atau 

pulang balik tergantung pada perjanjian yang telah disepakati oleh kedua kelompok. Permainan 

akan berakhir, apabila masing-masing pelaku telah Lelah.    

 

Manfaat permainan cik-kecikan   

Permainan cik-kecikan ini secara tidak langsung mengandung Pendidikan karakter di 

dalamnya. Banyak manfaat yang didapatkan untuk mendukung perkembangan anak. Manfaat 

yang paling menonjol dalam permainan ini adalah mengenai kerjasama. Antar kelompok bisa 

belajar mengenai komunikasi yang baik,strategi untuk memenangkan permainan kemudian di 

dalam permainan ini peserta didik juga dapat berlatih untuk cerdik dalam menebak. Kerjasama  

yang positif penting diajarkan kepada siswa sedini mungkin untuk dapat menjadikan bekal 

mereka dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama dapat mempercepat tujuan pembelajaran, 

sebab pada dasarnya suatu komunitas belajar selalu lebih baik hasilnya dari pada beberapa 

individu yang belajar sendiri-sendiri (Hamid, 2011: 66). Oleh sebab itu menururt hasil 

observasi kami permainan cik-kecikan ini juga menjadi salah satu sarana untuk pendidik 

menanamkan karakter yang baik dan juga mengajarkan cara bekerjasama yang baik.    

 

Aktivitas fundamental dalam permainan cik-kecikan   

Adapun aspek akvitas fundamental dalam permainan ini yang pertama adalah aktivitas 

menghitung. Permainan ini akan berlangsung jika kedua kelompok sudah memenuhi syarat. 

Masing-masing kelompok akan berjumlah 5 orang dengan jenis kelamin yang sama. Kemudian 

pada aktivtas fundamental yang kedua adalah mengenai aktivitas mengukur. Aktivitas 

mengukur dalam permainan ini adalah mengenai jarak antar kelompok yaitu berjarak 5 meter. 

Kemudian aktivtas yang ketiga adalah locating dimana pada permainan ini membutuhkan lahan 

yang luas untu dapat bermain dengan baik. Lahan haruslah lebih dari 5 meter karena pada 

permainan di berikan keterangan bahwa jarak antara kelompok A dengan kelomok B adalah 5 

meter. Kemudian aktivitas selanjutnya dalah aktivitas bermain. Pemain yang bermain pertama 

kali akan melakukan strategi untuk menyembunyikan kecik. Kemudian pemain yang bertugas 

untuk menebak akan berdiskusi untuk menentukan hasil tebakan merekaa. Secara tidak 

langsung pada permainan Cikkecikan ini juga terdapat aktivitas mendesain atau merancang. 

Pemain membentuk zig-zag dan juma posisinya simetri dengan lawan mainnya. Pemain yang 

salah menebak akan memberikan kesempatan  bagi pemain yang menang untuk dapat meloncat 

sejauh-jauhnya   
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Impelementasi permainan pada topik peluang    

Berdasarkan hasil penelitian eksplorasi yang peneliti lakukan. Kami menemukan 

adalanya hubungan permainan ini dengan sebuah topik matematika pada jenjang Sekolah 

Menengah Pertama (SMP) dan juga pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) . Materi 

tersebut adalah topik materi peluang.    

   

1. Pada tahap pembentukan kelompok. Kita akan mendapatkan dua kelomok satu 

kelompok menang pada suten dan satu kelompok kalah pada suten. Menggunakan KD 

4.1 Menentukan ruang sampel pada suatu kejadian bisa menentukan ruang sampel dari 

kedua kelompok tersebut. Kami menggunakkan KD dari kelas 9.    

Contohnya :    

Diketahui dua kelompok A dan B sedang bermain cik-kecikan. Jika masingmasing 

kelompok terdiri dari 5 orang. Tentukan ruang sampel dari 2 kelompok dan juga titik 

sampel dari 2 kelompok tersebut.    

a. Ruang Sampel dari 2 kelompok   

{    

n(s) = 10   

b. Titik sampel dari 2 kelompok   

   
2. Tahap permainan suten (Suit)   

Pada tahap permainan suten atau suit ini. Kita bisa menggunakkan Menggunakkan KD 

4.2 Menentukan peluang suatu kejadian sederhana untuk menentukan peluang 

kejadiannya. pada tahap ini menggunakkan kompetensi dasar (KD) dari kelas 9.    

   

   M       (M,M)  

          

             (M,K)   

  

   

K (K,M)  

     

  (K,K)  

   

     

   

Untuk mencari peluang di gunakkan rumus    

   
Contoh : dua orang pemain melakukan suten atau suit. Peluang munculnya satu menang 

dan satu kalah adalah   

   

   
Jadi dengan menggunakkan rumus peluang kita bisa mengetahui bahwa hasilnya adalah 

   
    

3. Dalam penyusunan kelompok menggunakan KD 4.3 menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan dengan permutasi, kombinasi dan aturan penjumlahan . 

menggunakkan KD tingkat SMA XII bisa menentukan permutasi.   
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 a.  Permutasi    

1 kelompok pada permainan Cik-kecikan  terdiri dari 5 orang banyak cara  

menyusunnya adalah   susunan   

   

b. Permutasi siklis    

Pada saat kelompok B pada permainan Cik-kecikan akan berdiskusi untuk 

menerka siapa yang membawa kecik. Ketika berdiskusi mereka memilih duduk 

dengan membentuk lingkaran. Banyak cara mereka duduk melingkar dengan 

berpindah-pindah tempat adalah …   

 
c. Para pemain cik-kecikan memutuskan untuk mengkahiri  

permainan mereka karena sudah merasa lelah. Karena permainan ini memiliki 

konsekuensi yang kalah akan menggendong yang menang. Jika 10 orang 

bergendongan sekali, banyak gendongan yang terjadi adalah ….  

gendongan.   

   

   

KESIMPULAN DAN SARAN    

Pada permainan cik-kecikan yang berasal dari Madura,Jawa Timur ini terdapat aspek 

fundamental di dalamnya. Aspek fundamental tersebut antara lain 

menghitung,mengukur,lokasi, mendesain atau merancang dan bermain. Permainan ini juga 

memiliki manfaat dalam Pendidikan karakter siswa yaitu berkomunikasi dan bekerja sama. 

Permainan Cik-kecikan juga dapat diimplementasikan pada materi peluang pada jenjang SMP 

ataupun SMA. Yaitu mengenai ruang sampel, titik sampel,nilai peluang ,permutasi dan juga 

mengenai kombinasi dalam pembelajaran kontekstual.    

  Saran bagi para pendidik bisa mencoba menerapkan pembelajaran berbasis budaya. 

Permainan Cik-kecikan ini dalam proses pembelajaran materi peluang dengan lebih memahami 

permainan. Bagi para peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat mengkaji lebih dalam 

mengenai permainan cik-kecikan ini. Ada baiknya peneliti selanjutnya mencari sumber 

informasi yang lebih akurat untuk dapat menyempurnakan penelitian sejenis.    
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Abstrak 

Permainan kapal-kapalan merupakan suatu permainan tradisional dari 

Bali. Permainan ini mirip dengan permainan engklek. Nama kapal-kapalan 

sendiri diambil dari bentuk lapangan yang menyerupai kapal terbang. Jenis 

lapangan kapal-kapalan ada tiga yaitu kapal capung, kapal kepyak, dan kapal 

ban. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji unsur matematis yang 

terdapat pada pemainan kapal-kapalan dan mengimplementasikan aturan 

penentuan giliran bermain dalam pembelajaran materi peluang tingkat SMA. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan 

etnografis. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa permainan kapal-

kapalan memiliki unsur matematis yaitu  geometri dua dimensi yang terdapat 

pada arena bermain seperti persegi, setengah lingkaran, dan lingkaran. 

Geometri tiga dimensi juga dapat ditemukan dalam arena permainan kapal 

capung yang hampir sama dengan bentuk jaring-jaring kubus. Selain itu, 

topik peluang ditemukan pada aturan pemilihan giliran pemain, pergantian 

giliran pemain, dan penentuan kemenangan. Penentuan giliran bermain dapat 

dikaitkan dengan materi peluang Peneliti kemudian mengembangkan soal 

kontekstual yang melatih kemampuan siswa terkait materi peluang. 

Kata kunci: etnomatematika, permainan tradisional, kapal-kapalan, peluang, 

engklek 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah. 

Tidak hanya keindahan alam yang sudah terkenal di mata dunia, Indonesia juga memiliki 

keanekaragam budaya yang patut kita banggakan. Permainan tradisional merupakan salah satu 

kebudayaan bangsa yang beraneka ragam coraknya. Setiap daerah di Indonesia memiliki 

permainan tradisional sendiri. Beragam permainan tradisional sangat diminati oleh anak-anak 

terdahulu, mungkin karena pada saat itu belum secanggih sekarang. Sekarang banyak 

permainan yang berbasis tekonologi, antara lain video game, playstation, dan game online. 

Banyak efek negatif yang ditimbulkan dari permainan modern baik dari segi kesehatan maupun 

dari segi psikologis. Saat ini permainan tradisional mulai ditinggalkan seiring dengan 

perkembangan teknologi. Padahal, Permainan tradisional merupakan permainan yang menarik 

karena mampu meningkatkan rasa sosial anak-anak terhadap lingkungannya, bahkan 

pembelajaran matematika pun terdapat didalam permainan tradisional. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang penting untuk dipelajari 

dan dikuasai siswa (Winata & Friantini, 2019). Matematika dikenal sebagai pelajaran yang 

sulit dipahami karena hanya menyangkut rumus-rumus yang harus dihafal, selain itu 

pemahaman tentang konsep matematika yang disampaikan guru terkadang susah dipahami oleh 

siswa. Seperti yang dikemukakan (Widyastuti & Widodo, 2018) matematika merupakan mata 

pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa. Karena minat siswa pada mata pelajaran matematika 

masih kurang. Keterampilan matematika yang dipelajari oleh peserta didik di sekolah tidak 
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terkontruksi secara logis dan berdasarkan pada struktur kognitif abstrak, melainkan sebagai 

kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya serta sebagai 

masukan (budaya), (Sirate, 2018). Beberapa penyebab kesulitan tersebut antara lain tidak 

tampak kaitannya pelajaran matematika dengan kehidupan sehari-hari, cara penyajian 

pelajaran matematika yang monoton dari konsep abstrak menuju ke kongkrit, tidak membuat 

anak senang belajar, (Irawan & Kencanawaty, 2017). Sepertinya pembelajaran melalui 

permainan tradisional dapat menarik minat siswa terhadap matematika sekaligus melestarikan 

kebudayaan Indonesia. Dengan permainan siswa dapat berperan aktif dalam pembelajaran 

matematika, yang dapat membangun motivasi siswa dalam belajar .Siswa yang memiliki 

motivasi cukup kuat untuk terlibat dalam pembelajaran akan memilih tugas sesuai dengan 

kemampuannya, dan segera memulai kegiatan ketika diberi kesempatan, serta mengerahkan 

usaha intensif dan konsentrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas belajar (Jatmiko, 2014). 

Kajian etnomatematika membahas tentang hubungan matematika dengan budaya. 

Budaya merupakan salah satu aspek yang dekat dengan peserta didik. Robert Williams dalam 

Sutrisno (2005:8) berpendapat bahwa budaya mengambarkan keseluruhan cara hidup , 

berkegiatan, keyakinan-keyakinan, dan adat kebiasaan sejumlah orang, kelompok, atau 

masyarakat. Dalam pandangan ini, Orey (2000: 250) menegaskan “Etnomatematika ditandai 

sebagai alat untuk bertindak di dunia”. Dengan demikian etnomatematika memberikan 

wawasan peran sosial matematika dalam bidang akademik. Pembelajaran matematika dengan 

berbasiskan budaya merupakan salah satu cara yang dipersepsikan dapat menjadikan 

pembelajaran matematika bermakna dan kontekstual yang sangat terkait dengan komunitas 

budaya, dimana matematika dipelajari dan diimplementasikan dalam kehidupan. Aktivitas 

fundamental matematika yang terdapat dalam budaya yaitu counting (membilang), locating 

(menempatkan), measuring (mengukur), designing (mendesain), playing (bermain), dan 

explaining (menjelaskan) (Bishop 1997). 

Permainan Kapal-kapalan merupakan permainan tradisional yang berasal dari bali. Istilah 

“kapal” yang berarti pesawat, dimana pada bagiannya terdapat bagian-bagian yang dinamakan 

bagian kepala, sayap kiri dan kanan, serta ekor. Pada bagian tersebut, terdapat kotak-kotak 

yang disebut “umah”(bahasa Bali)  atau kamar. Dalam memainkan permainan ini dibutuhkan 

lapangan tempay bermain dan kabak atau pecahan batu tembikar yang digunakan oleh masing-

masing pemain. Permainan ini dimainkan minimal 2 pemain dengan usia pemain umumnya 6-

10 tahun dan bisa dimainkan putra maupun putri. Permainan ini dimainkan dengan melempar 

kabak di kotak pertama, kemudian pemain melangkah dengan satu kaki ke kotak kedua dan 

seterusnya sampai ke kotak 7 dan kembali lagi. Setelah sampai pada kotak 2, pemain dapat 

mengambil kabak miliknya. Selanjutnya kabak  dijatuhkan pada kotak ke dua dan seterusnya. 

Dari pemaparan diatas, permainan tradisional dapat digunakan dalam pembelajaran 

matematika, terutama pada permainan kapal-kapalan anak dengan aktivitas pembelajaran 

matematika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji unsur matematis yang terdapat pada 

pemainan kapal-kapalan berdasarkan pemaparan dari Bishop dan mengimplementasikan aturan 

penentuan giliran bermain dalam pembelajaran materi peluang tingkat SMA. 

 

METODE 

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografis. 

Penelitian etnografis merupakan jenis dari penelitian kualitatif. Creswell dalam buku 

Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative 

Research menyebutkan bahwa “Ethnographic designs are qualitative research procedures for 

describing, analyzing, and interpreting a culture-sharing group’s shared patterns of behavior, 

beliefs, and language that develop over time”. Dengan kata lain, peneliti berusaha menemukan 

jawaban dari permasalahan dengan cara mendeskripsikan, menganalisis, dan menginterpretasi 

kebudayaan yang ada di masyarakat termasuk permainan tradisional.  
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Peneliti menggunakan langkah-langkah pelaksanaan berdasarkan model dari Spradley 

(dalam Ary dkk, 2010:462) yaitu (1) Memilih proyek etnografi (2) Mengajukan pertanyaan 

etnografis (3) Mengumpulkan data etnografi (4) Membuat catatan etnografis (5)Menganalisis 

data etnografi (6) Menulis etnografi. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen dari penelitian sendiri yaitu instrumen 

wawancara dan observasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permainan Kapal-kapalan 

Peneliti memilih kapal-kapalan sebagai proyek yang akan diteliti. Permainan kapal-

kapalan merupakan permainan tradisional yang berasal dari Bali. Peneliti kemudian membuat 

pertanyaan wawancara untuk menggali informasi dari narasumber pada tahapan mengajukan 

pertanyaan etnografis. Langkah berikutnya, peneliti mengadakan wawancara dengan beberapa 

siswa kelas XII di Kabupaten Klaten dan beberapa mahasiswa dari berbagai suku. Temuan dari 

wawancara kemudian peneliti dokumentasikan dalam bentuk tulisan catatan etnografis. 

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa permainan kapal-kapalan juga dapat 

ditemukan di daerah lain dengan aturan permainan yang sama, namun dengan nama yang 

berbeda. Contoh nama dari daerah lain yaitu engklek, dengkleng, dan tapak bumi. Peneliti 

menyimpulkan permainan ini sebenarnya sudah terkenal di Indonesia dengan sebutan yang 

berbeda. 

Permainan ini melatih konsentrasi, kekuatan kaki, dan keseimbangan tubuh. Selain 

secara fisik, permainan ini mengembangkan sportivitas, kreativitas, dan kebersamaan. Pemain 

yang kalah harus sportif dengan menerima hukuman dari pemain yang menang. Akan tetapi, 

pemain tidak menyimpan dendam karena pada intinya permainan dilakukan untuk bersenang-

senang. 

Peneliti kemudian mengkaitkan hasil wawancara dengan materi matematika pada 

tahapan analisis data etnografi. Hasil kajian tersebut akan dijelaskan pada subbagian berikutnya. 

Langkah terakhir, peneliti menuliskan kajian sehingga dapat disebarluaskan. 

Kajian Etnomatematika 

Aktivitas fundamental matematika dalam permainan kapal-kapalan cukup beragam. 

Aktivitas locating dapat ditemui pada bentuk arena permainan. Arena permainan dari 

permainan kapal-kapalan memiliki unsur geometris yaitu persegi, setengah lingkaran, dan 

lingkaran. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 1, 2, dan 3. 

 

   

Gambar 1. Kapal Capung 

 

Gambar 2. Kapal Kepyak 

 

Gambar 3. Kapal Ban 
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Arena permainan kapal capung mirip dengan jaring-jaring bangun kubus. Dari arena 

permainan juga bisa dipelajari terkait kekongruenan dan sifat bentuk seperti yang ditunjukkan 

pada gambar 4. Bentuk juring lingkaran ditemukan pada arena permainan kapal ban. Maka, 

ada aktivitas lain yang bisa ditemukan yaitu designing 

 
Kegiatan membilang terdapat pada setiap umah atau kotak arena permainan. Biasanya 

umah akan diberi nomor disesuaikan dengan arena bermainnya. Sebagai contoh pada gambar 

5, arena bermain kapal kepyak diberi nomor 1 sampai 9 karena ada 9 umah. Sedangkan untuk 

kapal capung diberi nomor 1 sampai 7. 

Aktivitas explaining bisa ditemukan melalui aturan permainan terkait giliran bermain 

saat pemain jatuh. Terdapat unsur logika untuk menyatakan hubungan  pemain. Hubungan 

tersebut bisa dituliskan dengan pernyataan implikasi, misalnya “jika pemain A jatuh, maka 

pemain B mendapat kesempatan bermain.”  

Aktivitas playing dilihat dari adanya aturan permainan dan strategi pemenangan. Aturan 

permainan kapal-kapalan seperti saat melompat, kaki harus tepat menginjak pada kotak dan 

tidak boleh menginjak atau keluar garis. Selain itu, dalam melempar kabak tidak boleh keluar 

dari kotak. Jika keluar dari garis atau kotak, maka pemain dinyatakan mati dan digantikan oleh 

giliran berikutnya. 

Implementasi Kajian Etnomatematika Permainan Kapal-kapalan dalam Pembelajaran 

Peluang 

Aktivitas dalam permainan kapal-kapalan dapat diimplementasikan dalam pembelajaran 

materi peluang. Berdasarkan hasil wawancara, kajian pustaka, dan observasi di lapangan. 

Aktivitas yang dimaksud adalah: 

• Hompimpah 

Pada saat hompimpah, terdapat sisi matematika materi peluang yaitu menentukan urutan 

pemain ketika bermain. Urutan ketika bermain dapat dicari peluang kemungkinan dengan 

materi peluang dengan n(S) merupakan banyaknya pemain. 

Misalnya dengan lima pemain, maka untuk penentuan urutan bermain setiap orangnya 

memiliki: 

P(K) =
n(K)

n(S)
=
1

5
 

Jadi, setiap orang memiliki 
1

5
 peluang untuk mendapat giliran bermain yang pertama. 

 
Gambar 4. Kekongruenan pada Arena Kapal Capung 

 

 

 
 

Gambar 5. Penomoran pada Arena Kapal Kepyak 
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• Pelemparan 

Pada saat pelemparan kabak, terdapat sisi matematika pada materi peluang, yaitu tentang 

susunan dimana pelemparan tepat mengenai sasaran atau tidak. Susunan tersebut berjumlah 

dua variabel yaitu tepat dan tidak tepat. 

Pelemparan kabak setelah pemain berhasil memindahkan kabak ke semua kotak dilakukan 

dengan cara membelakangi arena bermain. Hal ini bisa juga dikaitkan dengan peluang. Ada 

9 daerah yang bisa dikuasai oleh pemain. Daerah yang dikuasai kemudian ditandai dengan 

gambar untuk menghitung skor. Penerapan peluang misalnya pemain A ingin melempar 

tepat ke sebuah kotak sehingga jika dihitung: 

P(K) =
n(K)

n(S)
=
1

9
 

Pemain A memiliki 
1

9
 peluang untuk melempar tepat ke kotak. Bisa saja lemparannya 

mengenai kotak selain yang diharapkan atau keluar dari arena permainan. Bila tepat atau 

tidaknya lemparan pemain dihitung maka peluang berhasil adalah 
1

2
.  

Hal tersebut berkaitan dengan distribusi binomial. Misalkan seorang pemain melempar 

tepat sasaran 5 kali dari 9 kotak yang tersedia maka peluangnya adalah 

P(X = 5) = C5
9 × (0,5)5 × (0,5)9-5 

P(X = 5) =
9!

4! 5!
× (0,03125) × (0,0625) 

P(X = 5) = 0,24609375 

• Menang atau kalah 

Pada penentuan kemenangan terdapat sisi matematika pada materi distribusi binomial. 

Setiap pemain memiliki peluang menang dan kalah. Hal ini bisa dikaitkan dengan materi 

distribusi binomial.  Misalnya dalam suatu permainan engklek terdapat 3 pemain dan akan 

diambil yang kalah. Kemungkinan yang terjadi adalah 

A B C 

Menang Kalah Kalah 

Seri Kalah 

Seri Kalah Seri 

Seri 

Kalah Seri 

Kalah Kalah Menang 

Kalah Menang Kalah 

 

Hasil dua pemain yang seri dalam perolehan poin mungkin terjadi apabila permainan 

dimainkan oleh lebih dari dua orang. Dari tabel tersebut dibentuk suatu distribusi peluang 

sebagai berikut dengan x menyatakan jumlah kemenangan. 

x P(X=x) 

1 3 

2 3 

3 1 

 

Misalkan pemain A harus menang maka peluangnya adalah 
1

7
 diperoleh dari 

P(A) =
n(A)

n(S)
=
1

7
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Etnomatematika dapat diimplementasikan dalam soal-soal yang kontekstual terutama 

dalam hal budaya masyarakat setempat. Sebagai contoh, pada kasus pelemparan kabak bisa 

dibentuk soal demikian:  

Dalam permainan kapal kepyak terdapat 9 daerah seperti yang ditunjukkan pada 

gambar di samping 

 

Diketahui 3 anak sedang bermain permainan tersebut. Pemain C lebih 

dahulu menyelesaikan kotak disusul A kemudian B. Tentukanlah 

• Banyak cara pemain A melempar kabak atau batu jika pemain C sudah 

menguasai daerah bernomor genap dan peluang pemain A melempar    

ke minimal 3 kotak 

• Banyak cara pemain B melempar kabak jika pemain C sudah 

menguasai daerah bernomor bilangan kelipatan 3 dan pemain A menguasai daerah 

bernomor bilangan kelipatan 4.  

• Bagaimana pemain B bisa memenangkan dalam permainan tersebut? 

 
Soal tersebut memerlukan analisis lebih dalam menentukan posisi masing-masing 

pemain. Pada soal a pemain A digiliran setelah dari pemain C. Pemain A hanya bisa menguasai 

daerah bernomor 1, 3, 5, 7, dan 9 karena selain itu sudah dikuasai pemain C seperti yang 

ditunjukkan pada gambar 6. Sehingga banyak cara melempar dengan tepat ada 

P(X = 3) = C3
5 × (0,5)3 × (0,5)5-3 

P(X = 5) =
5!

2! 3!
× (0,125) × (0,25) 

P(X = 5) = 0,3125 

Sehingga peluang kemenangan dari pemain A adalah 0,3125 untuk melempar tepat 3 dari 5 

kotak yang tersedia. 

 
Pada soal b pemain B digiliran terakhir dari pemain yang lain. Pemain B hanya bisa 

menguasai daerah bernomor 1, 2, 5, dan 7 karena selain itu sudah dikuasai pemain lain seperti 

yang ditunjukkan pada gambar 7. Sehingga peluang pemain B melempar adalah  

P(B) =
n(B)

n(S)
=
4

9
 

Lebih lanjut pada soal c, siswa diminta untuk merumuskan cara pemain B bisa 

memenangkan permainan tersebut. Pemain B merupakan pemain dengan urutan terakhir. 

 
Gambar 6. Ilustrasi Soal a  

 

 
Gambar 7. Ilustrasi Soal b 
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Kemungkinan menang berada di pemain A dan C. Jika pemain A dan C gagal dalam melempar 

kabak dan pemain B selalu berhasil maka pemain B bisa menang. 

 

 

KESIMPULAN 

Permainan kapal-kapalan merupakan permainan tradisional yang mengandung unsur 

matematis yaitu lingkaran, persegi, kekongruenan, jaring-jaring kubus, peluang, permutasi, 

logika matematika, dan membilang. Unsur-unsur tersebut terdapat di aturan permainan dan 

bentuk arena permainan. Permainan ini juga mengajarkan berbagai nilai seperti sportivitas, 

kreativitas, dan kebersamaan. Etnomatematika dari permainan kapal-kapalan dalam 

pembelajaran materi peluang dapat diterapkan pada soal-soal kontekstual yang didasarkan pada 

aktivitas dalam permainan kapal-kapalan. Soal-soal yang dikembangkan menuntut siswa untuk 

menganalisis penentuan kedudukan pemain dan lebih lanjut ke strategi pemenangan. Strategi 

diuraikan oleh siswa dalam bentuk kata-kata yang melatih kemampuan siswa mengevaluasi 

suatu masalah. 
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Abstrak 

Perkembangan zaman sekarang banyak hal yang mulai mengalami 

pergeseran eksistensinya. Salah satunya semenjak munculnya game online 

banyak anak-anak hingga remaja yang mulai meninggalkan permainan 

tradisional sebagai sarana hiburan mereka Menghadapi permasalahan 

tersebut perlu bagi kita generasi penerus bangsa perlu tetap melestarikannya. 

Salah satu caranya melalui etnomatematika. Dengan etnomatematika para 

generasi muda bisa belajar mengenai praktik langsung dari ilmu matematika 

dalam permainan tradisional tersebut. Salah satu permainan tradisional yang 

masih ada sampai saat ini adalah permainan Cepli. Permainan Cepli berasal 

dari Kalimantan Timur. Kata “Cepli” berarti membanting. Sebutan ini 

dipergunakan untuk memberi nama sebuah permainan dengan cara 

membanting. Permainan ini menggunakan 2 buah koin yang dilemparkan ke 

tanah. Pemain akan mendapatkan poin jika koin yang dilemparkan 

menunjukkan permukaan yang sama, maka pemain dapat melemparkan koin 

lagi. Jika koin yang dilemparkan menunjukkan permukaan yang berbeda 

maka pemain tidak mendapatkan poin dan harus bergantian dengan pemain 

lain. Permainan tersebut akan berakhir hingga salah satu pemain mencapai 

poin yang sudah disepakati sebelum permainan dimulai. Di akhir permainan 

akan diputuskan pihak yang akan menerima taruhan dari permainan tersebut. 

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu untuk mencari konsep 

matematika dalam permainan Cepli dan mencari penerapannya dalam 

pembelajaran matematika. Penelitian ini kami menggunakan penelitian 

kualitatif dengan tipe deskriptif sedangkan untuk metode pengumpulan 

materi dan bahan referensi, kami menggunakan studi pustaka. Hasil 

penelitian yang diperoleh adalah bahwa permainan Cepli menerapkan materi 

matematika, yaitu kaidah pencacahan dan peluang. Kemudian dapat 

diimplementasikan dalam pembuatan lembar kerja siswa (LKS) materi 

kaidah pencacahan dan peluang. 

Kata kunci: etnomatematika, permainan tradisional, Cepli, peluang 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan suatu ilmu yang menjadi dasar bagi ilmu-ilmu-ilmu lainnya. 

Suherman (dalam Rachmayani, 2014:14) mengatakan bahwa fungsi matematika adalah untuk 

melayani ilmu pengetahuan lain, artinya matematika ini berkembang untuk dirinya sendiri 

sebagai suatu ilmu dan juga melayani ilmu lain. Tidak hanya itu, Freudenthal (dalam Risdiyanti, 

dkk., 2019) juga menjelaskan bahwa matematika merupakan suatu kegiatan manusia dan 

sangat dekat dengan kehidupan manusia itu sendiri. Karena pentingnya matematika dalam 

bidang ilmu pengetahuan, maka matematika ini berada sangat dekat dengan kehidupan 

manusia. Tidak terasa bahwa matematika berada sangat dekat dengan manusia, mulai dari 

kegiatan jual beli di pasar, jarak tempuh dari suatu tempat, menghitung laba dan rugi, hingga 

ke bidang budaya. 
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Sering kali manusia tidak menyadari ketika mereka melakukan aktivitas matematika 

dalam bidang budaya. Menurut Bishop (dalam Hardiarti, 2017:99) matematika merupakan 

suatu budaya. Salah satu hubungan yang terdapat pada matematika dan budaya adalah 

etnomatematika. Etnomatematika terdiri atas dua kata, etno (etnis atau budaya) dan 

matematika). Etnomatematika dapat didefinisikan sebagai matematika dalam budaya. Gerdes 

(dalam Kasmaja, 2013) mengatakan bahwa etnomatematika adalah suatu hubungan 

matematika yang diterapkan terhadap suatu budaya, kelompok petani, anak-anak dari 

masyarakat tertentu, dan lain sebagainya. Maka etnomatematika memiliki pengertian yang 

lebih luas dari sekedar etno (etnis). Kemudian jika ditinjau dari suatu riset penelitian, 

etnomatematika diartikan sebagai antropologi budaya dari matematika dan pendidikan 

matematika. Sedangkan etnomatematika menurut D’Ambrosio (dalam Tandililing, 2015:50) 

adalah matematika yang dipraktikkan oleh kelompok budaya seperti masyarakat perkotaan dan 

pedesaan, kelompok buruh, anak-anak, dan lainnya. 

Banyak hal yang dekat dengan budaya, seperti adat istiadat pada suatu daerah, makanan 

khas, dan mungkin yang sangat dekat adalah permainan. Permainan tradisional merupakan 

salah satu cara bagi anak-anak mengisi waktu luang. Namun, seiring berkembangnya zaman 

beberapa hal di bidang budaya ikut tergeser, salah satunya permainan. Popularitas permainan 

tradisional di kalangan anak-anak sedikit demi sedikit mulai memudar bahkan hilang. 

Permainan tradisional adalah sebuah permainan turun temurun dari nenek moyang yang 

di dalamnya mengandung berbagai unsur dan nilai yang memiliki manfaat besar bagi yang 

memainkannya. Menurut James Danandjaja (dalam Nadjamuddin, 2016:77), permainan 

tradisional adalah salah satu bentuk permainan anak-anak, yang beredar secara lisan di antara 

anggota kolektif tertentu, berbentuk tradisional dan diwarisi turun temurun, serta banyak 

mempunyai variasi. Jika dilihat dari akar katanya permainan tradisional tidak lain adalah 

kegiatan yang diatur oleh suatu peraturan permainan yang merupakan pewarisan dari generasi 

terdahulu yang dilakukan manusia (anak-anak) dengan tujuan mendapat kegembiraan. Kurniati 

(2016:2) menjelaskan bahwa permainan tradisional merupakan suatu aktivitas permainan yang 

tumbuh dan berkembang di daerah tertentu, yang sarat dengan nilai-nilai budaya dan tata nilai 

kehidupan masyarakat dan diajarkan turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Penurunan permainan tradisional pada tempo dahulu tidaklah menggunakan tulisan atau aksara 

yang dibukukan, melainkan secara lisan dan contoh langsung kepada para generasi yang 

kemudian disebar luaskan. Di Indonesia banyak sekali jenis permainan tradisional mulai 

permainan yang bersifat strategis, permainan fisik hingga permainan yang bersifat untung-

untungan. Salah satu permainan tersebut adalah Cepli dari Kalimantan Timur. 

Permainan Cepli adalah salah satu permainan tradisional yang berasal dari Kalimantan 

Timur dan berkembang di daerah Bulungan, Berau dan Kutai. Permainan ini dilakukan dengan 

cara membanting alat permainannya ke tanah. Alat permainannya adalah dua buah uang logam 

kuningan yang salah satu sisinya diasah hingga gambar pada bagian tersebut hilang atau koin 

yang memiliki dua sisi yang berbeda. Permainan ini bisa dilakukan oleh perorangan maupun 

kelompok dan biasanya dimainkan oleh anak laki-laki yang berusia enam sampai tujuh belas 

tahun. Permainan diawali kedua pihak membuat kesepakatan mengenai poin permainan dan 

taruhan pada permainan dilanjutkan salah satu pihak akan membanting kedua koin tersebut 

kemudian jika munculnya kedua permukaan yang sama pihak tersebut mendapat poin dan bisa 

melanjutkan membanting koin tersebut dan jika kedua permukaan koin tidak sama maka pihak 

lawan yang akan membanting koin tersebut. Permainan berlangsung sampai salah satu pihak 

mencapai poin permainan yang sudah ditentukan di awal lebih dulu dan menentukan pihak 

yang berhak menerima taruhan tersebut. 

Di satu sisi, Cepli dimainkan sebagai hiburan, dan juga memiliki keterkaitan dengan 

beberapa pembelajaran materi matematika. Dalam permainan tersebut secara tidak langsung 

pemain diajarkan mengenai materi kaidah pencacahan dan peluang. Kaidah pencacahan yang 
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ditemui dalam permainan tersebut adalah cara pemain untuk bisa menyebutkan ruang sampel 

yang terjadi dalam pelemparan dua koin tersebut. Sedangkan untuk materi peluangnya pemain 

diajarkan untuk bisa menghitung peluang kemunculan dari permukaan dua koin yang dilempar 

tersebut. 

  Penelitian kami terinspirasi oleh penelitian yang dilakukan oleh Tyaningsih, dkk. 

(2020) dengan judul “Pengembangan MUPEL (Multimedia Peluang) Berbasis Etnomatematika 

Dalam Permainan Tradisional Anak (Dakon)” dalam penelitian tersebut dilakukan untuk 

menemukan keterkaitan peluang dengan permainan dakon kemudian mereka mengembangkan 

konsep tersebut dalam bentuk multimedia peluang. Berdasarkan penjelasan tersebut kami 

tertarik melakukan penelitian pada permainan Cepli dengan judul “Kajian Etnomatematika 

dalam Permainan Cepli dan Implementasinya dalam Pembelajaran Peluang”. Selanjutnya, 

tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu untuk mencari konsep matematika dalam 

permainan Cepli dan mencari penerapannya dalam pembelajaran matematika. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan 

Taylor (dalam Alfianika, 2018:22) penelitian kualitatif adalah penelitian yang suatu penelitian 

yang menghasilkan data dalam bentuk deskriptif yang berupa kata baik secara tertulis maupun 

lisan dari beberapa orang maupun perilaku yang diamati. Menurut Moeleong (dalam Alfianika, 

2018:22) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak 

menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.   

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. 

Menurut Nazir (dalam Imah, 2018:12), studi pustaka adalah suatu teknik yang dipakai untuk 

mengumpulkan data dengan cara melakukan pengkajian pada buku, literatur, catatan dan 

laporan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Studi pustaka 

juga bisa diartikan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan 

bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, 

kisah-kisah sejarah, dalam studi pustaka setidaknya ada 4 ciri utama yang perlu diperhatikan, 

yaitu peneliti berhadapan dengan teks atau data angka bukan dengan pengetahuan dari 

lapangan, data pustaka bersifat siap pakai, data diperoleh dari usaha peneliti bukan dari data di 

lapangan, dan data pustaka dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, dalam Supriyadi, 2016:85). 

Berdasarkan hal tersebut, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengkaji beberapa buku (elektronik), jurnal serta sumber-sumber lain yang dianggap relevan 

dengan penelitian atau kajian. Penelitian ini diawali dengan pembuatan video simulasi 

permainan. Selanjutnya dilakukan dengan membaca buku-buku pelajaran yang berisi materi 

terkait, yaitu peluang. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kata “Cepli” berarti membanting. Permainan Cepli dapat diartikan sebagai permainan 

membanting alat permainannya. Permainan Cepli berasal dari Kalimantan Timur, dahulu 

berkembang di daerah-daerah Bulungan, Berau, dan Kutai. Permainan ini tidak membutuhkan 

kekuatan fisik, tetapi yang diperlukan adalah keterampilan untuk membanting alat 

permainannya. Permainan ini dilakukan untuk mengisi waktu luang anak-anak pada zaman 

dahulu dan dimainkan di tanah lapang.  

Permainan Cepli dapat dimainkan secara individu maupun dalam kelompok. Biasanya 

permainan ini hanya dimainkan oleh anak laki-laki berusia kira-kira enam sampai tujuh belas 

tahun. Alat yang digunakan dalam permainan ini adalah dua buah koin. Pada zaman dahulu 

salah satu koin dihaluskan permukaannya untuk membedakan dengan koin lainnya. Permainan 

Cepli jika dimainkan saat ini, salah satu koin tidak perlu dihaluskan untuk membedakan koin 
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tersebut dengan koin yang lainnya. Dapat digunakan dua buah koin yang berbeda atau dapat 

menggunakan dua buah koin yang kedua permukaannya berbeda. 

 

 
GAMBAR 1. Contoh koin yang dapat digunakan dalam permainan Cepli 

 

Langkah-langkah untuk melakukan permainan ini adalah menentukan kelompok (jika 

dimainkan dalam kelompok). Sebelum dimulainya permainan dilakukan undian terlebih dahulu 

untuk menentukan kelompok. Jika terdapat dua pemain maka dilakukan suit, tetapi jika 

terdapat lebih dari dua pemain maka dilakukan hum-pim-pa. Siapa yang menang dalam undian 

ini, dialah yang berhak memulai permainan. 

Sebelum memulai melempar koin, terlebih dahulu disepakati bersama seperti taruhan dan 

poin kemenangan dari permainan ini. Permainan ini sudah dimainkan karena berpotensi 

menimbulkan perjudian. Jika permainan Cepli dimainkan saat ini, mungkin taruhan kekalahan 

dapat diganti dengan hukuman, seperti lari, push-up, atau kegiatan lain. Kesepakatan poin 

kemenangan bertujuan untuk mengetahui kapan permainan akan berakhir. 

Kedua koin dipegang dengan menelungkupkan tangan dan agak direnggangkan antar 

jarinya. Cara memegang koin dalam permainan ini adalah menggunakan tiga jari, yaitu jari 

tengah, jari telunjuk, dan ibu jari. Ibu jari dan jari tengah sebagai pemegang koin dan jari 

telunjuk berfungsi sebagai penahan (penyangga) agar ketika akan membanting koin, posisi 

tangan tidak berubah.  

 

 
GAMBAR 2. Cara Memengang Koin dalam Permainan Cepli 

 

Setelah menentukan giliran pemain dan taruhan permainan, maka permainan Cepli dapat 

dimulai. Permainan Cepli diartikan sebagai permainan yang membanting alat permainannya, 

maka cara memainkan permainan ini adalah dengan membanting koin. Setelah koin dipegang 

dengan teknik memegang koin, kemudian tangan diayun dan koin dilepaskan dengan keras ke 

tanah. Ketika koin melesat dari tangan dan mendarat di tanah, koin akan berputar, terbalik, dan 

melenting. Setelah koin berhenti bergerak, maka dapat dilihat permukaan yang menghadap ke 

atas. Jika permukaan yang menghadap ke atas merupakan gambar yang sama, maka pemain 

mendapatkan poin dan dapat melempar koin kembali. Sebaliknya, jika permukaan yang 

menghadap ke atas merupakan gambar yang berbeda, maka pemain tidak mendapatkan poin 

dan harus bergantian melempar dengan lawan. Jika permainan dilakukan dalam kelompok, 

maka giliran setiap pemain dalam kelompok untuk melempar koin telah disepakati oleh 

kelompok sebelum permainan dimulai. 
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GAMBAR 3. Permainan Cepli 

 

Permainan akan terus berlangsung Permainan Cepli akan berakhir jika salah satu pemain 

telah mencapai poin kemenangan. Bagi pemain yang kalah, maka harus memberikan 

taruhannya seperti yang sudah disepakati di awal permainan. Oleh sebab itu, bagi pemain yang 

pandai atau terampil dalam melempar, maka akan memberikan keuntungan bagi dirinya 

maupun bagi kelompoknya (jika dimainkan dalam kelompok).  

Bishop (dalam Prabaningrum, 2019) mengatakan bahwa aspek matematis adalah suatu 

aktivitas matematika yang meliputi, menghitung (counting), menentukan lokasi (locating), 

mengukur (measuring), merancang (designing), bermain (playing), dan menjelaskan 

(explaining). Pada permainan Cepli ini juga memuat aspek matematis sesuai dengan pendapat 

Bishop. Aktivitas matematis menghitung meliputi perhitungan suit saat menentukan siapa yang 

akan memulai permainan, kemudian perhitungan skor antar pemain. Aktivitas matematis 

menentukan lokasi meliputi permainan ini akan dimainkan di tanah lapang atau di latar rumah 

salah satu pemain karena terdapat perbedaan jika koin yang dilemparkan di tanah lapang atau 

di lantai keramik atau permukaan yang lebih rata. Selanjutnya terdapat aktivitas matematis 

merancang yaitu meliputi menentukan skor atau poin maksimal yang akan menandakan kapan 

permainan tersebut akan berakhir dan merancang hukuman atau taruhan bagi pemain yang 

kalah. Kemudian terdapat aspek matematis menjelaskan yaitu ketika antar pemain saling 

menjelaskan pendapatnya mengenai taruhan atau hukuman yang akan diterima.  

Dari simulasi permainan Cepli yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa terdapat 

aspek matematis dari permainan Cepli. Salah satu aspek matematis yang didapatkan adalah 

keterkaitan permainan Cepli dengan materi matematika. Materi yang dapat dikaitkan dengan 

permainan Cepli adalah kaidah pencacahan dan peluang. 

1. Kaidah Pencacahan 

Kaidah pencacahan adalah suatu yang digunakan untuk menghitung semua 

kemungkinan yang akan terjadi dalam suatu kejadian. Dalam kaidah pencacahan terdapat 

tiga cara, yaitu menggunakan aturan perkalian dan penjumlahan, permutasi, dan 

kombinasi. Kaidah perkalian adalah cara yang dipakai untuk menghitung banyaknya 

kemungkinan yang terjadi untuk kejadian yang terjadi secara bersamaan. Jika terdapat k 

dengan n1 banyaknya cara menyusun unsur pertama, n2= banyaknya unsur kedua setelah 

unsur pertama, n3= banyaknya cara untuk menyusun unsur ketiga setelah unsur kedua dan 

selanjutnya sampai nk = banyaknya cara menyusun unsur setelah ke-k  setelah unsur 

sebelumnya maka banyaknya cara untuk menyusun k  unsur yang tersedia adalah 

n1 × n2 × n3 × …× nk. Sedangkan untuk kaidah penjumlahan adalah cara yang dipakai 

untuk menghitung banyaknya kemungkinan yang terjadi tidak secara bersamaan. Jika 

terdapat k dengan n1  banyaknya cara menyusun unsur pertama, n2= banyaknya unsur 

kedua setelah unsur pertama, n3= banyaknya cara untuk menyusun unsur ketiga setelah 

unsur kedua dan selanjutnya sampai nk= banyaknya cara menyusun unsur setelah ke-k 

setelah unsur sebelumnya maka banyaknya cara untuk menyusun k unsur yang tersedia 

adalah n1 + n2 + n3 +⋯+ nk. Permutasi adalah pengaturan sejumlah objek berhingga 
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tanpa melakukan pengulangan, yang dipilih dari sejumlah berhingga objek lain yang lebih 

besar atau sama banyak dari objek yang diatur.  Permutasi k unsur dari n unsur yang 

tersedia biasa dituliskan nPk dengan k ≤  n. Banyak permutasi n unsur yang tersedia 

ditentukan dengan aturan nPn =  n!. Banyak permutasi k unsur dari n unsur yang tersedia 

dapat ditentukan dengan nPk =
n!

(n-k)!
. Kombinasi adalah pengaturan sejumlah objek 

berhingga yang dipilih tanpa memperhatikan urutannya. Kombinasi k-unsur dari n unsur 

biasa dituliskan nCk dengan k ≤  n. Banyak kombinasi k unsur dari n unsur yang tersedia 

dapat ditentukan dengan nCk =
n!

(n-k)!×k!
 

Dalam permainan Cepli, setiap pemain dituntut agar bisa mengetahui kemungkinan 

yang terjadi beserta jumlahnya atau dalam bahasa matematikanya lebih dikenal dengan 

ruang sampel dan jumlah ruang sampel. Aturan yang dapat digunakan untuk menentukan 

ruang sampel adalah kaidah perkalian. Kaidah perkalian digunakan karena kedua koin 

tersebut akan dibanting secara bersamaan yang merupakan kejadian yang terjadi secara 

bersamaan. 

n1 = banyaknya kemungkinan di koin pertama = 2 

• Berupa Angka 500 (A) 
• Berupa Gambar Garuda (G) 

n2 = banyaknya kemungkinan di koin kedua = 2 

• Berupa Angka 500 (A) 
• Berupa Gambar Garuda (G) 

Sehingga, banyaknya ruang sampel yang terjadi dari pelemparan dua koin secara 

bersamaan adalah sebagai berikut: 

n(s) = n1 × n2 
= 2 × 2 
= 4 

Jadi, jumlah ruang sampelnya adalah 4, yaitu n(s) = {(A, A), (A, G), (G, A), (G, G)} 
2. Peluang 

Secara umum, peluang adalah suatu konsep matematika yang digunakan untuk 

melihat kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Untuk mengenal lebih lanjut mengenai 

peluang, perlu kita ketahui beberapa istilah yang akan digunakan dalam peluang, yaitu: 

a. Ruang sampel, yaitu himpunan semua hasil yang terjadi dalam sebuah percobaan. 

b. Titik sampel, yaitu anggota yang ada di ruang sampel. 

c. Kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. 

Peluang kejadian dapat didefinisikan, jika n(S) adalah banyaknya titik sampel pada 

ruang sampel S suatu percobaan dan A merupakan suatu kejadian dengan banyaknya n(A) 
pada percobaan tersebut, maka peluang kejadian A dapat dirumuskan sebagai 

P(A) =
n(A)

n(S)
 

Selain setiap pemain perlu mengetahui ruang sampel yang akan terbentuk dari dua 

koin yang dibanting secara bersamaan, pemain juga perlu mengetahui peluang kemunculan 

dari kejadian munculnya kedua permukaan koin yang sama, munculnya kedua permukaan 

koin berupa gambar, dan lain-lain. Dalam permainan Cepli, pemain akan mendapatkan 

kesempatan untuk membanting dua koin lagi jika pada pelemparan sebelumnya koin yang 

dilemparkan menunjukkan permukaan yang sama, baik gambar – gambar, maupun angka 

– angka. Besar peluang kejadian tersebut adalah sebagai berikut 

A = kejadian munculnya kedua permukaan koin yang sama 

A = {(G, G), (A, A) 
n(A) = 2 
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P(A) =
n(A)

n(S)
=
2

4
=
1

2
 

Dalam pelaksanaannya, permainan tradisional Cepli dapat diimplementasikan pada 

pembelajaran matematika topik peluang. Implementasi dilakukan dalam pembelajaran 

pada bagian apersepsi dan kegiatan inti. Pada bagian apersepsi dapat dijadikan sebagai 

permasalahan yang dapat mengantarkan siswa memahami topik bilangan rasional dan pada 

kegiatan inti yang dapat memperdalam pemahaman siswa mengenai topik peluang. 

Apersepsi yang akan dilakukan di dalam kelas meliputi kegiatan sebagai berikut: 

1. Guru mendemonstrasikan permainan tradisional Cepli, kemudian memberikan 

permasalahan. Permasalahan yang dapat disajikan adalah sebagai berikut: 

a. Berdasarkan demonstrasi permainan ini, kira-kira apa yang akan kita pelajari pada 

hari ini? 

b. Berapa peluang kita melanjutkan pembantingan koin yang kedua? 

2. Peserta didik bersama dengan guru mengamati masalah tersebut. 

3. Guru mengenalkan materi peluang dari permasalahan tersebut. 

Pada kegiatan inti, contoh kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Guru memberikan sebuah permasalahan terkait dengan permainan tradisional Cepli. 

2. Siswa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan konsep peluang. 

Adapun contoh permasalahan yang dapat dijadikan sebagai Lembar Kerja Siswa (LKS) 

adalah sebagai berikut: 

1. Doni dan Toni sedang bermain Cepli di depan rumah. Doni mendapat kesempatan 

pertama dalam melakukan bantingan. Namun sayang, Doni kurang beruntung karena 

hasil lemparannya mendapat dua bidang gambar yang berbeda. Berapa peluang 

kegagalan Doni dalam pembantingan tersebut? 

2. Hitunglah peluang munculnya 2 gambar pada 1 kali pelemparan 2 buah koin! 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Permainan tradisional Cepli merupakan permainan tradisional yang dapat dimainkan 

secara individu maupun kelompok. Permainan ini dilakukan dengan cara membanting dua buah 

koin sampai terdapat pemain yang mencapai poin kemenangan. Pemain akan memperoleh poin 

jika memperoleh permukaan koin yang sama dalam setiap bantingan kedua uang logamnya, 

sehingga akan menambah perolehan nilainya. Permainan Cepli berkaitan dengan materi 

matematika yaitu kaidah pencacahan dan peluang. Jika diberikan permasalahan mengenai 

peluang atau kaidah pencacahan, maka siswa atau anak-anak dapat memainkan permainan ini 

terlebih dahulu kemudian dapat memahami konsep peluang dan kaidah pencacahan yang akan 

dipelajari. Kaidah pencacahan di sini digunakan untuk mencari banyaknya ruang sampel dalam 

suatu kejadian. Kemudian, dapat dilakukan perhitungan peluang suatu kejadian. Selain itu juga 

siswa dapat mengerjakan LKS yang berkaitan dengan permainan Cepli sehingga akan 

memudahkan siswa untuk mengenali dan memahami konsep dari kaidah pencacahan dan 

peluang. Hasil penelitian ini dapat menemukan konsep peluang, seperti pada penelitian yang 

menginspirasi kami. Penelitian tersebut juga membantu siswa dalam menemukan konsep 

peluang, perbedaannya pada media yang digunakan. 

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah mengkaji lebih lanjut aspek matematis terkait 

konsep peluang binomial pada permainan Cepli beserta Lembar Kerja Siswa (LKS). Selain itu 

mungkin dapat dikaji aspek matematis lain yang terdapat pada permainan Cepli ini. 
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Abstrak 

Etnomatematika merupakan bidang ilmu yang mempelajari penerapan 

matematika dalam budaya. Indonesia adalah negara majemuk yang kaya akan 

adat dan budaya, salah satunya adalah permainan tradisional. Contoh dari 

permainan tradisional yang ada di Indonesia adalah Kucing-Kucing. 

Permainan Kucing-Kucing berasal dari Bengkulu dan biasanya dimainkan 

oleh anak-anak perempuan. Saat bermain permainan ini, anak secara tidak 

langsung juga mempelajari konsep kaidah pencacahan, operasi bilangan, 

peluang, modulo, translasi dan rotasi dalam transformasi geometri. Tujuan 

penelitian ini, yaitu mengkaji aspek matematis dalam permainan Kucing-

Kucing dan mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran matematika 

topik operasi modulo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi langsung, 

selain itu juga membuat Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam permainan Kucing-Kucing terdapat 

aspek matematika, yaitu operasi modulo dan dirancang suatu LKPD untuk 

mengenalkan konsep operasi modulo melalui permainan Kucing-Kucing. 

Kata kunci: etnomatematika, permainan tradisional, Kucing-Kucing, modulo 

 

PENDAHULUAN 

Modulo adalah suatu operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan 

dengan bilangan lain. Operasi modulo ini akan ditemukan dalam mata kuliah Teori Bilangan 

yang diberikan pada semester tiga. Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya akan 

diminta untuk mencari hasil dari operasi modulo tapi juga membuktikan suatu pernyataan yang 

terkait dengan modulo. Tentunya untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika 

perlu pemahaman mengenai definisi, teorema, dan dalil yang ada. Namun sering dijumpai 

mahasiswa yang kesulitan dalam menggunakan definisi, teorema, dan dalil yang ada untuk 

menyelesaikan masalah yang diberikan, baik permasalahan membuktikan maupun saat diminta 

mencari hasil dari operasi modulo. Hal ini dikarenakan mahasiswa belum memahami konsep 

dari modulo yang merupakan akibat dari sistem pembelajaran dimana mahasiswa cenderung 

hanya meniru pengerjaan dari contoh soal yang diberikan dosen. Mahasiswa masih sulit untuk 

mengkonstruksi pemikirannya mengenai konsep dari modulo.  

Etnomatematika dapat membantu meningkatkan kemampuan memecahkan masalah 

matematis. Etnomatematika merupakan jembatan antara pendidikan dan budaya mampu 

memberikan pengetahuan dengan nilai lebih untuk dipahami karena terkait dengan kebiasaan 

yang mampu membaur dengan tradisi setempat dalam pembelajaran matematika (Linda:2017). 

D’Ambrosio dalam Andi Saparudin, dkk (2019: 91) mengatakan bahwa etnomatematika berasal 

dari kata ethnomathematics yang terdiri dari tiga suku kata yaitu ethno yang terkait dengan 

budaya, mathema terkait dengan aktivitas matematika, dan tics yang berarti seni atau teknik. 

Sehingga jika digabungkan, etnomatematika berarti suatu ilmu yang mempelajari seni 

matematika dalam berbagai aktivitas kebudayaan manusia.  

Indonesia memiliki beragam kebudayaan, salah satunya dalam hal permainan 

tradisional. Berdasar Pusat Data Statistik Kemendikbud, total permainan yang ada di Indonesia 
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mencapai 766 permainan yang tersebar di 34 provinsi. Permainan tradisional Kucing-Kucing 

salah satunya. Permainan ini berasal dari Bengkulu yang permainannya membutuhkan sebuah 

bola karet atau bola tenis dan enam buah kucing-kucing (cangkang kerang). Dalam (Suwondo: 

1984) dijelaskan bahwa pemain Kucing-Kucing biasanya anak perempuan berumur 6 sampai 

13 tahun dan dapat dimainkan hingga 6 orang karena jika jumlah pemain terlalu banyak maka 

akan lama saat menunggu giliran bermain.  Permainan Kucing-Kucing diawali dengan 

melempar bola, menyebarkan kucing-kucing ke lantai, kemudian mengambil kucing-kucing 

dan diakhiri dengan menangkap bola yang telah memantul satu kali. Kucing-kucing diambil 

satu per satu, kemudian sekaligus dua, sekaligus tiga, sampai enam kucing-kucing diambil 

sekaligus. Ada 3 tahapan dalam permainan, yaitu buah basing, buah putih, dan buah hitam. 

Dalam tahap buah basing, posisi kucing-kucing saat jatuh dilantai dibiarkan berbeda - beda, 

kemudian mengambil kucing-kucing satu per satu sambil melantunkan dan menangkap bola 

sampai kucing-kucing terambil enam sekaligus. Pada tahap buah putih, posisi kucing-kucing 

perlu diubah agar bagian perut kerang kelihatan baru dimulai proses pengambilan kucing-

kucing. Sedangkan pada tahap buah hitam, sebelum proses pengambilan, posisi kucing-kucing 

diubah sehingga punggungnya yang terlihat. Jika diperhatikan, cara bermain kucing-kucing 

mirip dengan bekel. 

 Permainan Kucing-Kucing atau bekel memiliki beberapa aspek matematis didalamnya. 

Dalam (Nurrahmah: 2018) dijelaskan bahwa saat bermain bekel, peserta didik mempelajari 

konsep berhitung, menjumlah, mengurangi, membagi, serta mengalikan. Kemudian dalam 

(Azizah: 2020), bekel memiliki aspek matematis, yakni konsep peluang, penjumlahan, dan 

pengurangan. Selain beberapa hasil penelitian tersebut, ditemukan aspek matematis 

transformasi geometri (translasi dan rotasi) serta operasi modulo saat peneliti mencoba bermain. 

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji aspek matematis dalam permainan Kucing-

Kucing dan mengimplementasikannya dalam pembelajaran matematika topik operasi modulo. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian 

kualitatif merupakan langkah pemecahan masalah berdasarkan pengumpulan data-data yang 

ada. Menurut Sugiyono, ada beberapa teknik dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif, 

yaitu melalui observasi, wawancara, kajian literatur/dokumen, dan triangulasi/gabungan. 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan hal yang ingin dikaji, dapat mendengarkan, dan 

atau ikut berpartisipasi langsung di dalamnya. Dalam melakukan penelitian, kelompok 

mengamati secara langsung dan ikut merasakan permainan Kucing-Kucing. Nasution (dalam 

Sugiyono) menyatakan bahwa menggunakan teknik observasi memiliki beberapa manfaat, 

yaitu melalui observasi, peneliti dapat menemukan konteks data atau pandangan secara 

menyeluruh, dapat mengeksplorasi hal baru yang sebelumnya belum ada, dan bisa mengamati 

hal-hal kecil yang terkadang dilupakan orang. Spradley dalam Sugiyono (2016) mengemukakan 

bahwa terdapat tiga tahapan observasi, yaitu tahapan deskripsi, tahapan reduksi, dan tahapan 

seleksi. Dalam observasi deskriptif, peneliti melihat keseluruhan keadaan yang terjadi, keadaan 

tersebut dicatat ataupun direkam untuk membantu mengidentifikasi permasalahan. Setelah 

mendapatkan data secara umum/keseluruhan, peneliti memilih aspek tertentu untuk diamati 

secara lebih rinci dalam observasi terfokus. Terakhir, dalam tahap terseleksi, peneliti sudah 

dapat mengklasifikasikan, serta memahami pola yang ada. 

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan kajian 

literatur/dokumen dan gabungan. Dokumen merupakan catatan mengenai kegiatan yang sudah 

berlalu. Menurut Sugiyono (2016), penelitian akan lebih akurat jika dikomparasikan dengan 

dokumen yang ada, seperti foto, autobiografi, karya tulis, dan sebagainya. Akan tetapi, dalam 

melakukan penelitian, peneliti harus bisa memilah dalam menggunakan dokumen yang 

sumbernya terpercaya.  Penelitian ini mengkomparasikan beberapa teknik pengumpulan data 
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untuk bisa mendapatkan sumber data yang cukup akurat. Menurut Susan Stainback dalam 

Sugiyono (2016), tujuan dari teknik gabungan bukan semata-mata untuk mencari kebenaran, 

tetapi mengenai pemahaman peneliti terhadap apa yang ditemukannya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tahapan dan Aturan Permainan Kucing-Kucing 

 Permainan Kucing-Kucing mirip dengan permainan Bekel, yang membedakan adalah 

pada permainan Kucing-Kucing tidak menggunakan biji bekel kuningan atau plastik tetapi 

menggunakan kerang atau yang disebut kucing-kucing. Permainan Kucing-Kucing 

membutuhkan sebuah bola karet atau bola tenis dan 6 buah kucing-kucing untuk bermain. 

Permianan ini terdiri dari tiga tahap, yaitu sebagai berikut: 

1) Buah Basing 

Pada tahap ini, yang pertama pemain lakukan adalah melambungkan bola kemudian 

menyebar kucing-kucing ke lantai. Kemudian, pemain harus dapat menangkap bola 

sebelum bola memantul lebih dari sekali. Selanjutnya, pemain melambungkan bola dan 

mengambil satu kucing-kucing serta menangkap bola sebelum bola memantul lebih dari 

sekali. Melempar bola, mengambil kucing-kucing dan menangkap bola kembali 

dilakukan berulang sampai tidak ada lagi kucing-kucing yang tersisa di lantai. Setelah 

berhasil mengambil kucing-kucing satu per satu, pemain harus mengulang kegiatan 

yang mirip dengan kegiatan sebelumnya hanya saja kucing-kucing yang diambil setiap 

pengambilan menjadi dua buah. Hal tersebut terus dilakukan sampai kucing-kucing 

diambil enam sekaligus.  

2) Buah Putih 

Setelah kucing-kucing disebarkan, pemain harus menyamakan posisi kucing-kucing 

sehingga bagian perut dari semua kucing-kucing menghadap ke atas sebelum 

melakukan kegiatan pada tahap buah basing. Caranya adalah dengan merubah posisi 

kucing-kucing satu per satu agar perutnya menghadap ke atas dengan diselingi 

melambungkan dan menangkap bola. Setelah semua bagian perut kucing-kucing 

menghadap ke atas, barulah pemain melakukan kegiatan pengambilan kucing-kucing 

yang sama pada tahap buah basing. 

3) Buah Hitam 

Tahap terakhir pada permainan ini mirip dengan tahap buah putih, hanya yang 

membedakan adalah punggung kucing-kucing harus diatur agar mengahadap ke atas. 

Pada permainan Kucing-Kucing terdapat beberapa aturan yang jika dilanggar akan 

mengakibatkan kesempatan bermain berhenti dan permainan dilanjutkan oleh pemain 

selanjutnya. Aturan tersebut, yakni bola hanya boleh memantul satu kali, bola tidak boleh jatuh 

mengenai kucing-kucing, dan bola tidak tertangkap saat mengambil kucing-kucing. 

 

 
Gambar 1. Kucing-Kucing 

(Kerang) 

Sumber: www.tokopedia.com 

 
Gambar 2. Bola Karet 

 
Gambar 3. Bermain 

Kucing-Kucing 
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Aspek Matematis Pada Permainan Kucing-Kucing 

Pada permainan Kucing-Kucing terdapat beberapa aspek matematis, seperti translasi 

dan rotasi, pencacahan, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Aspek matematis translasi 

dan rotasi pada permainan Kucing-Kucing terdapat proses merubah posisi kucing-kucing dalam 

tahap buah putih dan buah hitam. Pencacahan  nampak saat pemain menghitung kucing-kucing 

yang akan diambil agar sesuai dengan jumlah kucing-kucing yang seharusnya diambil. 

Penjumlahan dapat ditemukan dalam permainan Kucing-Kucing saat menghitung jumlah 

kucing-kucing yang telah diambil karena jumlahnya akan terus bertambah sampai pengambilan 

terakhir. Pengurangan terlihat pada jumlah kucing-kucing di lantai yang akan terus berkurang 

sampai habis setelah pengambilan terakhir. Pembagian ditemukan saat menentukan jumlah 

pengambilan dengan membagi 6 kucing-kucing dengan jumlah kucing-kucing yang seharusnya 

diambil. Konsep pembagian bersisa bisa dikaitkan dengan konsep modulo. 

Konsep Operasi Modulo 

Penerapan aritmatika modulo sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah 

satu contohnya bisa dijumpai pada permainan Kucing-Kucing yang berasal dari Bengkulu. Sifat 

pembagian pada bilangan bulat menghasilkan konsep-konsep seperti bilangan prima dan  

aritmatika modulo (Ginting, 2010). Operasi modulo merupakan operasi yang berlaku pada 

himpunan bilangan bulat dan disimbolkan dengan mod . Berikut ini penjelasannya, a 

merupakan bilangan bulat dan b,m  merupakan bilangan positif, sehingga operasi modulo 

antara a  dan m  menghasilkan b  dan dapat ditulis a mod m = b (bilangan bulat a  dibagi 

dengan m  memberikan sisa b . Operasi modulo juga dapat dituliskan sebagai a = q.m + b 

dimana q merupakan suatu bilangan bulat. Aritmatika modulo menghasilkan b yang terletak 

pada interval 0 ≤ b ≤ m-1  atau terletak pada himpunan bilangan bulat {0,1,2,...,m-1}. 

Misalkan11 mod 4 = 3, artinya 11 dibagi dengan 4 memberikan hasil 2 dan bersisa 3. 

Konsep dari operasi modulo dapat dijumpai pada permainan Kucing-Kucing, khususnya 

pada tahap pengambilan kucing-kucing dari satu per satu sampai enam sekaligus. Pada setiap 

pengambilan akan disertai dengan menangkap bola sebelum mengambil kucing-kucing, bola 

telah dilambungkan. Dengan kata lain banyaknya penangkapan bola akan sama dengan jumlah 

pengambilan pada setiap tahap pengambilan kucing-kucing. Kemudian, pada pengambilan 

terakhir terkadang dijumpai kucing-kucing yang jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah kucing-

kucing yang seharusnya diambil pada tahap tersebut atau bisa disebut bersisa. Berdasarkan hal 

tersebut dapat dikatakan bahwa pada tahap pengambilan kucing-kucing memuat konsep operasi 

modulo.   

Pengambilan Kucing-Kucing Satu-Satu  

Tahap pertama adalah mengambil kucing-kucing satu per satu. Jumlah kucing-kucing 

ada enam sehingga akan terjadi enam kali pelemparan bola. Pada pengambilan terakhir, jumlah 

kucing-kucing satu dan sudah sesuai dengan jumlah kucing-kucing yang seharusnya diambil 

sehingga tidak ada sisa. Dalam aritmatika modulo, peristiwa tersebut dapat dituliskan sebagai 

6 mod 1 = 0 dan dapat diartikan sebagai 6 habis dibagi oleh 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4. Kucing-kucing pada pengambilan satu-satu 
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Pengambilan Kucing-Kucing Dua-Dua 

Setelah berhasil melewati tahap pertama yaitu pengambilan kucing-kucing satu persatu, 

pemain memasuki tahap kedua, yaitu pengambilan kucing-kucing dua-dua. Kucing-kucing 

yang tersedia ada enam, jika diambil dua dalam setiap lemparan bola maka terjadi lemparan 

bola sebanyak tiga kali. Pada pelemparan bola yang ketiga, jumlah kucing-kucing dua dan 

sudah sesuai dengan jumlah Kucing-Kucing yang seharusnya diambil sehingga tidak ada 

kucing-kucing yang tersisa (dengan kata lain sisanya 0). Peristiwa tersebut dapat diterjemahkan 

6 mod 2 = 0. Hal tersebut juga dapat diartikan bahwa 2 membagi habis 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan Kucing-Kucing Tiga-Tiga 

Pengambilan kucing-kucing tiga-tiga merupakan tahap ketiga dalam permainan ini. 

Kucing-kucing yang tersedia ada enam, jika diambil tiga dalam setiap lemparan bola maka 

terjadi lemparan bola sebanyak dua kali dan pada lemparan bola yang terakhir terdapat tiga 

kucing-kucing yang sesuai dengan jumlah kucing-kucing yang seharusnya diambil. Peristiwa 

tersebut dapat dituliskan sebagai 6 mod 3 = 0 dan berarti pembagian 6 dengan 3 tidak bersisa 

atau 3 membagi habis 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan Kucing-Kucing Empat-Empat 

Tahap keempat adalah mengambil kucing-kucing sekaligus empat pada setiap 

pengambilan. Tersedia enam kucing-kucing dan terjadi dua kali pengambilan namun pada 

pengambilan kedua, jumlah kucing-kucing hanya bersisa 2. Dalam operasi modulo dapat 

dituliskan sebagai 6 mod 4 = 2 yang berarti pembagian 6 dengan 4 akan bersisa 2.  

 

 

 

 

 

Gambar 5. Kucing-kucing pada pengambilan 

dua-dua 

Gambar 6. Kucing-kucing pada pengambilan 

tiga-tiga 
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Pengambilan Kucing-Kucing Lima-Lima 

Tahap selanjutnya adalah mengambil kucing-kucing sebanyak lima pada setiap 

pengambilan. Terjadi dua kali pengambilan dengan pengambilan terakhir hanya terdapat satu 

kucing-kucing. Peristiwa ini dapat dituliskan sebagai 6 mod 5 = 1  atau dapat diartikan 6 

dibagi 5 akan bersisa 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengambilan Kucing-Kucing Sekaligus Enam 

Tahap terakhir adalah mengambil kucing-kucing enam sekaligus. Diketahui bahwa jumlah 

kucing-kucing ada enam dan diambil enam sekaligus sehingga hanya terjadi sekali pengambilan. 

Peristiwa ini dapat ditulis sebagai 6 mod 6 = 0 karena setelah pengambilan pertama tidak ada 

lagi kucing-kucing yang tersisa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi Dalam Pembelajaran Matematika Topik Operasi Modulo 

Pembelajaran materi modulo dapat diawali dengan membagi peserta didik dalam 

beberapa kelompok kecil untuk bermain Kucing-Kucing. Kemudian, peserta didik mengerjakan 

LKPD secara berkelompok dan dibimbing pendidik. LKPD akan membantu peserta didik 

menemukan konsep dari operasi modulo dengan bantuan dari hasil pengamatan selama bermain. 

Gambar 7. Kucing-kucing pada pengambilan 

empat-empat 

Gambar 8. Kucing-kucing pada pengambilan 

lima-lima 

Gambar 9. Kucing-kucing pada pengambilan 

terakhir 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
255 

 

Contoh LKPD 

Kegiatan I 

Ringkasan materi: 

a mod m = b berarti bilangan bulat a dibagi dengan m memberikan sisa b. Dimana b 

terletak pada himpunan bilangan bulat {0,1,2,...,m-1} 

Keterangan:  

● Jika jumlah kucing-kucing pada pengambilan terakhir tidak sesuai dengan jumlah 

kucing-kucing yang seharusnya diambil, banyak kucing-kucing terakhir disebut “sisa”. 

● Saat jumlah kucing-kucing pada pengambilan terakhir sudah sesuai dengan jumlah 

kucing-kucing yang seharusnya diambil, sisanya adalah 0.  

Isilah titik-titik sesuai dengan hasil pengamatan saat bermain! 

1. Pengambilan kucing-kucing satu-satu 

Banyak pengambilannya adalah … 

Jumlah kucing-kucing pada pengambilan terakhirnya adalah … 

Sisanya adalah ... 

2. Pengambilan kucing-kucing dua-dua 

Banyak pengambilannya adalah… 

Jumlah kucing-kucing pada pengambilan terakhirnya adalah… 

Sisanya adalah... 

3. Pengambilan kucing-kucing  tiga-tiga 

Banyak pengambilannya adalah… 

Jumlah kucing-kucing pada pengambilan terakhirnya adalah… 

Sisanya adalah… 

4. Pengambilan kucing-kucing empat-empat 

Banyak pengambilannya adalah… 

Jumlah kucing-kucing pada pengambilan terakhirnya adalah… 

Sisanya adalah… 

5. Pengambilan kucing-kucing lima-lima 

Banyak pengambilannya adalah… 

Jumlah kucing-kucing pada pengambilan terakhirnya adalah… 

Sisanya adalah…  

6. Pengambilan kucing-kucing enam-enam 

Banyak pengambilannya adalah … 

Jumlah kucing-kucing pada pengambilan terakhirnya adalah … 

Sisanya adalah...   

Kegiatan II 

Susunlah hal-hal yang diperoleh di setiap pengambilan pada Kegiatan I sehingga menjadi 

bentuk operasi modulo! 

1. Pengambilan kucing-kucing satu-satu:   … mod … = … 

2. Pengambilan kucing-kucing dua-dua: … mod … = …  

3. Pengambilan kucing-kucing tiga-tiga:   … mod … = …  

4. Pengambilan kucing-kucing empat-empat:  … mod … = …  

5. Pengambilan kucing-kucing lima-lima:   … mod … = …  

6. Pengambilan kucing-kucing enam-enam:  … mod … = …  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Pada permainan Kucing-Kucing terdapat konsep translasi, rotasi, pencacahan, 

penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan operasi modulo. Oleh karena itu, permainan 

Kucing-Kucing dapat diimplementasikan pada pembelajaran matematika dalam materi modulo. 
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Permainan Kucing-Kucing dapat dilakukan sebelum pendidik memaparkan pembahasan 

mengenai makna dan arti dari modulo. Permainan diharapkan dapat memicu rasa ingin tahu 

peserta didik dan mengemas pembelajaran menjadi lebih menyenangkan sehingga peserta didik 

semakin semangat dalam belajar. Peneliti selanjutnya dapat mengkaji penjumlahan, maupun 

perkalian modulo, dan aspek matematis lainnya dalam permainan Kucing-Kucing. LKPD 

diharapkan dapat diimplementasikan saat pembelajaran di kelas.  
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EKSPLORASI ETNOMATEMATIKA PADA PERMAINAN MACAN-MACANAN 

DARI BALI DAN IMPLEMENTASINYA PADA SOAL HOTS MATEMATIKA 

TINGKAT SMP DAN SMA  

 

Yulvani Anggraeni Christine Limbong1), Silvia2) 
 1,2Mahasiswa S1 Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma 

yulvanianggraee@gmail.com 

 

Abstrak 

Dalam pembelajaran matematika guru perlu memperhatikan konsep awal yang 

dimiliki oleh siswa, karena konsep baru matematika dapat diterima dengan baik oleh 

siswa jika sudah memahami konsep awal. Pengetahuan awal yang dimaksud disini 

bukan hanya pengetahuan yang berlandaskan konsep baru matematika tersebut, tetapi 

juga dengan pengalaman siswa sepanjang hidupnya yang dapat menunjang memahami 

konsep baru matematika tersebut. Selain itu, budaya adalah suatu kebiasaan turun-

temurun yang dilestarikan masyarakat. Artinya, pengetahuan budaya menjadi sangat 

dekat dengan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, guru dapat memanfaatkan 

budaya sebagai pengetahuan awal yang baik bagi siswa. Pembelajaran matematika 

berbasis budaya ini dikenal dengan pembelajaran berbasis etnomatematika. Selain itu, 

dalam pembelajaran abad 21 siswa dituntut untuk terampil menyelesaikan soal HOTS. 

Dari uraian tersebut tujuan penelitian ini adalah menemukan unsur-unsur matematika 

pada permainan macan-macanan dari Bali dan mengimplementasi pada soal HOTS 

matematika tingkat SMP dan SMA. Metode yang digunakan  dalam  kajian  ini  adalah 

melakukan eksploratif etnomatematika pada permainan macan macanan dari Bali. 

Kemudian peneliti mengimplementasikan penemuan unsur-unsur matematika dalam 

macan-macanan ke dalam soal HOTS matematika dengan masalah konseptual yang 

dipakai adalah permainan macan-macanan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh bahwa terdapat unsur-unsur matematika pada permainan macan-macanan 

yang dapat digunakan oleh guru sebagai pengetahuan awal dalam pembelajaran 

matematika yaitu bilangan, relasi, geometri bidang, peluang, dan transformasi tingkat 

SMP dan materi peluang, transformasi, dan vektor tingkat SMA serta diperoleh soal 

HOTS mencakup materi geometri bidang, peluang, dan transformasi untuk tingkat 

SMP dan materi peluang, transformasi, dan vektor untuk tingkat SMA dengan 

permainan macan-macanan sebagai masalah konseptual.  

Kata kunci: Etnomatematika, Soal HOTS, Permainan Tradisional, Macan-

Macanan  

 

PENDAHULUAN 

Guru perlu memperhatikan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa saat 

membangun konsep baru matematika. Hal tersebut didukung oleh Rahmatan & Liliasari (2012) 

bahwa pengetahuan awal siswa dapat menunjang guru dalam pembelajaran dan meningkatkan 

pemahaman siswa dalam membangun konsep yang baru. Pengetahuan awal ini akan menjadi 

modal penting bagi siswa dalam mempelajari konsep baru matematika. Hal ini selaras dengan 

pendapat Hudojo (1990) bahwa matematika adalah ilmu yang mempelajari ide – ide atau 

konsep – konsep abstrak yang terstruktur, sehingga untuk mempelajari konsep matematika 

tertentu yang berlandaskan konsep matematika lainnya, siswa perlu memahami konsep lain 

tersebut, jika tidak siswa akan kesulitan saat memahami konsep baru tersebut. 

Definisi budaya menurut Tyler (dikutip dalam Supriadi, Arisetyawan, dan Tiurlina, 

2016) adalah sebuah cakupan keseluruhan kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat 

yang kompleks seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, moral, adat, dan setiap 

mailto:yulvanianggraee@gmail.com
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kemampuan lain serta kebiasaan manusia lainnya sebagai anggota masyarakat. Sehingga 

budaya dapat dikatakan sebagai identitas bagi masyarakat, sesuatu yang dekat dan tidak asing 

bagi masyarakat. Hal yang tidak asing inilah yang dapat dijadikan pengetahuan awal yang baik 

bagi siswa untuk mempelajari suatu konsep baru matematika. 

Secara tidak langsung pembelajaran matematika berbasis budaya menjadi tempat bagi 

guru untuk memperkenalkan budaya–budaya yang ada di tengah masyarakat. Hal ini tentu saja 

menjadi hal yang menarik bagi bangsa Indonesia. Negara Indonesia adalah negara yang kaya 

akan kebudayaan, dengan memperkenalkan budaya–budaya tersebut ke dalam pembelajaran 

matematika berbasis etnomatematika adalah bentuk melestarikan budaya. Setiap daerah di 

Indonesia memiliki budaya yang unik, dengan kata lain budaya menjadi identitas dari 

masyarakat daerah tersebut. Contoh hasil kebudayaan adalah rumah adat, upacara adat, senjata 

tradisional, bahasa, kesenian daerah, permainan tradisional dan lain sebagainya.  Salah satu 

hasil kebudayaan dari Indonesia adalah permainan tradisional macan–macanan dari Bali. 

Permainan macan–macanan terbagi menjadi lima jenis, antara lain macan – macanan umah 

selae (dua puluh lima petak), umah sia (sembilan petak), abing/tebing, dan tit. Pembahasan 

selanjutnya mengenai permainan macan – macanan ini adalah jenis permainan macan–

macanan umah selae (dua puluh lima petak). 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1984) menjelaskan permainan macan–

macanan adalah permainan rakyat yang mengetengahkan pertarungan antara “macan” 

(harimau) disatu pihak, melawan “bebeh” (orang/manusia) di lain pihak. Untuk daerah lainnya 

permainan ini sering disebut “derek–derekan”. Permainan ini dapat diselenggarakan kapan dan 

dimana saja karena fungsinya yang pokok adalah mengisi waktu senggang bagi rakyat 

pedesaan. Permainan ini dapat dilakukan dengan leluasa oleh siapa saja baik orang tua, anak–

anak muda maupun kanak–kanak, asal mereka berminat.  

Pembelajaran matematika dengan berbasis budaya juga dikenal sebagai pembelajaran 

matematika berbasis etnomatematika. Istilah ethnomathematics dikenalkan oleh 

matematikawan dan pengajar Brazil Ubiratan D'Ambrosio pada tahun 1977 selama presentasi 

untuk American Association for the Advancement of Science. D'Ambrosio (1985) menjelaskan 

etnomatematika adalah unsur–unsur matematika di dalam budaya yang dipraktikkan oleh 

kelompok – kelompok tertentu. Bishop (1997) menjelaskan terdapat enam aktivitas mendasar 

di dalam etnomatematika, yaitu aktivitas menghitung atau membilang (counting), 

menempatkan (locating), mengukur (measuring), mendesain (designing), bermain (playing), 

dan menjelaskan (explaining). 

Menurut Richardo (2016),  belajar matematika dengan berbasis etnomatematika 

memberikan nuansa baru bagi siswa, siswa dapat mengeksplorasi kebudayaan – kebudayaan 

yang ada dilingkungan sekitar yang kemudian dikaitkan ke dalam pembelajaran matematika. 

Selain itu menurut Richardo (2016), etnomatematika menjadi fasilitas bagi siswa untuk 

membangun konsep matematika dengan pengetahuan awal yang sudah dimiliki karena berasal 

dari lingkungan siswa itu sendiri. Hal ini mendukung tercapainya salah satu tujuan kurikulum 

2013 yaitu siswa dapat mengaitkan materi pembelajaran yang diberikan dengan kehidupan 

sehari – hari siswa, sehingga pembelajaran menjadi bermakna.  

Kurikulum 2013 yang beradaptasi dari pembelajaran abad 21 juga menuntut siswa 

mampu berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS). Menurut Thomas dan 

Thorne (dikutip dari Nugroho, 2018) menjelaskan HOTS adalah cara berpikir yang lebih tinggi 

untuk memecahkan masalah dengan memanfaatkan fakta yang ada, HOTS tidak hanya sekedar 

menghafalkan fakta, mengemukakan fakta, atau menerapkan peraturan, rumus dan prosedur. 

Taksonomi Bloom yang telah direvisi oleh Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl 

mengkaji ranah kognisi siswa terdiri dari enam tingkatan yaitu mengingat (remember), 

memahami (understand), mengaplikasikan (apply), menganalisis (analyze), mengevaluasi 

(evaluate) dan mencipta (create). Level kemampuan yang masuk ke dalam HOTS adalah 
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menganalisis (analyze), mengevaluasi (evaluate) dan mencipta (create). Salah satu cara guru 

untuk merangsang siswa berpikir tingkat tinggi adalah dengan memberikan soal atau masalah 

yang penyelesaiannya menuntut siswa untuk menganalisis (memecah materi menjadi bagian – 

bagian penyusunnya atau mendeteksi bagaimana hubungan antar bagian tersebut dan 

hubungannya dengan keseluruhan struktur atau tujuan), mengevaluasi (membuat keputusan 

berdasarkan kriteria dan standar) atau mencipta (memadukan berbagai elemen untuk 

membentuk sesuatu yang baru, koheren atau membuat produk yang orisinal). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Mahendra (2017) menjelaskan bahwa dengan 

menerapkan model pembelajaran tertentu dengan nuansa etnomatematika memberikan dampak 

positif dengan meningkatnya motivasi belajar dan hasil belajar siswa.  Selain itu, dalam 

penelitian Abdullah, Mastur dan Sitarto (2015) menjelaskan bahwa menerapkan model 

pembelajaran tertentu dengan nuansa etnomatematika dapat menjadi model pembelajaran yang 

efektif untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa. 

Berdasarkan uraian di atas tujuan penelitian ini adalah menemukan unsur-unsur 

matematika pada permainan macan-macanan dari Bali dan mengimplementasi pada soal 

HOTS matematika tingkat SMP dan SMA. 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian 

yakni penelitian eksploratif untuk menemukan unsur-unsur matematika pada permainan 

macan-macanan Menurut Anggito dan Setiawan (2018) penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang berdasarkan kejadian alamiah yang bertujuan menafsirkan kejadian yang terjadi. Menurut 

Yusuf (2017) penelitian eksploratif adalah penelitian penelaahan untuk pemantapan konsep 

yang nantinya digunakan dalam penelitian yang lebih luas.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode literatur yang 

diawali dengan mencari informasi tentang permainan macan-macanan. Dari informasi yang 

diperoleh peneliti mencoba memainkan permainan macan-macanan. Setelah memainkan 

permainan macan-macanan, peneliti melihat adanya unsur-unsur matematika pada jenjang 

SMP dan SMA. Kemudian peneliti tertarik mengimplementasikan penemuan unsur-unsur 

matematika tersebut ke dalam soal - soal HOTS matematika dengan masalah konseptual yang 

dipakai adalah permainan macan - macanan. Teknik analisis data yaitu deskriptif.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Permainan Macan – Macanan dimainkan oleh dua orang, pemain A sebagai macan dan 

pemain B sebagai bebeh. Arena permainan macan – macanan terdiri dari 25 petak persegi  5 

cm dan 4 buah ulu berbentuk setengah lingkaran. 

 

  
Gambar 01. Arena Permainan Macan–Macanan 
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Setelah menyiapkan arena permainan, pemain juga harus menyiapkan 25 benda kecil 

seperti batu yang dilambangkan sebagai bebeh dan 4 buah benda yang lebih besar yang 

dilambangkan sebagai macan. Kedua pemain yang akan bertanding mengambil tempat duduk 

yang saling berhadapan. Pemain A memasukkan 4 buah macan terlebih dahulu dengan strategi 

tertentu. Pemain B memasukkan bebeh satu – persatu secara bergantian atau setelah giliran 

pemain A berjalan. Bebeh dan Macan hanya dapat bergerak 1 langkah, bebeh dapat bergerak 

jika semua bebeh sudah dimaukkan ke dalam arena dan bebeh tidak dapat bergerak secara 

diagonal seperti macan. Macan memakan bebeh dengan cara “L” sambil menyebutkan amah, 

contohnya macan di petak 6 memakan bebeh di petak 17. Jika bebeh berada diujung petak, 

macan memakan bebeh dengan bergerak diagonal sambil menyebutkan kling – kung, 

contohnya macan di petak 16 berpindah ke petak 22 dan memakan bebeh di petak 21. Macan 

dapat memakan tiga bebeh sekaligus yang berjajar di depan ulu sambil menyebutkan amah 

tegen, contohnya macan di petak 8 meloncat ke ulu I dan kembali ke petak 3 serta memakan 

bebeh yang sudah ada di petak 2, 3 dan 4. Bebeh dapat menyita macan yang lupa memakan 

bebeh sambil menyebutkan kerut. Jika macan sudah semua terkepung atau dapat di kerut, maka 

pemain A kalah. Sebaliknya, jika bebeh sudah habis dimakan macan maka pemain B kalah. 

Strategi penempatan bebeh atau macan pada arena permainan macan-macanan menjadi kunci 

kemenangan pada permainan ini. Bagi pemain A perlu memperhatikan penempatan posisi 

macan agar tidak mudah di kerut, dengan cara tidak menempatkan macan di pojok arena 

permainan (petak 1, 5, 21 dan 25).  

Berdasarkan hasil eksplorasi diperoleh bahwa terdapat aktivitas – aktivitas fundamental 

etnomatematika pada permainan macan-macanan, yaitu aktivitas menghitung atau membilang 

(counting), menempatkan (locating), mengukur (measuring), mendesain (designing), dan 

bermain (playing). Berikut adalah penjabaran terdapat aktivitas – aktivitas fundamental 

etnomatematika yang terdapat pada permainan macan-macanan: 

 

Tabel 01. Aktivitas – aktivitas fundamental pada permainan macan-macanan. 

Aktivitas – Aktivitas 

Fundamental 
Aktivitas dapat ditemukan pada : 

Menghitung atau 

membilang (counting) 

1. Arena permainan macan-macanan yang membutuhkan 25 

petak dan 4 buah ulu. 

2. Benda yang merepresentasikan bebeh sebanyak 25 buah. 

3. Benda yang merepresentasikan macan sebanyak 4 buah. 

Menempatkan 

(locating) 

1. Penenpatan 25 petak dan 4 buah ulu pada permainan macan-

macanan. 

2. Penempatan bebeh dan macan saat memasukki arena 

permainan macan-macanan. 

3. Perubahan posisi yang terjadi bebeh atau macan di dalam 

arena permainan macan-macanan. 

4. Rute yang ditempuh bebeh atau macan untuk mencapai posisi 

tertentu dalam arena permainan macan-macanan. 

5. Jarak antar bebeh atau macan di dalam arena permainan 

macan-macanan dapat berupa satuan panjang atau petak.  

Mengukur (measuring) 1. Ukuran arena permainan macan-macanan dengan satuan 

panjang dan luas. 

2. Rute tercepat yang ditempuh bebeh atau macan untuk 

mencapai posisi tertentu dalam arena permainan macan-

macanan. 
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Mendesain (designing) Desain arena permainan macan-macanan tersusun dari 25 petak 

berbentuk persegi dan 4 buah ulu berbentuk setengah lingkaran. 

Bermain (playing) 1. Strategi penempatan bebeh agar tidak dimakan (amah) oleh 

macan. 

2. Strategi penempatan macan agar tidak terkepung oleh bebeh. 

3. Strategi penempatan empat buah macan pada awal 

permainan. 

4. Prosedur permainan macan-macanan. 

5. Aturan permainan macan-macanan. 

6. Proses bermain macan-macanan hingga diperoleh 

pemenang.  

 

Berikut adalah unsur-unsur matematika pada permainan macan-macanan yang dapat 

digunakan dalam pembelajaran matematika tingkat SMP dan SMA yaitu bilangan, relasi, 

geometri bidang, peluang, transformasi, dan vektor. Berikut adalah penjabaran unsur-unsur 

matematika yang terdapat pada permainan macan-macanan: 

 

Tabel 02. Unsur – unsur matematika tingkat SMP dan SMA pada permainan macan-

macanan. 

Materi Pokok 

Matematika SMP dan 

SMA 

Keterangan 

Bilangan 

 

a. Banyak petak-petak persegi pada arena permainan macan-

macanan.  

b. Banyak bebeh dan macan yang digunakan dalam satu putaran 

permainan macan-macanan. 

c. Banyak bebeh dan macan yang tersisa (pengurangan). 

dan lain sebagainya. 

Relasi 

 

Misalkan A adalah himpunan semua macan dan B adalah 

himpunan semua bebeh. Himpunan A dan B dapat dibentuk relasi 

“memakan” dengan A sebagai daerah asal (domain) dan B sebagai 

daerah kawan (kodomain). Selain itu, himpunan A dan B dapat 

dibentuk relasi “dimakan” dengan B sebagai daerah asal (domain) 

dan A sebagai daerah kawan (kodomain). 

Geometri Bidang 

 

Bentuk arena permainan macan-macanan adalah bangun datar 

yang terbentuk dari kumpulan beberapa bangun datar seperti 

persegi dan setengah lingkaran. 

Peluang 

 

a. Besar peluang pemain sebagai bebeh, agar bebeh yang akan 

dimasukkan pada arena permainan tidak ada kemungkinan 

dimakan macan pada giliran pemain sebagai macan 

selanjutnya. 

b. Banyak cara yang dapat dilakukan pemain sebagai macan 

untuk meletakkan keempat macan pada awal permainan. 

dan lain sebagainya. 

Transformasi 

 

Perubahan posisi yang terjadi pada macan atau bebeh tertentu di 

dalam arena permainan adalah salah satu contoh penerapan 

konsep transformasi. Jenis transformasi yang mungkin dapat 

terjadi adalah translasi (pergeseran), rotasi (perputaran), (refleksi) 
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pencerminan atau gabungan dua transformasi atau lebih 

(komposisi transformasi). 

Vektor 

Perubahan posisi yang terjadi pada macan atau bebeh tertentu di 

dalam arena permainan adalah salah satu contoh penerapan 

konsep vektor. Vektor adalah besaran yang dipengaruhi oleh nilai 

dan arah, sama halnya dengan perubahan posisi yang terjadi pada 

macan atau bebeh juga dipengaruhi oleh nilai dan arah. Contohnya 

pemain ingin memindahkan bebeh ke kiri sebanyak satu langkah, 

jika ditentukan besaran vektor yang senilai dengan perubahan 

posisi bebeh tersebut akan diperoleh bahwa perubahan posisi 

tersebut senilai dengan vektor (-1,0) atau satu langkah ke kiri dan 

nol langkah ke bawah. 

 

Kemudian dari unsur-unsur matematika di atas, peneliti menemukan beberapa konsep 

seperti geometri bidang, peluang, transformasi, dan vektor yang dapat dibuat ke dalam soal 

HOTS dengan menggunakan permainan macan-macanan sebagai masalah kontekstual. Berikut 

adalah contoh soal HOTS yang dibentuk dengan permainan macan-macanan sebagai masalah 

kontekstual: 

1. Contoh Soal HOTS Geometri Bidang Tingkat SMP 

Budi ingin bermain macan-macanan bersama adiknya. Budi memanfaatkan 

kertas berukuran A4 yang berada di rumahnya untuk membuat arena permainan. 

Tentukan panjang maksimal persegi kecil (x pada Gambar 02) yang dapat dibuat Budi 

agar arena permainan macan – macanan dapat digambarkan secara lengkap. 

 
Gambar 02. Ilustrasi permasalahan soal nomor 1 

 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

a. Arena permainan macan – macanan terdiri dari 25 petak berbentuk persegi dan 4 
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buah ulu berbentuk setengah lingkaran (seperti gambar di atas). 

b. Ukuran kertas A4 adalah 21 cm × 29,7 cm. 

 

Ditanya : 

Panjang maksimal persegi kecil (x pada Gambar 02) yang dapat dibuat Budi agar arena 

permainan macan – macanan dapat digambarkan secara lengkap 

Misalkan  

  x = panjang sisi persegi atau diameter lingkaran 
1

2
x = jari - jari lingkaran 

Akan diperoleh pertidaksamaan sebagai berikut. 

6x ≤ 21    ...(1) 

6x ≤ 29,7  ...(2) 

Perhatikan persamaan 1 dan persamaan 2 dapat diabaikan, kemudian akan diperoleh 

x ≤ 3,5 cm. 

Panjang maksimal persegi kecil (x pada Gambar 02) yang dapat dibuat Budi agar arena 

permainan macan – macanan dapat digambarkan secara lengkap adalah 3,5 cm. 

Soal ini adalah soal HOTS pada tingkatan mencipta (C6) karena siswa perlu 

memadukan berbagai elemen seperti ukuran kertas A4 dan bentuk arena permainan 

macan-macanan untuk membentuk rumus mencari nilai x. 

 

2. Contoh Soal HOTS Peluang Tingkat SMP atau SMA 

Pemain A meletakkan 4 buah macan seperti pada Gambar 03. Giliran 

selanjutnya pemain B akan memasukkan 1 buah bebeh. Tentukan besar peluang 

peletakkan bebeh  oleh pemain B agar bebeh tidak ada kemungkinan dimakan (amah) 

oleh keempat macan pada giliran pemain A selanjutnya! 

 
Gambar 03. Ilustrasi permasalahan soal nomor 2 

 

Penyelesaian : 

Diketahui :  

a. Macan memakan bebeh dengan cara “L”. 
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b. Macan terletak pada petak nomor 2, 9, 12 dan 19. 

 

 

Ditanya :  

Peluang peletakkan bebeh  oleh pemain B agar bebeh tidak ada kemungkinan dimakan 

(“Amah”) oleh keempat macan pada giliran pemain A selanjutnya. 

Banyak petak yang tidak terisi oleh macan atau bebeh adalah 21 petak.  

Petak yang dapat menjadi kesempatan bagi macan untuk memakan bebeh adalah petak 

nomor 1, 3, 8, 10, 11, 13, 18, 20, 21, 22, dan 23 atau sebanyak 11 petak. 

Peluang peletakkan bebeh  oleh pemain B agar bebeh tidak ada kemungkinan dimakan 

(“Amah”) oleh keempat macan pada giliran pemain A selanjutnya adalah 
21-11

21
=

10

21
≈

0,476. 

Soal ini adalah soal HOTS pada tingkatan menganalisis (C4) karena siswa perlu 

mendeteksi bagaimana cara macan dapat memakan bebeh dan hubungannya dengan 

besar peluang peletakkan bebeh  oleh pemain B agar bebeh tidak ada kemungkinan 

dimakan (“Amah”) oleh keempat macan pada giliran pemain A selanjutnya. 

 

3. Contoh Soal HOTS Transformasi Tingkat SMP atau SMA 

Kamu sedang mengamati kedua temanmu yang sedang asyik bermain macan-

macanan di kelas. Kamu melihat pada saat tertentu temanmu memasukkan bebeh di 

petak nomor 2 kemudian selang beberapa saat bebeh di petak nomor 2 bergeser hingga 

ke petak nomor 20. Kemudian kamu berimajinasi perpindahan posisi bebeh tersebut ke 

dalam pembelajaran geometri transformasi, tentukan jenis transformasi apa saja yang 

sesuai dengan perubahan posisi bebeh tersebut! 

 
Gambar 04. Ilustrasi permasalahan nomor 3 

 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

Bebeh di petak nomor 2 berpindah posisi ke petak nomor 20. 
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Ditanya : 

Jenis transformasi apa saja yang sesuai dengan perubahan posisi bebeh tersebut. 

Berikut adalah beberapa jenis transformasi yang merepresentasikan perubahan posisi 

bebeh tersebut adalah. 

a. Translasi (3, -3) atau ke kanan sebanyak tiga langkah dan ke bawah sebanyak 3 

langkah. 

b. Refleksi terhadap garis diagonal arena permainan yang melalui petak 5, 9, 13, 17, 

dan 21. 

c. Rotasi sejauh 180° dengan titik pusat berada pada titik persekutuan petak nomor 8, 

9, 13 dan 14. 

Soal ini adalah soal HOTS pada tingkatan menganalisis (C4) karena siswa perlu 

mendeteksi bagaimana perubahan posisi yang terjadi pada bebeh tersebut dan 

hubungannya dengan konsep materi transformasi geometri yang telah dipelajari seperti 

translasi, refleksi, rotasi, dan komposisi transformasi. 

 

4. Contoh Soal HOTS Vektor Tingkat SMA 

Kamu sedang mengamati kedua temanmu yang sedang asyik bermain macan-

macanan di kelas. Kamu melihat pada saat tertentu temanmu memasukkan bebeh di 

petak nomor 2 kemudian secara berurutan bebeh pindah ke petak 7, 8, 13 dan berhenti 

di petak 18. Tentukan besaran jumlah vektor dari setiap langkah perubahan posisi bebeh 

dan temukan satu rute lain dengan jumlahan besaran vektor yang sama! 

 
Gambar 05. Ilustrasi permasalahan nomor 4 

 

Penyelesaian : 

Diketahui : 

Bebeh di petak nomor 2 kemudian secara berurutan bebeh pindah ke petak 7, 8, 13 dan 

berhenti di petak 18. 

Ditanya :  

a. Tentukan besaran jumlahan vektor dari  setiap langkah perubahan posisi bebeh. 
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b. Temukan satu rute lain dengan jumlahan besaran vektor yang sama. 

Berikut adalah besaran vektor yang merepresentasikan perubahan posisi bebeh tersebut 

adalah (0, -1) + (1,0) + (0, -1) + (0, -1) = (1, -3)  atau ke kanan sebanyak satu 

langkah dan ke bawah sebanyak 3 langkah. Contoh rute lain yang memiliki besaran 

vektor yang sama adalah bebeh dari petak 2 pindah secara berurutan ke petak 3, 4, 9, 

14, 19 dan 18. Berikut adalah besaran vektor yang merepresentasikan perubahan posisi 

bebeh tersebut adalah (1,0) + (1,0) + (0, -1) + (0, -1) + (0, -1) + (-1,0) = (1, -3) 
atau ke kanan sebanyak satu langkah dan ke bawah sebanyak 3 langkah.  

Soal ini adalah soal HOTS pada tingkatan menganalisis (C4) karena siswa perlu 

mendeteksi bagaimana perubahan posisi yang terjadi pada bebeh tersebut dan 

hubungannya dengan konsep materi vektor dan menemukan satu buah rute lainnya yang 

memiliki besaran vektor yang sama dengan temuan vektor sebelumnya. 

Soal - soal HOTS ini dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika tingkat SMP 

dan SMA. Pada pembelajaran matematika tingkat SMP terdapat pembahasan materi mengenai 

geometri bidang, peluang, dan transformasi. Sedangkan pada pembelajaran matematika tingkat 

SMA terdapat pembahasan materi peluang, transformasi, dan vektor. Selain itu, pada 

pembelajaran matematika tingkat SMP, permainan macan-macanan juga dapat dijadikan 

masalah konseptual pada materi bilangan dan relasi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh bahwa terdapat aktivitas – 

aktivitas fundamental etnomatematika pada permainan macan-macanan, yaitu aktivitas 

menghitung atau membilang (counting), menempatkan (locating), mengukur (measuring), 

mendesain (designing), dan bermain (playing). Permainan macan-macanan dapat digunakan 

dalam pembelajaran matematika tingkat SMP dan SMA pada materi bilangan, relasi, geometri 

bidang, peluang, transformasi, dan vektor. Peneliti menemukan beberapa konsep matematika 

seperti geometri bidang, peluang, transformasi, dan vektor dapat dibuat ke dalam soal HOTS 

dengan menggunakan permainan macan-macanan sebagai masalah kontekstual.  

Guru matematika dapat memanfaatkan pengetahuan permainan macan-macanan 

sebagai masalah konseptual pada materi bilangan, relasi, geometri bidang, peluang, 

transformasi, dan vektor tingkat SMP atau SMA. Secara tidak langsung pemanfaatan 

permainan macan-macanan sebagai topik pembelajaran menjadi tempat bagi guru untuk 

memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Indonesia. 
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Abstrak 

Etnomatematika adalah hubungan antara unsur matematis dan budaya. 

Salah satu objek etnomatematika adalah permainan tradisional. Dalam suatu 

permainan secara sadar atau tidak sebenarnya banyak unsur matematis yang 

digunakan. Salah satu permainan tradisonal yang ada di nusantara adalah 

permainan makucung-kucungan yang berasal dari Bali. Nama permainan ini 

disesuaikan dengan nama lagu yang dipakai untuk mengiring pengoperan 

benda tebakan sepanjang jalannya permainan. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hasil kajian matematika yang terdapat pada permainan 

tradisional makucung-kucungan terkhusus dalam strategi keberhasilan 

menebak posisi akhir benda tebakan dan mengimplementasikan hasil kajian 

dalam rancangan pembelajaran materi modulo pada Sekolah Menengah Atas 

(SMA). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

etnografis. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah dengan 

melakukan eksploratif etnomatematika. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa permainan tradisional makucung-kucungan memiliki beberapa aspek 

matematika yang berkaitan dengan unsur geometri dasar seperti lingkaran 

dalam bentuk posisi para pemain dalam permainan. Selain itu terdapat pula 

unsur membilang yang berkaitan dengan pengoperan benda tebakan, 

permutasi siklis yang berkaitan dengan banyaknya kemungkinan susunan 

posisi duduk para pemain dalam permainan dan materi modulo dalam strategi 

keberhasilan menebak posisi terakhir benda tebakan. Permainan makucung-

kucungan Bali ini merupakan permainan yang hampir serupa dengan 

permainan cublak-cublak suweng yang berasal dari Jawa, perbedaan dari 

kedua permainan ini terletak pada posisi pemain yang kalah atau yang harus 

menebak posisi terakhir benda tebakan. Dalam proses permainannya terdapat 

unsur pendidikan karakter berupa kebersamaan, kejujuran, sportivitas, dan 

toleransi. 

Kata kunci: etnomatematika, permainan tradisional, makucung-kucungan, 

modulo 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka ragam, salah satu kebudayaannya adalah 

permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan hasil penggalian dari budaya sendiri 

yang didalamnya banyak mengandung nilai-nilai pendidikan karena dalam kegiatan 

permainannya memberikan rasa senang pada anak yang memainkannya. Tidak dipungkiri 

bahwa setiap permainan tradisional ternyata memiliki banyak unsur matematis yang bisa 

digunakan. Hubungan antara unsur matematis dan budaya disebut dengan etnomatematika. 

Secara bahasa, awalan “ethno” diartikan sebagai sesuatu yang sangat luas berkaitan dengan 
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konteks sosial budaya, yaitu bahasa, jargon, kode perilaku, mitos dan simbol. Kata dasar 

“mathema” mengarah pada menjelaskan, mengetahui, memahami, dan melakukan suatu  

kegiatan seperti pengkodean, mengukur, mengklarifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. 

Akhiran “tics” berasal dari katatechne dan memiliki makna sama seperti teknik (D’Ambrosio, 

1994: 449). Salah satu permainan tradisional yang ada di nusantara adalah permainan 

makucung-kucungan yang berasal dari Bali. Nama permainan ini disesuaikan dengan nama 

lagu yang dipakai untuk mengiring pengoperan benda tebakan sepanjang jalannya permainan. 

Permainan ini biasanya dilakukan oleh 4 sampai 6 orang anak dengan umur antara 6 sampai 

dengan 12 tahun yang terdiri dari anak-anak putra, anak-anak putri maupun campuran antara 

anak-anak putra dan putri. Permainan Makucung-kucungan ini merupakan permainan yang 

cara bermainnya hampir sama dengan permainan Cublak-cublak Suweng yang berasal dari 

Jawa Tengah. Perbedaan dari kedua permainan ini hanya terletak pada lagu iringan dan posisi 

bermain para pemainnya saja. Dalam permainan yang berasal dari Bali, kebanyakan bertujuan 

untuk mendidik ana-anak, baik dalam hal keterampilan, jasmani, maupun kecerdasan pikiran. 

Serta membiasakan diri anak-anak untuk belajar bergotong royong, tenggang rasa serta belajar 

bertanggung jawab. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat atau mengidentifikasikan aspek 

matematika apa yang terdapat pada strategi keberhasilan menebak dalam permainan 

makucung-kucungan Bali terkhusus dalam pembelajaran materi modulo. Strategi adalah 

pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan 

eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Strategi permainan adalah taktik atau cara yang 

dilakukan agar sebuah tim menang dalam suatu pertandingan. Pada permainan makucung-

kucungan ini, penulis ingin mengkaji mengenai konsep modulo. Modulo adalah Dalam 

matematika dan dalam pemrograman komputer modulus, operasi modulus adalah sebuah 

operasi yang menghasilkan sisa pembagian dari suatu bilangan terhadap bilangan lainnya. 

Dalam bahasa pemrograman operasi ini umumnya dilambangkan dengan simbol %, mod atau 

modulo, tergantung bahasa pemrograman yang digunakan. Misalkan dua bilangan a dan b, 

a modulo b (disingkat a mod b) adalah bilangan bulat sisa pembagian a oleh b. Misalnya, 

"1 mod 3", "4 mod 3", dan "7 mod 3" memiliki hasil 1 , karena ketiga bilangan tersebut 

memiliki sisa 1 jika dibagi oleh 3, sedangkan "9 mod 3" sama dengan 0. Penerapan operasi 

modulus dalam teori bilangan tergolong kepada aritmetika modulus.  

Menurut Dharmamulya (2008) yang dikutip oleh Irma Risdiyanti (2018 : 2), menyatakan 

bahwa permainan tradisional bukan hanya mengandung unsur kesenangan saja, tetapi juga 

mengandung nilai-nilai budaya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari serta dapat 

melatih kemampuan berpikir dan berhitung. Menurut Powell and Frankenstein yang dikutip 

oleh Nining Nurbianti (2019:191) disebutkan bahwa matematika adalah produk budaya yang 

menghasilkan beragam aktivitas, sehingga manusia menciptakan matematika ditengah-tengah 

kebudayaan. Berdasarkan pendapat Dharmamulya, Powell dan Frankenstein dapat dimaknai 

bahwa terdapat unsur matematika pada permainan tradisional maupun pada produk budaya 

lainnya yang hadir ditengah-tengah masyarakat, sehingga peneliti menduga bahwa pada 

permainan tradisional makucung-kucungan Bali juga terdapat kajian matematika didalamnya.  

Selain itu terdapat penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Jhenny Windya Pratiwi (2020) dengan judul “Eksplorasi Etnomatematika pada Permainan 

Tradisional Kelereng”. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

permainan khususnya permainan kelereng memiliki manfaat dalam pembelajaran matematika 

atau biasa disebut dengan pembelajaran berbasis etnomatematika. Unsur etnomatematika yang 

terdapat pada dalam permainan kelereng diantaranya dari kelerengnya sendiri berbentuk seperti 

bola sehingga dapat dijadikan untuk media pembelajaran dari materi geometri dan tempat 

untuk mengumpulkan kelereng berbentuk lingkaran dan dikumpulkan membentuk segitiga 

sehingga dapat melatih anak untuk menggambar geometri lingkaran dan segitiga. Selain itu 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
270 

untuk menghitung jarak antara kelereng dengan lingkaran menggunakan jengkal tangan 

sehingga kegiatan tersebut dapat melatih anak untuk menghitung jarak. Penelitian yang 

dilakukan oleh Irma Risdiyanti (2018) dengan judul “Etnomatematika: Eksplorasi dalam 

Permainan Tradisional Jawa” menunjukkan bahwa permainan tradisional dalam kebudayaaan 

masyarakat Jawa masih dilestarikan dan dijaga oleh masyarakat. Permainan tradisional tersebut 

tidak hanya menyenangkan untuk dimainkan oleh anak-anak tetapi juga menggandung konsep 

matematika dan nilai-nilai kebudayaan. Konsep matematika yang ada dalam permainan 

tradisional tersebut berupa konsep operasi bilangan, bangun datar, kesebangunan, 

kekongruenan, perbandingan bilangan, dan relasi. Oleh karena itu, permainan tradisional ini 

dapat digunakan sebagai starting point atau konteks dalam pembuatan desain pembelajaran 

untuk anak sekolah dasar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kajian matematika 

yang terdapat pada permainan tradisional makucung-kucungan terkhusus dalam strategi 

keberhasilan menebak posisi akhir benda tebakan serta mengimplementasikan hasil kajian 

dalam rancangan pembelajaran materi modulo. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan etnografis. Pendekatan etnografis itu berarti suatu penelitian kualitatif yang 

dimaksudkan untuk meneliti budaya yang ada pada suatu masyarakat tertentu. Metode yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara eksplorasi, observasi, dokumentasi, dan studi 

literatur. Tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam proses pengumpulan data adalah  

melakukan studi literatur mengenai permainan dan materi modulo, menentukan tempat atau 

lokasi untuk melaksanakan eksplorasi pada permainan, menyiapkan segala peralatan baik yang 

digunakan untuk pengumpulan data maupun untuk menunjang permainan. Langkah 

selanjutnya adalah pelaksanaan pengambilan data dimana permainan akan dimainkan sesuai 

dengan aturan permainan dan peneliti mengamati dan mendokumentasikan proses permainan 

sepanjang permainan berlangsung yang kemudian dikaitkan dengan aspek matematis yaitu 

materi modulo dan merancang desain pembelajaran materi modulo.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Permainan Makucung-kucungan merupakan permainan tradisional Indonesia yang 

berasal dari Bali. Permainan ini sudah dikenal turun temurun bahkan sulit menebak siapa yang 

menciptakannya. Permainan ini dipungut di daerah Singaraja (Penataran). Permainan 

Makucung-kucungan ini merupakan permainan yang cara bermainnya hampir sama dengan 

permainan Cublak-cublak Suweng yang berasal dari Jawa Tengah. Perbedaan dari kedua 

permainan ini hanya terletak pada lagu iringan dan posisi bermain para pemainnya saja. Untuk 

permainan Makucung-kucungan, posisi badan pemain penebak akan memalingkan wajah atau 

badan dari pemain lain, sedangkan dalam permainan Cublak-cublak Suweng posisi pemain 

penebak akan menelungkupkan badan di tengah-tengah pemain lain dan seluruh tangan pemain 

diletakkan di punggung pemain penebak. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan kajian 

etnomatematika (matematika dalam budaya) dari Permainan Makucung-kucungan secara 

khusus pada materi Modulo.  

Permainan Makucung-kucungan ini biasanya dilakukan oleh 4 sampai dengan 6 orang 

dengan rentang umur antara 6 sampai 12 tahun yang terdiri dari anak-anak putra, anak-anak 

putri maupun campuran antara anak putra dan putri. Permainan ini dapat dilakukan kapan saja 

dan  dapat dilakukan oleh siapa saja yang berminat tidak mengenal perbedaan kelompok sosial. 

Permainan ini dilakukan dengan cara setiap pemain terlebih dahulu melakukan sut, dimana 

pemain yang kalah akan bertugas sebagai penebak posisi akhir benda tebakan dan pemain yang 

menang akan bertugas sebagai pengedar pertama benda tebakan. Permainan ini biasanya 

dilakukan ditempat yang cukup luas untuk para pemain dapat duduk secara melingkar. 
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Permainan ini diiringi dengan lagu “kucung-kucung”. Persiapan yang dapat dilakukan sebelum 

memulai permainan ini adalah dengan menyiapkan peralatan seperti batu kerdil, patahan lidi, 

atau benda lain yang mudah digenggam sebagai benda tebakan. 

 
Gambar 1. Benda Tebakan 

Setelah menentukan benda yang akan digunakan, pemain berdiskusi untuk menentukan 

konsekuensi menang kalah dengan posisi duduk secara melingkar, kemudian pemain 

melakukan sut untuk menentukan pemain yang kalah dan menang dalam sut. Dalam posisi 

duduk melingkar terdapat aspek matematika yang berkaitan dengan unsur geometri dasar 

yaitu lingkaran.  

  
Gambar 2. Posisi duduk melingkar 

Selain itu, juga terdapat aspek matematika yang berkaitan dengan permutasi siklis yaitu untuk 

menentukan banyaknya kemungkinan susunan posisi duduk para pemain dalam permainan.  

  
Gambar 3. Posisi duduk pemain 

Keterangan :  

1 = Pemain pertama  

2 = Pemain kedua 

3 = Pemain ketiga  

4 = Pemain keempat 

 

P(n-1)=(n-1)! 

P(4-1)=(4-1)! 

= 3! 
= 3 × 2 × 1 

= 6 kemungkinan susunan posisi duduk  

 

 

 

 

1

2

3

4
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Setelah melakukan sut, pemain yang kalah akan bertugas sebagai penebak posisi akhir 

benda tebakan dan pemain yang menang akan bertugas sebagai pengedar pertama benda 

tebakan. 

 
Gambar 4. Pemain kalah dan menang  

Untuk memulai permainan, pemain yang bertugas sebagai penebak benda tebakan akan 

memalingkan wajah atau badan dari pemain lain dan pemain yang bertugas sebagai pengedar 

pertama benda tebakan akan memulai mengedarkan benda tebakan dengan diiringi lagu 

“kucung-kucung”. Permainan ini berhenti ketika lagu “kucung-kucung” sudah selesai 

dinyanyikan. Dalam pengoperan benda tebakan yang diiringi lagu “kucung-kucung” terdapat 

aspek matematika yang berkaitan dengan unsur membilang dimana dapat dilihat bahwa lirik 

pada lagu “kucung-kucung” berjumlah 52 suku kata dan benda tebakan dioper setiap satu suku 

kata, sehingga secara tidak langsung ketika pemain melakukan pengoperan benda tebakan 

untuk mencari pemain terakhir yang memegang batu terdapat aspek matematika yaitu unsur 

membilang dari 1 sampai 52. 

 

 

Kemungkinan 1 

 

Kemungkinan 2 

 

Kemungkinan 3 

 

Kemungkinan 4 

 

Kemungkinan 5 

 

Kemungkinan 6 
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Gambar 5. Mengedarkan benda tebakan  

Setelah lagu kucung-kucung selesai dinyanyikan oleh pemain maka benda tebakan akan 

berhenti pada salah satu pemain. Kemudian pemain yang bertugas sebagai penebak akan 

menebak benda yang dipegang oleh salah satu pemain dengan posisi kembali memalingkan 

wajah atau badan yang menghadap ke pemain lain. Setelah penebak sudah menjatuhkan pilihan 

maka pemain lain secara serentak akan membuka tangan untuk mengetahui benar atau tidaknya 

pilihan penebak. Namun penebakan hanya dapat dilakukan sekali dan tidak dapat diulang 

kembali. Dalam strategi keberhasilan menebak posisi terakhir benda tebakan terdapat aspek 

matematika yang berkaitan dengan unsur materi modulo.  

 
Gambar 6.Menebak benda tebakan 

Rumus umum modulo :  

a mod b ≡ r 
Keterangan :  

a = banyaknya suku kata pada lagu “kucung-kucung” (52 suku kata) 

b = banyaknya jumlah pemain dikurangi satu orang penebak (n-1), n = 4,5, atau 6 

r = posisi terakhir benda tebakan (sisa pembagian) 

 

Contoh 1 : Perhitungan menentukan posisi terakhir benda tebakan pada Permainan 

Makucung-kucungan Bali dengan jumlah pemain sebanyak 4 orang.  

a mod b ≡ r 
52 mod 3 ≡ r 
52 = 3.17 + 1 

Ilustrasi :  

 

 

 

 

 

Gambar 7. Posisi pemain  

Keterangan :  

a0 = Pemain ke-0  

a1 = Pemain ke-1 

a2 = Pemain ke-2 

a3 = Pemain ke-3 

Catatan : Pemain yang bertugas menjadi pengedar pertama benda tebakan merupakan pemain 

ke-0 dan penentuan pemain searah jarum jam.  

Pemisalan : a3  adalah pemain yang bertugas sebagai penebak dan a0  adalah pemain yang 

bertugas sebagai pengedar pertama benda tebakan.  

Permainan Makucung-kucungan dimulai saat lagu “kucung-kucung” mulai dinyanyikan, 

dimana lagu mulai dinyanyikan saat benda tebakan dioper dari a0 ke a1 dalam artian pada suku 

kata pertama lagu “kucung-kucung”, posisi benda tebakan ada pada a1.  

 

Sisa pembagian 
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Gambar 8. Ilustrasi pengoperan benda tebakan dengan 4 pemain 

Dalam lagu “kucung-kucung” terdapat 52 suku kata yang sama artinya terdapat 52 kali 

genggaman benda tebakan dibagi dengan 3 pemain, sehingga diperoleh 2 pemain akan 

menggenggam benda tebakan sebanyak 17 kali sedangkan satu pemain akan menggenggam 

17+1 kali, dimana 1 adalah sisa dari 52 mod 3 yang secara bersama-sama merupakan pemain 

yang terakhir menggenggam benda tebakan. Pemain yang menggenggam benda tebakan 

sebanyak 17 kali adalah a0  dan a2  sedangkan pemain yang menggenggam benda tebakan 

sebanyak 17+1 kali adalah a1.  

 

Contoh 2 : Perhitungan menentukan posisi terakhir benda tebakan pada Permainan 

Makucung-kucungan Bali dengan jumlah pemain sebanyak 5 orang.  

a mod b ≡ r 
52 mod 4 ≡ r 
52 = 4.13 + 0 

Ilustrasi :  

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Posisi pemain  

Pemisalan : a3  adalah pemain yang bertugas sebagai penebak dan a0  adalah pemain yang 

bertugas sebagai pengedar pertama benda tebakan.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Ilustrasi pengoperan benda tebakan dengan 5 pemain 

Suku kata pertama lagu “kucung-kucung”, posisi benda tebakan ada pada a1  dan pada 

permainan ini seluruh pemain yang bertugas mengedarkan batu yaitu a0 , a1 , a2 , dan a4 

menggenggam benda tebakan sebanyak 13 kali, sehingga pemain yang terakhir menggengam 

benda tebakan adalah a0 yang sama artinya bahwa benda tebakan terakhir digenggam oleh 

pemain pengedar pertama benda tebakan.  

Sisa pembagian 

 

 

  

17+1 kali 

17 kali 

17 kali 

  

13 kali  

13 kali  

13 kali  

13 kali  
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Jadi, dari perhitungan yang dilakukan didapatkan bahwa posisi terakhir benda tebakan akan 

berada pada pemain yang sesuai dengan sisa pembagian pada perhitungan modulo, misal sisa 

pembagian 1 maka posisi terakhir benda tebakan ada pada pemain ke-1.  

Dalam Permainan Makucung-kucungan, konsekuensi untuk pemain yang kalah 

diberikan sesuai dengan kesepakatan semua pemain. Selain itu, permainan akan berakhir ketika 

semua pemain sepakat untuk memberhentikan permainan. 

Aspek matematis yang didapat kemudian peneliti implementasikan ke dalam 

pembelajaran matematika terkait materi modulo. Pembelajaran yang peneliti rencanakan 

seperti berikut ini :  

Tabel 1. Langkah-langkah Pembelajaran  

No Langkah-langkah 

Pembelajaran 

Keterangan 

1 Penjelasan materi Modulo Pada langkah ini, guru memberikan penjelasan 

kepada siswa mengenai materi modulo. 

2 Penjelasan Permainan 

“Makucung-kucungan” 

Langkah selanjutnya guru ingin mengajak siswa 

mengetahui penerapan materi modulo pada 

permainan makucung-kucungan. Untuk 

memudahkan siswa memahami permainan, guru 

memberikan ilustrasi melalui video. 

3 Pembentukan kelompok Guru membagi siswa ke dalam beberapa 

kelompok (4 – 6 orang). 

4 Pengambilan sampel Guru memilih satu kelompok yang terdiri dari 4 

orang sebagai peraga yang bertugas untuk 

memperagakan permainan makucung-kucungan 

di depan kelas. 

5 Penjelasan tugas Guru menjelaskan kepada kelompok untuk 

mengamati peragaan permainan makucung-

kucungan yang diperagakan di depan kelas. 

Setiap kelompok mengamati letak penerapan 

materi modulo pada permainan dan menuliskan 

hasil diskusi pada selembar kertas. 

6 Peragaan permainan  Kelompok yang telah dipilih sebagai peraga 

melakukan peragaan di depan kelas dengan 

bimbingan guru. 

7 Diskusi Setelah permainan selesai diperagakan oleh 

kelompok peraga, seluruh kelompok berdiskusi 

mengenai letak penerapan materi modulo pada 

permainan makucung-kucungan dan 

menuliskannya pada selembar kertas. 

8 Presentasi  Guru memilih 2 atau 3 kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kemudian 

kelompok lain dapat saling menanggapi. 

9 Kesimpulan  Setelah diskusi selesai, guru memberikan 

kesimpulan mengenai penerapan materi modulo 

pada permainan makucung-kucungan. 

Penerapan materi modulo terletak pada strategi 

keberhasilan menebak posisi terakhir benda 

tebakan.  
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek 

matematika yang terdapat pada Permainan Makucung-kucungan yang berasal dari Bali adalah 

unsur geometri yaitu lingkaran yang berkaitan dengan bentuk posisi para pemain dalam 

permainan, unsur membilang yang berkaitan dengan pengoperan benda tebakan dengan diiringi 

lagu “kucung-kucung”, permutasi siklis yang berkaitan dengan banyaknya kemungkinan 

susunan posisi duduk para pemain dalam permainan, dan materi modulo dalam strategi 

keberhasilan menebak posisi terakhir benda tebakan. Implementasi salah satu aspek 

matematika yang diperoleh yaitu materi modulo pada pembelajaran matematika Sekolah 

Menengah Atas (SMA) dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

memperagakan aktivitas Permainan Makucung-kucungan dan menyimpulkan letak 

penggunaan materi modulo pada permainan tersebut. Hal tersebut mengajarkan siswa untuk 

mengetahui bahwa pembelajaran matematika tidak hanya bersumber dari buku dan teori saja 

tetapi dapat bersumber dari budaya atau kegiatan sekitar dan dapat diterapkan atau digunakan 

dalam kehidupan sehari-hari. Pembaca atau peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini dapat 

mencoba untuk mengkaji lebih lanjut implementasi etnomatematika Permainan Makucung-

kucungan untuk pengembangan soal-soal HOTS. 
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KAJIAN ETNOMATEMATIKA PADA PERMAINAN TRADISIONAL 

MAGEMBLUNG DARI BALI DAN IMPLEMENTASINYA DALAM 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA TOPIK OPERASI HITUNG 

  

Miltia Princesa1), Titis Budiarti2), Theresia Nata Ekwandani3)  
1,2,3)Mahasiswa Pendidikan Matematika, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta  
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Abstrak 

Etnomatematika didefinisikan sebagai antropologi budaya dari 

matematika dan pendidikan matematika. Salah satu penerapan budaya dalam 

masyarakat dapat terlihat dari permainan ciri khas yang terdapat di suatu 

daerah tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji etnomatematika 

pada permainan tradisional magemblung dan mengimplementasikan hasil 

kajian tersebut untuk merancang pembelajaran matematika. Magemblung 

sendiri diambil dari kata Gemblung yang diberi imbuhan Ma-, gemblung 

artinya bunyi yang ditimbulkan dari sepotong kayu atau bambu yang dipukul 

oleh sebuah batu. Permainan ini memanfaatkan beberapa alat yang mudah 

ditemukan di sekitar rumah yakni: gemblung atau kentongan atau bambu, 

embung atau pecahan keramik, dan batu. Penelitian ini merupakan jenis 

penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi dengan teknik pengambilan 

data berupa studi literatur dan wawancara melalui media Google Formulir 

kepada beberapa orang yang berasal dari Bali. Sedangkan teknik analisis data 

yang digunakan adalah triangulasi data yang dikemukakan oleh Miller dan 

Huberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) terdapat 

aktivitas fundamental matematika yaitu membilang, menempatkan, 

mengukur, menjelaskan, mendesain, dan bermain dalam permainan 

tradisional magemblung dan 2) ditemukan beberapa konsep matematika 

yakni operasi hitung (penjumlahan, pengurangan, dan perkalian), kelipatan 

bilangan, dan peluang terkandung dalam permainan ini yang mampu 

membantu anak-anak ketika pembelajaran matematika. 

Kata kunci: Etnomatematika, Permainan Tradisional,  Magemblung  

 

PENDAHULUAN 

Pada saat ini permainan tradisional mulai di lupakan oleh anak-anak seiring 

perkembangan teknologi. Tetapi permainan tradisional mengandung nilai-nilai budaya yang 

pada hakikatnya merupakan warisan dari para leluhur yang harus di lestarikan keberadaannya. 

Terlebih pada wilayah Provinsi Bali yang sangat kental akan budayanya pada saat ini. 

Pendekatan ini dilaksanakan untuk menjelaskan realitas hubungan antara budaya di 

suatu lingkungan dengan matematika pada waktu mengajar yaitu etnomatematika.  Negara-

negara yang telah berhasil melaksanakan etnomatematika dalam pembelajaran matematika 

yaitu negara Jepang dan negara Tionghoa. 

Pendidikan dan budaya adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan 

sehari-hari karena budaya merupakan kesatuan utuh dan menyeluruh yang berlaku dalam suatu 

masyarakat dan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu dalam 

masyarakat. Pendidikan dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan 

dan mengembangkan nilai luhur bangsa kita yang berdampak pada pembentukan karakter yang 

didasarkan pada nilai budaya yang luhur. 

mailto:miltiaprincesaa09@gmail.com
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Matematika bukanlah domain pengetahuan formal yang universal, tetapi merupakan 

kumpulan representasi dan prosedur simbolik yang terkonstruksi secara kultural dalam 

kelompok masyarakat tertentu. Ketika pemikiran anak-anak berkembang, mereka 

menggabungkan representasi dan prosedur simbolik ke dalam sistem kognitif mereka. Suatu 

proses telah terjadi dala konteks aktivitas yang terkontruski secara sosial. 

Hasil dari wawancara dengan menggunakan Google Formulir diketahui bahwa di 

kalangan anak muda jaman sekarang sudah tidak terlalu mengenal permainan tradisional 

Magemblung ini karena permainan ini juga tidak terlalu terkenal di Bali. Sementara itu, anak 

muda hanya mengetahui beberapa permainan tradisional khas kebudayaan Bali yaitu mengkeb-

engkeban, bedil-bedilan, meong-meongan, maling-malingan, curik-curik, terompah dan tajog. 

Kemajuan teknologi serta perkembangan jaman yang ada membuat sebagian anak mudah tidak 

tertarik untuk memainkan suatu permainan tradisional khas daerahnya. Selain itu, manfaat dari 

permainan ini adalah untuk membantu anak-anak belajar berhitung. 

Faktanya, anak-anak jaman sekarang masih kurang dalam materi operasi hitung pada 

bilangan sehingga diperlukan strategi pembelajaran yang menarik untuk dapat mengatasi 

permasalahan tersebut. 

Permainan tradisional adalah salah satu kegiatan atau aktivitas yang sangat 

menyenangkan bagi anak-anak. Dalam kutipan Edy Tandililing (2013), Gardes menyatakan 

bahwa etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh kelompok budaya tertentu, 

kelompok buruh/petani, anak-anak dari masyarakat kelas tertentu, kelas-kelas profesional dan 

lain sebagainya. Dari definisi  di atas maka etnomatematika memiliki pengertian yang lebih 

luas dari hanya sekedar etno (etnis) atau suku. Jika ditinjau dari sudut pandang riset maka 

etnomatematika didefinisikan sebagai antropologi budaya (cultural anthropology of 

mathematics) dari matematika dan pendidikan matematika. 

Berdasarkan penelitian [1] Febriyanti,C., dkk (2018: 1-6) menunjukkan bahwa 

permainan kebudayaan sunda yakni Engklek memiliki unsur matematis yakni geometri datar, 

yaitu persegi, persegi panjang, dan setengah lingkaran serta terdapat pula unsur pendidikan 

karakter seperti kebersamaan, kejujuran, dan sportivitas. Selain itu, pada eksplorasi penelitian 

yang dilakukan oleh [2] Risdiyanti, I., dkk (2018: 1-11) mengatakan bahwa dalam permainan 

tradisional masyarakat Jawa memiliki berbagai konsep matematika, seperti operasi bilangan, 

bangun datar, kesebangunan, kekongruenan, perbandingan bilangan, dan relasi serta 

mengandung nilai-nilai budaya, yang mulai ditinggalkan oleh sebagian masyarakat. Sedangkan 

pada permainan “ingkek-ingkek”, terdapat materi pengenalan angka, bangun datar, dan 

probabilitas dalam kehidupan sehari-hari bagi anak-anak juga mengandung nilai budaya yang 

diwariskan para leluhur. Hal ini diungkapkan pada penelitian yang dilakukan oleh [3] Kusuma 

(2019: 72-77). Kemudian dalam permainan Kempreng yang telah dieksplorasi oleh [4] Elly 

Susanti (2020: 001-008) menunjukkan pada tahapan kedua terdapat empat prinsip 

penghitungan dasar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang dapat 

memunculkan rasa kepekaan sosial, keterampilan dan kreativitas siswa untuk dapat 

memenangkan permainan ini. Sehingga guru dapat merancang desain pembelajaran konsep 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian melalui permainan tradisional kempreng. 

Berbeda halnya dengan eksplorasi konsep matematika pada permainan kelereng yang 

dilakukan oleh [5] Pratiwi, J.W., dkk (2020: 1-12) menunjukkan bahwa pada permainan 

tradisional kelereng ditemukan konsep geometri seperti lingkaran, bola, segitiga dan juga 

konsep jarak. Konsep-konsep matematika tersebut dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan 

dan memahami konsep geometri dan jarak melalui budaya lokal. 

Secara bahasa etnomatematika berasal dari kata “Ethno” yang diartikan sebagai sesuatu 

yang mengacu pada konteks sosial budaya, seperti budaya masyarakat, kode perilaku, mitos, 

simbol, dll. “Mathema” diartikan sebagai menjelaskan, mengetahui, melakukan kegiatan 

seperti pengkodean, mengukur, dan menyimpulkan. Dan “Tics” berasal dari kata techne yang 
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berarti teknik. Menurut Turmadi (dalam Jhenny Windya Pratiwi dan Heni Pujiastuti,2020) 

secara istilah etnomatematika merupakan antropologi budaya pada matematika dan pendidikan 

matematika atau bisa disebut juga dengan suatu aktivitas yang melibatkan angka, pola geometri, 

hitungan dan sebagainya yang dianggap sebagai aplikasi pengetahuan bidang matematika yang 

melibatkan budaya lokal. 

Magemblung adalah satu-satunya istilah atau nama jenis permainan anak-anak khas 

daerah. Istilah ini berasal dari kata “gemblung” yang mendapat imbuhan yakni awalan ma. 

Gemblung atau blung adalah suatu bunyi yang ditimbulkan bila sepotong bambu (kurang lebih 

1 meter), kulkul(kentongan) dipukulkan dengan sepotong kayu atau batu. Oleh karena itu 

sepotong bambu atau kulkul dan batu-batu (kurang lebih sebesar bola tenis) menjadi sarana 

utama permainan ini. 

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka akan dilakukan penelitian yang 

bertujuan untuk mengkaji etnomatematika pada permainan tradisional magemblung dan 

mengimplementasikan hasil kajian tersebut untuk merancang pembelajaran matematika. 

 

METODE 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

etnografi dimana peneliti menjabarkan bagaimana tahapan permainan, manfaat yang diperoleh 

dalam permainan magemblung, dan penerapan permainan magemblung dengan pembelajaran 

matematika. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara, studi literatur, 

dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan berupa lembar wawancara kepada 

beberapa orang yang berasal dari Bali dan disajikan melalui media google formulir. Selain itu, 

karena merupakan penelitian kualitatif maka instrumen penelitian yang utama ialah peneliti 

sendiri. Data yang diperoleh dianalisis dengan teknik analisis kualitatif berupa triangulasi yang 

dikembangkan oleh Miller dan Huberman menurut Sugiyono (dalam Veronika Anindita, 2018). 

Triangulasi data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Tahap mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan 

pada hal-hal yang penting dari data yang diperoleh dari sumber literasi dan hasil wawancara. 

Reduksi data yang dilakukan bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman secara 

mendetail terhadap permainan yang ada. Selanjutnya data disajikan dalam bentuk narasi berupa 

analisis yang diperoleh dari hasil mereduksi data. Data yang sudah disajikan kemudian 

diverifikasi dan dilakukan pengecekan kembali untuk dijadikan tolak ukur dalam penarikan 

kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Magemblung adalah salah satu istilah atau nama jenis permainan anak-anak khas 

daerah Bali. Menurut Ida Bagus (1992: 132-142), istilah Magemblung berasal dari kata 

“gemblung” yang mendapat imbuhan yakni awalan ma. Gemblung atau blung adalah suatu 

bunyi yang ditimbulkan bila sepotong bambu, kulkul atau kentongan dipukulkan dengan 

sepotong kayu atau batu. Oleh karena itu sepotong bambu atau kulkul dan batu-batu menjadi 

sarana utama permainan ini. 

Pada permainan ini tidak ada ketentuan yang mengikat berapa jumlah para pemain dan 

tidak ada aturan atau syarat-syarat mengenai usia dan jenis kelamin, maka permainan ini dapat 

dilakukan oleh sekelompok anak-anak putri, sekelompok anak-anak putra, maupun campuran. 

Namun pada kenyataannya, jumlah para pemain berkisar dari 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) 

orang dengan usia kisaran 5 (lima) sampai 10 (sepuluh tahun) walaupun kadang kala dapat 

ditemukan pemain yang berumus di luar batas usia. Jumlah pemain biasanya disesuaikan 

dengan panjang pendeknya potongan bambu (gemblung) yang diperoleh, agar tidak terlalu 

berdesak-desakan bila dipasangi taruhan di atasnya. 

Peralatan atau perlengkapan yang diperlukan untuk permainan magemblung: 
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1. Gemblung : sepotong bambu atau kayu (kurang lebih 1 meter) akan tetapi yang 

dipandang paling ideal adalah sepotong kulkul (kentongan). Hal tersebut karena bentuk 

kulkul menarik dan bunyinya pun nyaring sehingga permainan nampak lebih meriah. 

2. Batu : setiap pemain harus menyiapkan batunya masing-masing. Batu ini besarnya kira-

kira seperti bola tenis. Semakin bulat batunya maka batu tersebut semakin dipandang 

baik. 

3. Embung : artinya taruhan berupa pecahan-pecahan : keramik (bahasa daerah celebing), 

barang-barang pecah belah perabotan rumah tangga.  

4. Selain itu, diperlukan lapangan untuk bermain kira-kira berukuran 10×6 meter untuk 4 

(empat) pemain 

Peraturan dalam permainan Magemblung : 

1. Setiap kali permainan dimulai, setiap pemain harus menaruh embungnya(taruhannya) 

di atas gemblung dengan cara menjejerkannya. Besar atau jumlah embung (taruhan) 

antara satu sampai sepuluh buah tergantung dari perjanjian yang sebelumnya telah 

sama-sama disetujui. 

2. Batu yang letaknya paling jauh dari gemblung (sudah berisi taruhan) yang mendapatkan 

giliran pertama melempar sasaran. 

3. Pemain yang telah kehabisan embung tidak boleh turut bermain lagi. 

Cara bermain magemblung adalah sebagai berikut : misalnya terdapat 3 (tiga) pemain 

yang melakukan permainan ini misal si A, si B, dan si C. 

1. Pertama-tama, mereka menaruh embung masing-masing di atas gemblung dengan hati-

hati agar tidak jatuh ke tanah. Umpama mereka bermain “embung tiga” berarti setiap 

pemain menaruh tiga buah pecahan diatas gemblung. Semua embung mereka berjumlah 

3 × 3 = 9 buah.  

2. Selanjutnya dari garis di belakang gemblung mereka masing-masing melemparkan batu 

mereka sejauh yang mereka kehendaki. Jauh dekatnya si A, si B, dan si C, melemparkan 

masing-masing batunya ada maksud-maksud tertentu, antara lain: 

a. Si A melemparkan batunya paling jauh dengan harapan agar mendapatkan 

giliran pertama untuk melempar sasaran (gemblung). Bila batunya mengenai 

gemblung dan dapat menjatuhkan semua yang berderet di atasnya berarti si A 

untung besar serta dapat memiliki semua embung. Biasanya hanya dapat 

menjatuhkan beberapa embung saja sehingga yang lain dapat kesempatan 

melempar. 

b. Si B melempar batunya tidak begitu jauh dengan harapan agar pasti mendapat 

embung walaupun hanya sebagian.  

c. Si C perhitungannya lain. Bila melemparkan batunya dekat sekali dengan 

gemblung agar menjamin menang total bila si A dan si B meleset.  

4. Si A yang melemparkan batunya paling jauh dari garis (di belakang gembung) 

mendapatkan giliran pertama  melempari sasaran. Misalnya gemblung tidak 

sepenuhnya kena lemparan sehingga embung hanya jatuh dua buah, maka si A berhak 

mengambil dua embung. Perhitungan pertama si A kalah 1 (satu) buah. 

5. Si B mendapatkan giliran ke dua. Dengan sikap hati-hati, ia melemparkan batunya ke 

arah sasaran (gemblung), sehingga misal embung yang jatuh ke tanah hanya 4 (empat) 

buah. Maka diperhitungan awal si B menang 1 (satu) buah. 

6. Terakhir giliran si C, misal ketika ia melemparkan batu ke arah sasaran (gemblung) 

ternyata embung yang jatuh sisanya yaitu 3 (tiga) maka si C tidak kalah dan tidak 

menang ( bahasa daerah sapih).  

7. Bila dalam tahap pertama atau sesudah semua pemain mendapatkan giliran melempar 

atau ternyata masih ada sisa embung di atas gemblung, maka  semua pemain mulai lagi 
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untuk kedua kalinya melemparkan batu masing-masing dari garis dan kembali 

melakukan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya. 

Implementasi Magemblung dalam Pembelajaran Matematika 

Berdasarkan hasil penelitian dari permainan magemblung, dapat diperoleh beberapa 

aspek matematis yang bisa diperoleh yaitu topik operasi hitung, perbandingan jarak, dan 

peluang.  Pada penelitian ini akan mengkaji topik operasi hitung pada permainan Magemblung, 

pemain didik diharapkan dapat lebih mudah memahami konsep matematika khususnya topik 

operasi hitung penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sementara itu, aktivitas matematika 

yang terdapat pada permainan Magemblung ini diantaranya adalah counting, locating, 

measuring, dan playing.  

 

Tabel 1. Aktivitas Fundamental Matematika pada Permainan Magemblung 

 

Peralatan/Cara Bermain 
Aktivitas Fundamental 

Matematika 

 
Gambar 1. Ilustrasi Gemblung 

dan Embung 

Counting (Menghitung) 

 

Pemain meletakkan dan menghitung 

taruhan di atas gemblung/bambu 

untuk mengetahui jumlah taruhan 

 

 
Gambar 2. Pekarangan Rumah 

Locating (Menempatkan) 

 

Pemain menentukan tempat bermain 

misalnya di pekarangan rumah 

 

Gambar 3. Ilustrasi Ukuran 

Lapangan untuk Bermain 

 
Gambar 4. Ilustrasi Ukuran dan 

Macam Gemblung yang Dipakai 

Measuring (Mengukur) 

 

Pemain mengukur besar lapangan 

yang akan digunakan sesuai 

banyaknya pemain yang bermain, 

misalnya jika ada 4 pemain maka 

sebaiknya digunakan lapangan 

berukuran 6x10 meter 

 

atau 

 

Pemain mengukur panjang 

gemblung/bambu yang akan dipakai 

sesuai banyaknya pemainyang 

bermain dan jumlah taruhan, 

misalnya jika ada 3 pemain dan 9 
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taruhan maka sebaiknya digunakan 

gemblung/bambu berukuran 1 meter 

 

 
Gambar 5. Ilustrasi Bermain 

Magemblung 

Playing (Bermain) 

 

Pemain memainkan magemblung 

dan menentukan pemenang 

 

 

Tabel 2. Penjabaran Topik Operasi Hitung pada Permainan Magemblung 

Materi dalam 

Pembelajaran 

Matematika 

Keterangan 

(Misal: Permainan embung 2 dengan 3 

pemain) 

Penjumlahan 

Menjumlahkan embung setiap pemain 

2 + 2 + 2 = 6 embung 

 
Gambar 6. Ilustrasi Penjumlahan Embung 2 

Pengurangan 

Pelemparan batu oleh pemain 1  

Sisa embung = 6    

(karena tidak ada yang jatuh) 

Pelemparan batu oleh pemain 2 

Sisa embung = 6 - 1 = 5 embung 

(karena hanya 1 embung yang jatuh) 

Pelemparan batu oleh pemain 3 

Sisa embung = 5 - 2 = 3 embung 

(karena hanya 2 embung yang jatuh) 

Pelemparan batu oleh pemain 1 

Sisa embung = 3 - 2 = 1 embung 

(karena hanya 2 embung yang jatuh) 

Pelemparan batu oleh pemain 2 

Sisa embung = 1 - 1 = 0 embung 

(karena hanya 1 embung yang jatuh) 

 
Gambar 7. Ilustrasi Pengurangan Embung 

Perkalian  

1 Pemain : 1 x 2 embung = 2 embung 

2 Pemain : 2 x 2 embung = 4 embung 

3 Pemain : 3 x 2 embung = 6 embung 
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Gambar 8. Ilustrasi Perkalian Setiap Pemain 

dengan Embung yang Ditaruhkan 

Pembagian 

Permainan dengan total embung 6 dan 3 

peserta 

6 embung dibagi 3 peserta : 6 - 3 - 3 = 0 , 

pengurangan selesai setelah 2 kali 

maka hasil dari 6 dibagi 3 adalah 2 

Artinya, setiap peserta menaruhkan 2 embung 

 
Gambar 9. Ilustrasi Pembagian Embung yang 

Ditaruhkan Setiap Pemain 

Selain topik operasi hitung, permainan Magemblung ini juga dapat dikaitkan dengan 

topik Barisan Aritmetika. Barisan aritmetika merupakan baris yang nilai pada setiap suku 

didapatkan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan suku sebelumnya dengan suatu 

bilangan b yang tetap.  

Seorang pendidik dalam pelajaran Matematika dapat mengkreasi pembelajarannya 

dengan mengajak peserta didiknya bermain Magemblung. Satu kelompok bermain terdiri dari 

8 (delapan) orang dan memainkan embung 4 maka embung yang ada di atas gemblung dapat 

dihitung menggunakan rumus suku ke-n barisan aritmetika dengan U1 = 4, n = 8, dan beda = 

4. Sementara itu, ketika permainan dimulai jika setiap peserta didik menjatuhkan embung yang 

sama maka sisa embung yang ada di atas gemblung dapat dihitung juga menggunakan rumus 

suku ke-n barisan aritmetika. 

 
Gambar 10. Ilustasi Barisan Aritmetika dalam Permainan Magemblung 

Berdasarkan penjabaran di atas maka pada pelaksanaannya, permainan Magemblung 

dapat diimplementasikan oleh pendidik dalam pembelajaran matematika sebagai media 

pembelajaran yang relevan dengan kehidupan peserta didik sehari-hari khususnya topik operasi 

hitung. Melalui kegiatan dalam permainan Magemblung terdapat aktivitas yang berkaitan erat 

dengan topik operasi hitung bilangan yang diharapkan peserta didik dapat memahami konsep 

seperti penjumlahan, pengurangan, dan perkalian suatu bilangan. Pendidik dapat mengemas 

kegiatan tersebut dalam rancangan pembelajaran Matematika di kelas. 
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 Tabel 3. Contoh Langkah Pembelajaran Matematika di Kelas 

• Guru menjelaskan tujuan pembelajaran matematika yang 

dikaitkan dengan salah satu permainan khas Bali yaitu 

permainan Magemblung. 

• Siswa menyaksikan dan memperhatikan video singkat 

permainan Magemblung yang diputar oleh guru. 

Pembuka 

• Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil (3-

5orang). Setiap kelompok menunjuk satu anggota untuk 

mengikuti permaian. Guru bersama dengan perwakilan 

kelompok  memperagakan permainan Magemblung. 

• Guru menjelaskan materi operasi bilangan 

menghubungkan dengan permainan Magemblung  yang 

sudah dimainkan. 

• Guru memberikan LKS kepada masing-masing 

kelompok. 

• Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi LKS. 

• Guru memberikan konfirmasi terhadap hasil pekerjaan 

siswa 

• Guru memberikan penilaian selama proses pembelajaran 

berlangsung 

Inti 

• Guru menyarankan siswa menyimpulkan materi/ hasil 

pembelajaran yang telah dipelajari sebagai catatan 

rangkuman siswa 

Penutup 

 

Peserta didik dapat juga menerapkannya pada penyelesaian soal yang diberikan oleh 

pendidik. Alternatif atau contoh soal yang dapat digunakan pendidik dalam pembelajaran 

berupa lembar kerja: 

 

Tabel 4. Contoh Lembar Kerja 1 

Soal 1 Penyelesaian 

Sekelompok anak-anak desa Tabanan 

sedang bermain Magemblung saat sore 

hari. Setelah mendapatkan semua alat 

dan bahan untuk bermain, kesepuluh 

anak-anak tersebut menentukan 5 

embung yang akan mereka jadikan 

taruhan. Pelempar batu terjauh akan 

menjadi yang pertama untuk bermain 

maka : 

 

1. Tentukan berapa banyak 

keseluruhan embung yang ada di 

atas gemblung? 

 

2. Jika pada percobaan pertama 

pemain pertama gagal untuk 

menjatuhkan embung dari 

gemblung, dan pemain kedua dan 

1. 

2. 
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seterusnya berturut-turut berhasil 

menjatuhkan 2 embung, tentukan 

berapa embung yang masih terdapat 

pada gemblung tersebut saat 

putaran pertama selesai?   

 

Tabel 4. Contoh Lembar Kerja 2 

Soal 2 Penyelesaian 

Suatu permainan Magemblung diikuti 

oleh 7 anak-anak, banyak keseluruhan 

embung yang ada di atas gemblung 

adalah 28 embung. Pada percobaan 

pertama pemain pertama gagal untuk 

menjatuhkan embung dari gemblung, 

dan pemain kedua dan seterusnya 

berturut-turut berhasil menjatuhkan 3 

embung, tentukan : 

 

1. Berapa banyak embung yang 

ditaruhkan setiap anaknya? 

 

2. Berapa banyak embung yang 

tersisa diatas gemblung setelah 

pemain keempat melemparkan 

batunya?  

1. 

2. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah dilakukan dapat diperoleh sebagai berikut : 

1. Terdapat beberapa aspek matematis yang bisa diperoleh dari permainan Magemblung 

yaitu topik operasi hitung, perbandingan jarak, dan peluang.   

2. Terdapat aktivitas fundamental matematika dalam permainan Magemblung yaitu 

counting, locating, measuring, dan playing. 

3. Pada topik operasi hitung yang diperoleh dari permainan Magemblung berupa 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan. Selain topik operasi 

hitung, permainan Magemblung ini juga dapat dikaitkan dengan topik Barisan 

Aritmetika. 

Saran 

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat beberapa kekurangan dan jauh 

dari kesempurnaan. Saran untuk pembaca atau peneliti yang ingin melanjutkan penelitian ini 

dapat mencoba untuk mengkaji lebih lanjut kajian etnomatematika pada permainan 

Magemblung terkait dengan narasumber langsung yang masih erat dengan kebudayaan Bali. 

Penelitian ini juga dapat dimanfaatkan pendidik untuk mengkreasikan pembelajarannya agar 

lebih menarik. Selain itu, dapat mengeksplorasi lebih luas topik matematika lain yang terdapat 

pada permainan Magemblung ini. 
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DIMENSI K-METRIK PADA GRAF COCKTAIL PARTY, GRAF 

BANANA TREE, DAN GRAF LINTASAN KORONA LINTASAN 

 

Afif Miftahudi1,a), Tri Atmojo Kusmayadi2,b) 
1,2)Program Studi Matematika FMIPA Universitas Sebelas Maret,  

Jl. Ir. Sutami no. 36A, Surakarta, Indonesia 
a)miftahudiafif@gmail.com 

b)tri.atmojo.kusmayadi@staff.uns.ac.id 

 

Abstrak 

Diberikan graf terhubung dan sederhana G  dengan himpunan vertex 

V(G)  dan himpunan edge E(G) . Himpunan S ⊆ V(G)  disebut sebagai 
pembangkit k-metrik pada G  jika dan hanya jika untuk setiap dua pasang 

vertex yang berbeda u, v ∈ V(G) , terdapat paling sedikit k vertex 

w1, w2, ⋯ ,wk ∈ S  sedemikian sehingga d(u,wi) ≠ d(v,wi)  untuk setiap 
i ∈ {1, 2,⋯ , k} dengan d(u, v) adalah panjang path terpendek dari vertex u 

ke vertex v. Pembangkit k-metrik dengan jumlah anggota minimal disebut 

basis k-metrik dan banyaknya anggota dari basis k-metrik disebut dimensi k-

metrik dari graf G yang dinotasikan dimk(G). Dalam penelitian ini, diperoleh 
dimensi k-metrik pada graf cocktail party (CPn) untuk n ≥ 3, graf banana 

tree (Bn,mi
 ) dengan n ≥ 1  dan mi ≥ 4  untuk setiap 1 ≤ i ≤ n , dan graf 

lintasan korona lintasan (Pn ⨀ Pm) dengan n ≥ 3 dan 2 ≤ m ≤ 3. 
Kata kunci: dimensi k-metrik, graf cocktail party, graf banana tree, graf 

lintasan korona lintasan 

 

PENDAHULUAN 

Teori graf merupakan salah satu cabang ilmu matematika. Sejarah perkembangan teori 

graf diawali oleh Leonhard Euler seorang matematikawan dari Swiss yang memecahkan teka-

teki pada jembatan Königsberg. Teori graf telah berkembang hingga sekarang dan dapat 

diterapkan pada banyak hal, seperti jaringan komunikasi, transportasi, riset operasi, dan 

sebagainya. 

Seiring perkembangannya, muncul konsep-konsep baru dalam teori graf salah satunya 

yaitu dimensi metrik. Dimensi metrik pertama kali diperkenalkan oleh Slater pada tahun 1975, 

yang selanjutnya dilanjutkan oleh Harary dan Melter pada tahun 1976. Dimensi metrik 

merupakan kardinalitas minimum dari himpunan pembeda pada G  yang dinotasikan dengan 
dim(G) . Misal V(G)  adalah himpunan vertex dan E(G)  adalah himpunan edge pada graf 

terhubung G, didefinisikan suatu himpunan S ⊂ V(G) sebagai himpunan pembeda dari vertex-

vertex pada graf G sedemikian sehingga setiap dua vertex v1 dan v2 di G dibedakan oleh suatu 
vertex di S berlaku d(v1, S) ≠ d(v2, S). 

Dimensi metrik mengalami perkembangan konsep yang baru yaitu dimensi k-metrik yang 

dipaparkan oleh Estrada-Moreno et al. pada tahun 2015. Misal G merupakan graf terhubung 
dan sederhana, himpunan S ⊆ V(G)  disebut sebagai pembangkit k-metrik pada G  jika dan 
hanya jika setiap dua vertex berbeda di G dibedakan oleh paling sedikit k elemen di S, dengan 
kata lain untuk setiap dua vertex yang berbeda u, v ∈ V(G) , terdapat paling sedikit k  vertex 

w1, w2, ⋯ ,wk ∈ S  sedemikian sehingga d(u,wi) ≠ d(v, wi)  untuk setiap i ∈ {1, 2,⋯ , k} 
dengan d(u, v) adalah panjang path terpendek dari vertex u ke vertex v. Pembangkit k-metrik 

dengan jumlah anggota minimal disebut basis k-metrik dan banyaknya anggota dari basis k- 

metrik disebut dimensi k-metrik dari graf G yang dinotasikan dimk(G). 
Tahun 2015, Estrada-Moreno et al. telah menemukan dimensi k-metrik pada graf lintasan 

mailto:miftahudiafif@gmail.com
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(path), graf lingkaran (cycle), graf pohon (tree), dan graf hasil operasi join dan vertex pada 

masing-masing graf merupakan twin vertices. Tahun 2016, Estrada-Moreno et al. kembali 

menemukan dimensi k-metrik pada hasil operasi join dua graf. Tahun 2018, Rahmadi telah 

menemukan dimensi k-metrik pada graf double fan, graf double cones, graf double fan snake, 

graf double fan terpusat, graf parasut diperumum, dan graf parasut diperumum dengan path 

atas. Tahun 2020, Hidayah telah menemukan dimensi k-metrik pada graf generalized fan dan 

pada amalgamasi edge antara graf cycle dengan graf lengkap (Cm*2Kn). Pada tahun yang sama 
Saidah juga menemukan dimensi k-metrik pada graf Nk + Pn dan graf Starbarbell. 

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka yaitu 

dengan mengumpulkan referensi berupa buku-buku, jurnal maupun tulisan-tulisan yang dimuat 

di situs web. Dari metode ini, dapat ditentukan dimensi k-metrik pada graf cocktail party (CPn) 

untuk n ≥ 3, graf banana tree (Bn,mi
) dengan n ≥ 1 dan mi ≥ 4 untuk setiap 1 ≤ i ≤ n, dan 

graf lintasan korona lintasan (Pn ⨀ Pm) dengan n ≥ 3 dan 2 ≤ m ≤ 3. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum dipaparkan hasil dan pembahasan, berikut diberikan Lema 1 yang diambil dari 

Estrada-Moreno et al. (2015). 

Lema 1 (Estrada-Moreno et al. (2015)). Diberikan graf G dengan orde n ≥ 2. Graf G adalah 

graf berdimensi 2-metrik jika dan hanya jika G mempunyai twin vertices. 

 

Dimensi k-Metrik pada Graf Cocktail Party 

Biggs et al. (1993) mendefinisikan graf coctail party CPn adalah graf yang terdiri dari 

dua baris vertex yang perpasangan dimana semua vertex kecuali yang berpasangan 

dihubungkan dengan suatu edge. Graf coctail party (CPn) dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 
 

Gambar 1. Graf cocktail party (CPn) 

 

Terlihat dari Gambar 1, vertex-vertex yang saling berpasangan yaitu v1 dengan v2n, v2 

dengan v2n-1, v3 dengan v2n-2, ..., vn dengan vn+1. Kemudian vertex v1 terhubung kesemua vertex 

yang ada pada graf CPn kecuali pasangannya yaitu vertex v2n, begitu pula dengan vertex v2, v3, 

..., vn terhubung ke semua vertex yang ada pada graf CPn kecuali dengan pasangannya masing-

masing. Berikut diberikan Tabel 1 jarak setiap dua vertex yang berbeda pada graf cocktail party. 
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Tabel 1. Jarak setiap dua vertex berbeda pada graf  cocktail party 

Jarak v1 v2 v3 ⋯ vn vn+1 ⋯ v2n-2 v2n-1 v2n 

v1 0 1 1 ⋯ 1 1 ⋯ 1 1 2 

v2 1 0 1 ⋯ 1 1 ⋯ 1 2 1 

v3 1 1 0 ⋯ 1 1 ⋯ 2 1 1 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

vn 1 1 1 ⋯ 0 2 ⋯ 1 1 1 

vn+1 1 1 1 ⋯ 2 0 ⋯ 1 1 1 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

v2n-2 1 1 2 ⋯ 1 1 ⋯ 0 1 1 

v2n-1 1 2 1 ⋯ 1 1 ⋯ 1 0 1 

v2n 2 1 1 ⋯ 1 1 ⋯ 1 1 0 

 

Lema 2. Diberikan CPn adalah graf cocktail party dengan n ≥ 3  maka CPn adalah graf 

berdimensi 2-metrik. 

Bukti. Diketahui CPn adalah graf cocktail party ber-order 2n. Berdasarkan Gambar 1 diperoleh 
NCPn[v1] = NCPn[v2n] , NCPn[v2] = NCPn[v2n-1] , NCPn[v3] = NCPn[v2n-2] , ⋯ , NCPn[vn] =

NCPn[vn+1]  sehingga v1 , v2n , v2 , v2n-1 , v3 , v2n-2 , ⋯ , vn , vn+1  merupakan twin vertices. 

Berdasarkan Lema 1 diperoleh bahwa CPn adalah graf berdimensi 2-metrik.          □ 

 

Teorema 1. Diberikan CPn adalah graf cocktail party dengan n ≥ 3, maka berlaku dim2(CPn) 

= 2n. 

Bukti. Diketahui CPn adalah graf berdimensi 2-metrik untuk n ≥ 3, artinya terdapat basis 2-
metrik pada CPn. 

(1) Akan ditunjukkan bahwa dim2(CPn) ≤  2n. 

Misal himpunan S = { v1, v2, ⋯ , vn, vn+1, ⋯ , v2n-1, v2n}  dengan n = 1, 2, 3,⋯.  Akan 
ditunjukkan S adalah basis 2-metrik. Berikut diberikan representasi dari setiap vertex di CPn 

terhadap S sebagai berikut. 
r(v1|S) = (0, 1,⋯ , 1, 1,⋯ , 1, 2); 
r(v2|S) = (1, 0,⋯ , 1, 1,⋯ , 2, 1); 

 ⋮  

r(vn|S) = (1, 1,⋯ , 0, 2,⋯ , 1, 1); 

r(vn+1|S) = (1, 1,⋯ , 2, 0,⋯ , 1, 1); 
 ⋮  

r(v2n-1|S) = (1, 2,⋯ , 1, 1,⋯ , 0, 1); 
r(v2n|S) = (2, 1,⋯ , 1, 1,⋯ , 1, 0). 

Berdasarkan representasi tersebut, jika diambil suatu W ⊂ S  dengan |W| = 2 , maka 
untuk setiap u, v ∈ V(CPn)  berlaku r(u|W) ≠ r(v|W) . Dengan demikian diperoleh bahwa S 
adalah pembangkit 2-metrik. 

(2) Akan ditunjukkan bahwa dim2(CPn) ≥  2n. 

Misal himpunan S = { v1, v2, ⋯ , vn, vn+1, ⋯ , v2n-1, v2n}  dengan n = 1, 2, 3,⋯  adalah 
pembangkit 2-metrik dengan |S| = 2n. Andaikan S adalah pembangkit          2-metrik dengan 
|S| < 2n , maka terdapat himpunan S  yaitu S ⊆ {vpi|1 ≤ i ≤ 2n-1}  dengan pi ∈ {1,⋯ , 2n} . 

Diperhatikan bahwa untuk setiap u, v ∈ V(CPn)  terdapat W ⊂ S  dengan |W| = 2  yang harus 
memenuhi r(u|W) ≠ r(v|W)  agar S  menjadi pembangkit 2-metrik. Berdasarkan Tabel 1 
diperoleh bahwa terdapat r(u|W) = r(v|W) untuk setiap W ⊂ S dengan |W| = 2. Kontradiksi 
dengan pernyataan bahwa S  adalah pembangkit 2-metrik. Pengandaian salah dan harus 
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diingkar, dengan demikian S  bukan pembangkit 2-metrik. Jadi, diperoleh bahwa S ≥ 2n . 
Selanjutnya, diperoleh bahwa S adalah basis 2-metrik.  

Berdasarkan (1) dan (2), terbukti bahwa dim2(CPn) = 2n.        □ 

 

Dimensi k-Metrik pada Graf Banana Tree  

Menurut Chartrand et al. (2016) suatu graf G  dinamakan graf bipartit jika himpunan 
vertex dari G dapat dipartisi menjadi dua himpunan bagian X, Y ⊂ V(G) sedemikian sehingga 
X ∩ Y = ∅ dan setiap edge pada G incident dengan masing-masing satu vertex pada X dan Y. 
Kemudian Chartrand et al. (2016) juga mengatakan bahwa suatu graf bipartit disebut graf 

bipartit lengkap Km,n dengan m = |X|, n = |Y|, dan X, Y ⊂ Km,n jika setiap vertex pada partisi 

X adjacent dengan setiap vertex pada partisi Y. Chartrand dan Zhang (2009) menuliskan bahwa 
suatu graf bipartit lengkap dengan m = 1 disebut juga graf bintang K1,n yang memiliki order 

n + 1 dan size n. 
Chen et al. (1997) mendifinisikan graf banana tree Bn,mi

  adalah graf yang diperoleh 

dengan menghubungkan satu vertex dari setiap salinan graf bintang ke satu vertex baru yang 

disebut simpul akar, dengan n adalah banyaknya salinan dari graf bintang sedangkan mi adalah 

banyaknya vertex pada graf bintang ke-i untuk i = 1, 2, … , n. 

 
Gambar 2. Graf banana tree (Bn,mi

) 

 

Berikut diberikan Tabel 2 jarak setiap dua vertex yang berbeda pada graf banana tree. 

 

Tabel 2. Jarak setiap dua vertex yang berbeda pada graf banana tree. 

Jarak u v1
1 v2

1 v3
1 ⋯ vm1

1  v1
2 v2

2 v3
2 ⋯ vm2

2  ⋯ v1
n v2

n v3
n ⋯ vmi

n  

u 0 1 2 3 ⋯ 3 1 2 3 ⋯ 3 ⋯ 1 2 3 ⋯ 3 

v1
1 1 0 1 2 ⋯ 2 2 3 4 ⋯ 4 ⋯ 2 3 4 ⋯ 4 

v2
1 2 1 0 1 ⋯ 1 3 4 5 ⋯ 5 ⋯ 3 4 5 ⋯ 5 

v3
1 3 2 1 0 ⋯ 2 4 5 6 ⋯ 6 ⋯ 4 5 6 ⋯ 6 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

vm1
1  3 2 1 2 ⋯ 0 4 5 6 ⋯ 6 ⋯ 4 5 6 ⋯ 6 

v1
2 1 2 3 4 ⋯ 4 0 1 2 ⋯ 2 ⋯ 2 3 4 ⋯ 4 

v2
2 2 3 4 5 ⋯ 5 1 0 1 ⋯ 1 ⋯ 3 4 5 ⋯ 5 

v3
2 3 4 5 6 ⋯ 6 2 1 0 ⋯ 2 ⋯ 4 5 6 ⋯ 6 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

vm2
2  3 4 5 6 ⋯ 6 2 1 2 ⋯ 0 ⋯ 4 5 6 ⋯ 6 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

v1
n 1 2 3 4 ⋯ 4 2 3 4 ⋯ 4 ⋯ 0 1 2 ⋯ 2 

v2
n 2 3 4 5 ⋯ 5 3 4 5 ⋯ 5 ⋯ 1 0 1 ⋯ 1 
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v3
n 3 4 5 6 ⋯ 6 4 5 6 ⋯ 6 ⋯ 2 1 0 ⋯ 2 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

vmi
n  3 4 5 6 ⋯ 6 4 5 6 ⋯ 6 ⋯ 2 1 2 ⋯ 0 

 

Lema 3. Diberikan Bn,mi
 adalah graf banana tree dengan n ≥ 1 dan mi ≥ 4 untuk setiap 1 ≤

i ≤ n, maka Bn,mi
 adalah graf berdimensi 2-metrik. 

Bukti. Diketahui Bn,mi   
adalah graf banana tree ber-order nm + 1 . Berdasarkan Gambar 2 

diperoleh NBn,mi
[vx
t ] = NBn,mi

[vy
t ]  dengan t = 1, 2,⋯ , n  dan x ≠ y  untuk x, y ≥ 3 . Sehingga  

vx
t  dan vy

t  merupakan twin vertices. Berdasarkan Lema 1 diperoleh bahwa Bn,mi
 adalah graf 

berdimensi 2-metrik.                           □ 

 

Teorema 2. Diberikan Bn,mi
 adalah graf banana tree dengan n ≥ 1 dan mi ≥ 4 untuk setiap 

1 ≤ i ≤ n, maka berlaku dim2(Bn,mi
) = ∑ (mi-2)

n
i=1 . 

Bukti. Diketahui Bn,mi
 adalah graf berdimensi 2-metrik dengan n ≥ 1 dan mi ≥ 4 untuk setiap 

1 ≤ i ≤ n, artinya terdapat basis 2-metrik pada Bn,mi
. 

(1) Akan ditunjukkan bahwa dim2(Bn,mi
) ≤  ∑ (mi-2)

n
i=1 . 

Misal himpunan S = {vx
t}  dengan t = 1, 2,⋯ , n  dan x ≥ 3 . Akan ditunjukkan S  adalah 

basis 2-metrik. Berikut diberikan representasi dari setiap vertex di Bn,mi
  terhadap S  sebagai 

berikut. 
r(u|S) = (3,⋯ , 3, 3,⋯ , 3,⋯ , 3,⋯ ,3); 

r(v1
1|S) = (2,⋯ , 2, 4,⋯ , 4,⋯ , 4,⋯ ,4); 

r(v2
1|S) = (1,⋯ , 1, 3,⋯ , 3,⋯ , 3,⋯ ,3); 

r(v3
1|S) = (0,⋯ , 2, 6,⋯ , 6,⋯ , 6,⋯ ,6); 

 ⋮  

r(vm1
1 |S) = (2,⋯ , 0, 6,⋯ , 6,⋯ , 6,⋯ ,6); 

r(v1
2|S) = (4,⋯ , 4, 2,⋯ , 2,⋯ , 4,⋯ ,4); 

r(v2
2|S) = (5,⋯ , 5, 1,⋯ , 1,⋯ , 5,⋯ ,5); 

r(v3
2|S) = (6,⋯ , 6, 0,⋯ , 2,⋯ , 6,⋯ ,6); 

 ⋮  

r(vm2
2 |S) = (6,⋯ , 6, 2,⋯ , 0,⋯ , 6,⋯ ,6); 

 ⋮  

r(v1
n|S) = (4,⋯ , 4, 4,⋯ , 4,⋯ , 2,⋯ ,2); 

r(v2
n|S) = (5,⋯ , 5, 5,⋯ , 5,⋯ , 1,⋯ ,1); 

r(v3
n|S) = (6,⋯ , 6, 6,⋯ , 6,⋯ , 0,⋯ ,2); 

 ⋮  

r(vmi
n |S) = (6,⋯ , 6, 6,⋯ , 6,⋯ , 2,⋯ ,0). 

Berdasarkan representasi tersebut, jika diambil suatu W ⊂ S  dengan |W| = 2 , maka untuk 
setiap u, v ∈ V(Bn,mi

) berlaku r(u|W) ≠ r(v|W). Dengan demikian diperoleh bahwa S adalah 

pembangkit 2-metrik. 

(2) Akan ditunjukkan bahwa dim2(Bn,mi
) ≥  ∑ (mi-2)

n
i=1 . 

Misal himpunan S = {vx
t} dengan t = 1, 2,⋯ , n dan x ≥ 3 adalah pembangkit        2-

metrik dengan |S| = ∑ (mi-2)
n
i=1  . Andaikan S  adalah pembangkit 2-metrik dengan |S| <

∑ (mi-2)
n
i=1  , maka terdapat kemungkinan himpunan S = {vx

1, vs
t}  dengan x = 3, 4,⋯ ,m-1 , 

s = 2, 3,⋯ , n, dan t = 3, 4,⋯ ,m. Diperhatikan bahwa untuk setiap u, v ∈ V(Bn,mi
) terdapat 

W ⊂ S dengan |W| = 2 yang harus memenuhi r(u|W) ≠ r(v|W) agar S menjadi pembangkit 
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2-metrik. Berdasarkan Tabel 2 diperoleh bahwa terdapat r(u|W) = r(v|W) untuk setiap W ⊂
S  dengan |W| = 2 . Kontradiksi dengan pernyataan bahwa S  adalah pembangkit 2-metrik. 
Pengandaian salah dan harus diingkar, dengan demikian S bukan pembangkit 2-metrik. Jadi, 
diperoleh bahwa S ≥ 2n. Selanjutnya, diperoleh bahwa S adalah basis 2-metrik. 
Berdasarkan (1) dan (2), terbukti bahwa dim2(Bn,mi

) = ∑ (mi-2)
n
i=1 .            □ 

 

Dimensi k-Metrik pada Graf Lintasan Korona Lintasan  

Pada tahun 1970 Fruncht dan Harary menjelaskan bahwa operasi korona dari suatu graf 

G  dengan graf H , dinotasikan G⨀H  adalah graf yang terbentuk dari graf G  dan |V(G)|  kopi 
graf H  yaitu H1 , H2 , ⋯ , H|V(G)| , kemudian menghubungkan setiap titik vi ∈ V(G)  dengan 

sebuah sisi ke setiap titik dari V(Hi) untuk i ∈ [1, k]. Graf lintasan korona lintasan (Pn ⨀ Pm) 
dapat dilihat pada Gambar 3. 

 
Gambar 3. Graf lintasan korona lintasan  (Pn ⨀ Pm) 
 

Berikut diberikan Tabel 3 jarak setiap dua vertex yang berbeda pada graf lintasan korona 

lintasan. 

 

Tabel 3. Jarak setiap dua vertex yang berbeda pada graf lintasan korona lintasan. 

Jarak v1 v2 ⋯ vn u1
1 ⋯ um

1  u1
2 ⋯ um

2  ⋯ u1
n ⋯ um

n  

v1 0 1 ⋯ n-1 1 ⋯ 1 2 ⋯ 2 ⋯ n ⋯ n 

v2 1 0 ⋯ n-2 2 ⋯ 2 1 ⋯ 1 ⋯ n-1 ⋯ n-1 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

vn n-1 n-2 ⋯ 0 n ⋯ n-1 n-1 ⋯ n-1 ⋯ 1 ⋯ 1 

u1
1 1 2 ⋯ n 0 ⋯ m-1 3 ⋯ 3 ⋯ n+1 ⋯ n+1 

u2
1 1 2 ⋯ n 1 ⋯ m-2 3 ⋯ 3 ⋯ n+1 ⋯ n+1 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

um
1  1 2 ⋯ n m-1 ⋯ 0 3 ⋯ 3 ⋯ n+1 ⋯ n+1 

u1
2 2 1 ⋯ n-1 3 ⋯ 3 0 ⋯ m-1 ⋯ n ⋯ n 

u2
2 2 1 ⋯ n-1 3 ⋯ 3 1 ⋯ m-2 ⋯ n ⋯ n 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

um
2  2 1 ⋯ n-1 3 ⋯ 3 m-1 ⋯ 0 ⋯ n ⋯ n 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

u1
n n n-1 ⋯ 1 n+1 ⋯ n+1 n ⋯ n ⋯ 0 ⋯ m-1 

u2
n n n-1 ⋯ 1 n+1 ⋯ n+1 n ⋯ n ⋯ 1 ⋯ m-2 

⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ ⋮ 

um
n  n n-1 ⋯ 1 n+1 ⋯ n+1 n ⋯ n ⋯ m-1 ⋯ 0 
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Lema 4. Diberikan Pn ⨀ Pm  adalah graf lintasan korona lintasan dengan n ≥ 3  dan   2 ≤
m ≤ 3, maka Pn ⨀ Pm adalah graf berdimensi 2-metrik. 

Bukti. Diketahui Pn ⨀ Pm  adalah graf lintasan korona lintasan ber-order (1 + m)n . 
Berdasarkan Gambar 3 diperoleh NPn ⨀ Pm[ux

t ] = NPn ⨀ Pm[uy
t ]  dengan t = 1, 2,⋯ , n  dan     

x ≠ y untuk x, y = 1, m. Sehingga  ux
t  dan uy

t  merupakan twin vertices. Berdasarkan Lema 1 

diperoleh bahwa Pn ⨀ Pm adalah graf berdimensi 2-metrik.             □ 

Berdasarkan Lema 4. Pn ⨀ Pm  untuk  n ≥ 3  dan m ≥ 4  bukan merupakan graf 
berdimensi 2-metrik karena tidak memiliki twin vertices. 

Teorema 3. Diberikan Pn ⨀ Pm adalah graf lintasan korona lintasan dengan n ≥ 3 dan 2 ≤
m ≤ 3, maka berlaku dim2(Pn ⨀ Pm) = 2n. 

Bukti. Diketahui Pn ⨀ Pm  adalah graf berdimensi 2-metrik dengan n ≥ 3  dan 2 ≤ m ≤ 3 , 
artinya terdapat basis 2-metrik pada Pn ⨀ Pm. 
(1) Akan ditunjukkan bahwa dim2(Pn ⨀ Pm) ≤  2n. 

Misal himpunan S = {ux
t }  dengan t = 1, 2,⋯ , n  dan x = 1 , m . Akan ditunjukkan S 

adalah basis 2-metrik. Berikut diberikan representasi dari setiap vertex di Pn ⨀ Pm terhadap S 
sebagai berikut. 

r(v1|S) = (1,⋯ , 1, 2,⋯ , 2,⋯ , n,⋯ , n); 

r(v2|S) = (2,⋯ , 2, 1,⋯ , 1,⋯ , n-1,⋯ , n-1); 

 ⋮  

r(vn|S) = (n,⋯ , n, n-1,⋯ , n-1,⋯ , 1,⋯ ,1); 

r(u1
1|S) = (0,⋯ ,m-1, 3,⋯ , 3,⋯ , n + 1,⋯ , n + 1); 

r(u2
1|S) = (1,⋯ ,m-2, 3,⋯ , 3,⋯ , n + 1,⋯ , n + 1); 

 ⋮  

r(um
1 |S) = (m-1,⋯ , 0, 3,⋯ , 3,⋯ , n + 1,⋯ , n + 1); 

r(u1
2|S) = (3,⋯ , 3, 0,⋯ ,m-1,⋯ , n,⋯ , n); 

r(u2
2|S) = (3,⋯ , 3, 1,⋯ ,m-2,⋯ , n,⋯ , n); 

 ⋮  

r(um
2 |S) = (3,⋯ , 3,m-1,⋯ , 0,⋯ , n,⋯ , n); 

 ⋮  

r(u1
n|S) = (n + 1,⋯ , n + 1, n,⋯ , n,⋯ , 0,⋯ ,m-1); 

r(u2
n|S) = (n + 1,⋯ , n + 1, n,⋯ , n,⋯ , 1,⋯ ,m-2); 

 ⋮  

r(um
n |S) = (n + 1,⋯ , n + 1, n,⋯ , n,⋯ ,m-1,⋯ ,0). 

 

 

Berdasarkan representasi tersebut, jika diambil suatu W ⊂ S  dengan |W| = 2 , maka 
untuk setiap u, v ∈ V(Pn ⨀ Pm)  berlaku r(u|W) ≠ r(v|W) . Dengan demikian diperoleh 
bahwa S adalah pembangkit 2-metrik. 
(2) Akan ditunjukkan bahwa dim2(Pn ⨀ Pm) ≥  2n. 

Misal himpunan S = {ux
t }  dengan t = 1, 2,⋯ , n  dan x = 1 , m  adalah pembangkit  2-

metrik dengan |S| = 2n . Andaikan S  adalah pembangkit 2-metrik dengan |S| < 2n , maka 
terdapat kemungkinan himpunan S = {ux

1, us
t} dengan x = 1, m-1,           s = 2, 3,⋯ , n, dan 

t = 1, m. Diperhatikan bahwa untuk setiap u, v ∈ V(Pn ⨀ Pm) terdapat W ⊂ S dengan |W| =
2 yang harus memenuhi r(u|W) ≠ r(v|W) agar S menjadi pembangkit 2-metrik. Berdasarkan 
Tabel 3 diperoleh bahwa terdapat r(u|W) = r(v|W)  untuk setiap W ⊂ S  dengan |W| = 2 . 
Kontradiksi dengan pernyataan bahwa S adalah pembangkit 2-metrik. Pengandaian salah dan 
harus diingkar, dengan demikian S bukan pembangkit 2-metrik. Jadi, diperoleh bahwa S ≥ 2n. 
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Selanjutnya, diperoleh bahwa S adalah basis 2-metrik.  
Berdasarkan (1) dan (2), terbukti bahwa dim2(Pn ⨀ Pm) = 2n.        □ 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari pembahasan sebelumnya, diperoleh kesimpulan sebagai dimensi k-metirk pada graf 

CPn dengan n ≥ 3 yaitu dim2(CPn) = 2n, dimensi k-metrik pada graf Bn,mi
 dengan n ≥ 1 dan 

mi ≥ 4  untuk setiap 1 ≤ i ≤ n  yaitu dim2(Bn,mi
 ) = ∑ (mi-2)

n
i=1  , dan dimensi k-metrik pada 

graf Pn ⨀ Pm dengan n ≥ 3 dan 2 ≤ m ≤ 3 yaitu dim2(Pn ⨀ Pm) = 2n. 

Saran bagi pembaca yang tertarik dengan topik dimensi k-metrik adalah 

memperluas materi dengan menerapkannya pada kelas-kelas graf lain ataupun 

graf yang diperoleh dengan menggunakan operasi-operasi lainnya. Kesempatan 

untuk meneliti dimensi k-metrik pada kelas-kelas graf masih besar, mengingat 

dimensi k- metrik pada suatu graf saat ini masih belum banyak diteliti. 

DAFTAR RUJUKAN 

Estrada-Moreno, A., Rodriguez-Velazquez, J. A., & Yero, I. G. (2015). The k-Metric 

Dimension of a Graph. Applied Mathematics and Information Sciences, 9: 2829-2840. 

Estrada-Moreno, A., Rodriguez-Velazquez, J. A., & Yero, I. G. (2016). The k-Metric 

Dimension of Corona Product Graphs. Bull. Malays. Math. Sci., 39(1), 135-136. 

Harary, F., & Melter, R. A. (1977). Addendum to “On The Metric Dimension of A 

Graph”(Ars Combinatoria 2 (1976) 191–195). Ars Combinatoria, 4, 318. 

Slater, P. J. (1975). Leaves of Trees. Congr. Numer, 14(549-559), 37. 

Rahmadi, D., & Susanti, Y. (2018). Dimensi k-Metrik pada Graf Double Fan dan 

Beberapa Graf Terkait. Tesis Departemen Matematika FMIPA UGM, Yogyakarta. 

Biggs, N., Biggs, N. L., & Norman, B. (1993). Algebraic Graph Theory (Vol. 67). 

Cambridge University Press. 

Chen, W. C. (1997). HI Lü & YN Yeh,“Operations of Interlaced Trees and Graceful 

Trees”. Southeast Asian Bulletin of Mathematics, 21, 337-348. 

Hidayah, N., & Kusmayadi, T. A. (2020). The k-Metric Dimension of Generalized Fan 

Graph and Cm*2Kn Graph. In SEMANTIK Conference of Mathematics Education (SEMANTIK 

2019),  34-38. Atlantis Press. 

Saidah, C. A. R., & Kusmayadi, T. A. (2020). The The k-Metric Dimension of  Nk + Pn 
Graph and Starbarbell Graph. In SEMANTIK Conference of Mathematics Education 

(SEMANTIK 2019),  18-22. Atlantis Press. 

Fruncht, R. & F. Harary, (1970). On The Corona of Two Graphs. Aequationes Math. 4, 

322-325. 

Chartrand, G., & Zhang, P. (2009). Chromatic Graph Theory. CRC Press. 

Chartrand, G., Lesniak, L., & Zhang, P. (2016). Graphs & digraphs, 6th ed. CRC Press. 

 

  



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
295 

PENERAPAN CAPACITATED VEHICLE ROUTING PROBLEM  WITH TIME 

WINDOWS UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH PENDISTRIBUSIAN 

MANGGA PODANG DI KABUPATEN KEDIRI 

 

Arfian Rizky Pratama1), Bima Sayoga Putra2), Nur Syahidah Binti 

Aulia3), dan Sapti Wahyuningsih*) 
1)S1 Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 

Universitas Negeri Malang 

e-mail :  pratamaarfian7@gmail.com 
2)S1 Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,  

Universitas Negeri Malang 

e-mail : bimasayogap@gmail.com 
3)S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Negeri Malang 

e-mail :  nsyahidahkrrj@gmail.com 
*)Corresponding author : sapti.wahyuningsih.fmipa@um.ac.id 

 

Abstrak 

Penditribusian mangga podang di Kabupaten Kediri terkendala oleh 

jumlah produksi yang tinggi, ketahanannya, dan kapasitas maksimum 

kendaraan yang dimiliki. Tujuan dari penelitian ini adalah menerapkan 

Capacitated Vehicle Routing Problem  with Time Windows dalam 

pendistribusian mangga podang sehingga menghasil rute dengan jarak total 

yang minimum tanpa melanggar kendala kapasitas kendaraan dan kendala 

waktu. Seluruh kegiatan ini dilakukan secara daring dengan mengolah data 

sekunder dengan alat bantu program TSP-VRP untuk pembentukan rute. 

Hasil penyelesian membentuk rute dengan total jarak minimum dan banyak 

rute sehingga mengetahui minimal kendaraan serta lama hari yang 

dibutuhkan dalam pendistribusian. Hal tersebut menunjukkan pentingnya 

penerapan Capacitated Vehicle Routing Problem  with Time Windows dalam 

penditribusian mangga podang. 

Kata kunci: Mangga podang, Pendistribusian , Vehicle routing problem 

 

PENDAHULUAN 

 Di Kabupaten Kediri banyak sumber daya alam pontensial salah satu di 

subsektor hortikultura. Mangga podang merupakan yang paling menjadi primadona di 

subsektor tersebut. Sentra produksi mangga podang di Kabupaten Kediri terdapat di 

Kecamatan Banyakan, Grogol, Tarokan , Mojo dan Semen. Menurut data Dinas 

Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, produksi Mangga Podang terbanyak 

terdapat di Kecamatan Banyakan dengan jumlah 769.987 kwintal (Laily and Rizkiyah, 

2015). Mangga podang merupakan buah musiman, tetapi setiap panen raya persediaan 

mumpuk. Sedangkan Mangga dalam keadaan segar hanya bertahan 7 hari pada kondisi 

suhu 28-300 (Amiarsi, 2013). Hal tersebut menuntut keefekifan dan keefisiensian 

dalam pendistritribusian. Tetapi belum ada artikel yang membahas pendistribusian 

mangga podang. Pendistribusian mangga podang ke konsumen ada dua yaitu dari 

petani langsung ke konsumen dan dari petani melewati pengepul lalu ke toko buah 

atau agen di daerah lain. Tetapi sulitnya melacak jenis pendistribusian yang dari petani 

langsung ke konsumen (Priyandari, - and -, 2015). Sehingga dalam artikel ini akan 

membahas khusus penyelesaian masalah penentuan rute pendistribusian mangga 

mailto:pratamaarfian7@gmail.com
mailto:nsyahidahkrrj@gmail.com
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podang dari pengepul ke toko buah, agen ataupun pusat pengolahan mangga podang 

yang menjadi pelanggannya. Tetapi keterbatasan kendaraan yang dimiliki merupakan 

salah masalah utama dalam pendistribusian mangga podang. Tujuan artikel ini adalah 

mencari varian Vehicle Routing Problem (VRP) yang sesuai untuk pendistribusian 

mangga podang di Kabupaten Kediri melalui literatur yang tersedia. Sehingga 

mendapatkan pemodelan dan penyelesaiannya mendekati kenyataan.  

Bentuk VRP pertama kali dikenalkan sebagai masalah pendistribusian yang 

memodelkan sejumlah armada truk sejenis agar dapat melayani permintaan minyak 

dari sejumlah gas stasiun dari depot pusat dengan menghasilkan jarak tempuh 

minimum (Dantzig, G. B., and Ramser, 1959). Tetapi model VRP yang saat ini lebih 

komplek karena banyak tambahan kendala dalam kehidupan nyata. Tambahan pada 

kendala pada VRP menyebabkan bertambah banyak variannya, yang terbaru yaitu 

elektrik VRP dengan kendala jendela waktu dan waktu tunggu pengisian daya batrai 

(Keskin, Çatay and Laporte, 2020) dan (Raeesi and Zografos, 2020). Ada 1021 artikel 

jurnal dengan VRP sebagai topik utama,diterbitkan pada tahun 1959-2008 (Eksioglu, 

Vural and Reisman, 2009). Selama itu literatur VRP telah tumbuh secara eksponensial 

pada tingkat 6% setiap tahun. Sedangkan selama tahun 2009-2013 ada 144 artikel 

jurnal yang membahas VRP (De Jaegere, Drefraeye and Van Nieuwenhuyse, 2016). 

Hal itulah yang menunjukan seberapa menarik dan pentingannya VRP untuk diteliti 

dan dikembangkan. 

 Selain perkembangan varian, metode penyelesaian VRP juga berkembang 

sangat pesat. Beberapa metode terbaru yang terinspirasi oleh hewan, yaitu An 

Improved Hybrid Firefly Algorithm (Altabeeb, Mohsen and Ghallab, 2019)dan An 

Improved Ant Colony Optimization(Wang et al., 2020). Kemudian berkembang juga 

seperti perbaikan solusi menggunakan metode pencarian lokal pada varian VRPTW 

oleh (Wahyuningsih and Satyananda, 2020). Ada juga penyelesaian VRP dengan 

menggunakan alat bantu drone seperti dalam artikel (Schermer, Moeini and Wendt, 

2019) dan (Deng, Amirjamshidi and Roorda, 2020). Perkembangan teknologi yang 

pesat disinyalir sebagai pemantik kemajuan penelitian dan pengembangan perangkat 

lunak komersial untuk VRP. Bahkan saat menurut survei ada ribuan perusahaan, salah 

satunya Perusahaan Coca-Cola saat ini menggunakan software VRP (Hall, 2012). 

Untuk lisensi 50 rute harganya diperkirakan $ 20.000- $ 40.000, bahkah lebih tinggi 

untuk tambahan fitur dan kendala yang diinginkan. Banyak penerapan VRP untuk 

pendistribusian diantaranya pendistribusian barang dengan banyak tujuan dalam 

keadaan dararut (Zahedi, Kargari and Husseinzadeh Kashan, 2020)danpendistribusian 

di sektor farmasi (Campelo et al., 2019) Semua ini menunjukkan sangat penting VRP 

dalam pendistribusian untuk perusahaan atau pelaku ekonomi lainnya. 

Berdasarkan masalah pada pendistribusian mangga podang bahwa Capacitated 

Vehicle Routing Problem with Time Windows (CVRPTW) merupakan varian paling 

sesuai untuk pendistribusian mangga podang. CVRPTW didefinisikan sebagai sistem 

distribusi terdiri dari depo induk dan sejumlah kendaraan dengan kapasitas yang sama, 

untuk melayani sejumlah pelanggan yang tersebar, setiap pelanggan memiliki batas 

waktu tertentu, permintaan mereka kurang dari kapasitas kendaraan, dan setiap 

pelanggan dikunjungi satu kali oleh satu kendaraan. Penelitian ini bertujuan 

menerapakan CVRPTW pada penditribusian mangga podang sehingga menghasilkan 

rute dengan jarak total yang paling minimum tanpa melanggar kendala waktu dan 

kapasitas kendaraan. 
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METODE 

Rancangan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki tahap-tahap: (1) studi literatur, (2) pengolahan data, (3) 

analisis data. 

Model Matematika CVRPTW  

Capacitated Vehicle Routing Problem with Time Window digambarkan sebagai 

sebuah graph komplit G = (N,E) dengan N={0,1,…,n} adalah himpunan vertex 

dengan 0 mewakili depot dan Nc = N –{0} mewakili depot sedang  E= {(i, j), ∀i,j ∈N| 

i < j} adalah himpunan edge yang mewaliki jalan yang hubungkan dua vertex. dengan 

kapasitas armada adalah Q, setiap (i,j) ∈E mempunyai biaya cij dan terikat oleh waktu 

tempuh tij . sedangkan setiap simpul i∈V – {0} terikat qi  (permintaan),si  (waktu 

pelayanan) dan [ai, bi] (satu set jendela waktu)  di pelanggan i (Jayarathnaet al., 2019). 

Formula CVRPTW: 

min∑∑∑cijxij
k

j∈Ni∈Nk∈V

 

dengan:  

xij
k = {

1, jika kendaraan kdijalankan dari titik i ke titik j, i ≠ j
0, untuk yang lainnya

 

Dengan batasan-batasan sebagai berikut: 
1. Setiap pelanggan dikunjungi satu kali. 

 ∑ ∑ xij
k = 1i∈Nk∈V   , ∀j∈ N –{0} 

2. Total permintaan dari setiap pelanggan dalam satu rute tidak boleh melebihi 
kapasitas kendaraan. 

 ∑ ∑ xij
k

j∈Ni∈N-{0} ≤ Q , ∀k ∈ V  

3. Setiap kendaraan meninggalkan pelanggan yang telah dikunjungi. 

 ∑ xih
k

i∈N - ∑ xhj
k

j∈N = 0 , ∀h ∈ N –{0},∀k ∈ V 

4. Setiap yang meninngalkan depot harus kembali ke depot. 

 ∑ xj0
k

j∈N = 1 , ∀k ∈ V 

 ∑ x0j
k

j∈N = 1 , ∀k ∈ V 

5. Kendaraan k tidak bisa ke depot j sebelum waktu yang ditentukan.  

sik + tij-K(1-xij
k) ≤ sjk, ∀i,j ∈N, ∀k ∈ V 

6. Kendaraan hanya bisa berada di pelanggan pada batasan yang ditentukan.  
ai ≤ sik ≤ bi , ∀i∈N, ∀k ∈ V 

 

Algoritma Untuk Menyelesaikan CVRPTW 

 Artikel ini menggunakan alat bantu program TSP-VRP yang dikembang oleh 

Wahyuningsih dan Darmawan dengan penyelesaian menggunakan algoritma 

Sequential Insertion (Wahyuningsih dan Darmawan, 2020). Adapun tahap-tahap 

algoritma Sequential Insertion:  inisialisai untuk memilih kendaraan, dilanjutkan 

memilih pelanggan pertama untuk membentuk rute, dan selanjutnya menyisipkan 

pelanggan-pelanggan lain. Proses penyisipan tiap pelanggan disyaratkan deng kriteria 

terbaik yaitu dengan batasan time windows, total muatan satu rute tidak melebihi 

kapasitas maksimum kendaraan dan menghasil total jarak yang paling minimum. 

Adapun data yang dibutuhkan untuk diinputkan ke aplikasi TSP-VRP dengan varian 

CVRPTW meliputi : banyaknya pelanggan, jarak depot dengan setiap pelanggan, 

jarak antar pelanggan, permintaan setiap pelanggan, kecepatan rata-rata kendaraan, 

jumlah kendaraan yang dimiliki, kapasitas kendaraan, waktu pelayanan, waktu buka 

dan tutup pelanggan dan depot. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data 

Untuk menunjukkan bahwa data pada salah satu pengepul di Kecamatan 

Banyakan, Reduksi Data dilakukan karena data beberapa pelanggan yang berada 

dalam desa yang sama. Sehingga pelanggan-pelanggan yang berada di desa sama 

dijadikan satu dengan menjumlahkan permintaanya, sekaligus memberi kode setiap 

pelanggan dan depot. Sehingga data setelah direduksi menjadi: 

Jumlah kendaraan : 1 truk dengan kapasitas 2200kg  

Waktu pengantaran : pukul 05.00-22.00 WIB  

Kecepatan rata-rata : 60 km/jam (dimisalkan) 

Waktu istirahat : 2 jam ( diestimasikan untuk isoma sopir dan pengisian BBM) 

 
Kode 

titik 

Pelanggan Alamat Permintaaan 

(kg) 

Lama 

pelanyanan 

(menit) 

waktu 

buka 

(WIB) 

waktu 

tutup 

(WIB) 

 0 Depot 

awal 

Goliman 

Parang 

Banyakan 

- 120 05.00 22.00 

1 Kandangan 

1 

Pasar 

kandangan 

300 15 05.00 22.00 

2 Ringinrejo 

1 

Sambi 200 10 05.00 22.00 

3 Riginrejo 

2 

Selodono 100 5 05.00 22.00 

4 Banyakan 

1 

Pasar buah 700 35 05.00 22.00 

5 Banyakan 

5 

Tiron 400 20 05.00 22.00 

6 Tarokan 1 Bangkerep 200 10 05.00 22.00 

7 Kediri 

Kota 1 

Pasar 

Ngronggo 

500 25 05.00 22.00 

8 Kediri 

Kota 4 

Banjaran 100 5 05.00 22.00 

9 Kediri 

Kota 5 

Dandangan 100 5 05.00 22.00 

10 Kras 1 Bendosari 200 10 05.00 22.00 

11 Pare 1 Kampung 

inggris 

200 10 05.00 22.00 

12 Papar 1 Papar 200 10 05.00 22.00 

Tabel 1. Data Pelanggan 

 

Jarak antara depot dan pelanggan-pelanggan dan jarak antar pelanggan dengan 

bantuan google maps: 

 
Jarak 

(Km) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

0 - 55 38 39 19 11 27 22 21 22 37 42 39 52 

1 55 - 48 44 41 47 51 35 34 34 51 13 25 9 

2 38 48 - 3 28 35 39 16 20 22 5 38 38 43 

3 39 44 3 - 29 35 40 16 20 22 7 39 36 40 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
299 

4 19 41 28 29 - 7 11 12 9 9 27 28 23 38 

5 11 47 35 35 7 - 15 18 15 15 34 34 29 44 

6 27 51 39 40 11 15 - 23 20 19 38 39 28 49 

7 22 35 16 16 12 18 23 - 4 6 17 22 22 32 

8 21 34 20 20 9 15 20 4 - 2 20 21 19 31 

9 22 34 22 22 9 15 19 6 2 - 22 21 19 31 

10 37 51 5 7 27 34 38 17 20 22 - 39 39 47 

11 42 13 38 39 28 34 39 22 21 21 39 - 12 13 

12 39 25 38 36 23 29 28 22 19 19 39 12 - 24 

13 52 9 43 40 38 44 49 32 31 31 47 13 24 - 

Tabel 2.Data Jarak 

 

Penyelesaian 

 Setelah data jarak diinputkan ke alat bantu program TSP-VRP maka 

menghasilkan kemungkinan-kemungkinan rute dalam bentuk graph seperti berikut: 

 
Gambar 1. Graph Input 

 

Perhitungan menggunakan alat bantu aplikasi TSP-VRP yang menggunakan algoritma 

Sequential untuk menghasilkan rute pendistribusian terpendek, sehingga  

menghasilkan rute : 

-Kendaraan 1 - Rute 1: { 0-2-7-9-8-4-6-5-0 }  rute kendaraan 1 dengan sisi yang diberi 

warna hijau yang berawal dari titik 0 atau depot  melayani sebanyak tujuh pelanggan 

dengan total permintaan: 2200 kg lalu kembali ke titik nol atau depot dengan waktu: 

415 menit dan jarak: 108 km. pada graph hasil kendaraan 1 sisi yang menghubungkan 

titik 4 dan  titik 6 dengan sisi yang menghubungkan titik 6 dan 5 berhimpit, sehingga 

urutan rute pada graph hasil rancu. Hal tersebut terjadi karena peletakan titik 4, titik 5 

dan titik 6 terlalu berdekatan. 

-Kendaraan 2 - Rute 1: { 0-13-1-11-12-3-10-0 }, rute kendaraan 2 dengan sisi yang 

diberi warna abu-abu yang berawal dari titik 0 atau depot  melayani sebanyak enam 

pelanggan dengan total permintaan: 1100 kg lalu kembali ke titik nol atau depot 

dengan waktu: 409 menit dan jarak: 166  km. 

Dua rute hasil perhitungan tersebut merupakan rute terpendek yang tidak melanggar 

batas kapasitas dan batas waktu. 
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Gambar 2. Graph Hasil 

 

Hasil perhitungan TSP-VRP tersebut apabila diinterpresi ke data pada Tabel 2  

menunjukan bahwa pendistribusian yang terdiri dari kendaran 1 dengan rute: dari 

depot ke pelanggan Ringinrejo 1 -pelanggan Kediri Kota 1- pelanggan Kediri Kota 5- 

pelanggan Kediri Kota 4- pelanggan Banyakan 1- pelanggan Tarokan 1- pelanggan 

Banyakan 5- lalu kembali ke depot dan kendaraan 2 dengan rute : dari depot ke 

pelanggan Kepung- pelanggan Kandangan 1- pelanggan Pare 1- pelanggan Papar 1- 

pelanggan Ringinrejo 2-  pelanggan Kras 1- lalu kembali ke depot, sehingga total jarak 

keseluruhan yaitu 274 km serta untuk melayani semua pelanggan dalam satu hari 

membutukan 2 kendaraan. Karena kendaraan yang dimiliki hanya satu maka 

pelanggan pada rute kedua dikirim besoknya atau bila menginginkan pendistribusian 

satu hari maka kendaraan yang dimiliki minimal 2 unit. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kesimpulan dalam penelitian ini : 
1. penerapan CVRPTW pada pendistribusian Mangga Podang dapat menghasilkan rute 

dengan jarak minimum tanpa melanggar kendala waktu dan kapasitas kendaraan. 
2. Penerapan CVRPTW pada penditribusian dapat meminimalkan penggunaan kendraan 
3. Penerapan CVRPTW pada penditribusian dapat mengetahui minimal kendaraan yang 

dibutuhkan dan lama hari yang dibutuhkan dalam penditribusian 

Saran 

 Terkait hal tersebut , penulis menyarankan : 
1. Adanya penelitian lebih lanjut terkait penditrisbusian mangga podang dengan 

menerapkan varian VRP lainya atau pendistribusian yang tidak melalui pengepul. 
2. Artikel ini sebagai referensi untuk penelitian sejenis. 
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Abstrak 

Diberikan graf terhubung dan sederhana G dengan V(G) adalah 

himpunan vertex dan E(G) adalah himpunan edge. Jarak antara dua vertex u 

dan vertex v dalam graf G adalah panjang path terpendek antara vertex u dan 

vertex v yang dinotasikan dengan d(u,v). Misalkan bilangan bulat positif k, 

S ⊆ V(G)  dimana S merupakan pembangkit k-metrik jika dan hanya jika 
untuk setiap pasangan vertex berbeda u,v ∈ V(G) terdapat {w1, w2, … ,wk} 
⊆  S dan memenuhi d(u, wi )   d(v, wi ) dengan i ∈  {1, 2,..,k}. Kardinalitas 
minimum dari pembangkit k-metrik suatu graf G disebut basis k-metrik dari 

graf G. Banyak elemen pada basis k-metrik graf G disebut dimensi k-metrik 

graf G dinotasikan dengan dimk(G). Dalam penelitian ini diperoleh dimensi 

k-metrik pada graf musical, graf turan, dan graf cycle corona graf complete 

bipartite. 

Kata Kunci : dimensi k-metrik, graf musical, graf turan, graf cycle, graf 

complete bipartite, corona. 

 

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan cabang ilmu yang dapat diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari. Salah satu cabang ilmu matematika yang sering diterapkan adalah teori graf. 

Menurut Diestel [8] teori graf pertama kali diperkenalkan oleh Leonard Euler pada tahun 

1736.  Berangkat dari sebuah masalah warga kota Königsberg, pada kota tersebut terdapat 

empat daratan yang dipisahkan oleh sungai. Daratan tersebut dihubungkan oleh tujuh 

jembatan. Kemudian warga kota tersebut ingin melewati semua jembatan tepat sekali 

dan kembali ke tempat semula. Euler membuktikan, bahwa hal tersebut tidak mungkin 

terjadi. Sejak saat itu, teori berkembang pesat dengan penelitian-penelitian beserta 

temuan-temuan baru terkait teori graf. 

Menurut Chartrand et al. [2], suatu graf G adalah himpunan tak kosong 

berhingga dengan V(G) = {v1, v2, … , vn}  adalah himpunan vertex dan E(G) =
{e1, e2, … , en} adalah himpunan edge yang menghubungkan anggota - anggota V(G) 
secara tidak berurutan. Pada teori graf terdapat istilah dimensi metrik, diperkenalkan 

oleh Harary dan Melter [5] pada tahun 1976 menyebutkan himpunan pembeda sebagai 

resolving set. Misal G  adalah graf terhubung dengan V(G)  adalah himpunan vertex 

dan E(G)  adalah himpunan edge, didefinisikan suatu himpunan W  ⊆ V(G)  sebagai 
himpunan pembeda dari setiap vertex pada graf G  sedemikian sehingga untuk 
sembarang vertex u, v  ∈ V(G)  dan suatu vertex x  ∈ W  berlaku d(u, x)    d(v, x) . 
Dengan d(u, x) adalah panjang path terpendek dari vertex u ke vertex x. Himpunan 
pembeda dengan jumlah anggota minimal disebut basis metrik dari G dan banyaknya 
anggota dari basis di G  disebut dimensi metrik dari G  yang dinotasikan dim(G) 
(Chartrand et al. [6]). 

Seiring perkembangan penelitian dalam teori graf untuk memperluas konsep 

dari dimensi metrik telah muncul konsep baru yaitu dimensi k-metrik. Tahun 2015 
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Estrada-Moreno et al. [3] telah memperkenalkan tentang dimensi k-metrik. Misal G 
adalah graf terhubung dan sederhana, himpunan S  ⊆ V(G)  disebut sebagai 
pembangkit k-metrik pada G  jika dan hanya jika untuk setiap pasang vertex yang 

berbeda u, v  ∈ V(G) , terdapat paling sedikit k vertex w1, w2, … , wk  ∈ S  sedemikian 
sehingga d(u,wi)   d(v,wi) untuk setiap i ∈ {1, …, k}. Pembangkit k-metrik dengan 

jumlah anggota minimal disebut basis k-metrik dan banyaknya anggota dari basis k-

metrik disebut dimensi k-metrik dari graf G yang dinotasikan dimk(G). 
Tahun 2015, Estrada-Moreno et al. [3] telah menemukan dimensi k-metrik 

pada graf lintasan (path), graf lingkaran (cycle), graf pohon (tree), dan graf hasil 

operasi join dengan titik-titik pada masing-masing graf merupakan twin vertices. 

Tahun 2018 Rahmadi [7] telah mendapatkan dimensi k-metrik pada graf double fan, 

graf double cones, graf double fan snake, graf double fan terpusat, graf parasut 

diperumum, dan graf parasut diperumum dengan path atas. Oleh karena itu, penulis 

tertarik untuk menentukan dimensi k-metrik dari beberapa kelas graf yang belum 

pernah diteliti sebelumnya. Untuk graf yang tidak semua vertex nya merupakan twin 

vertices belum ditemukan nilai dimensi k-metriknya. Dalam penelitian ini, kelas graf 

yang diteliti adalah graf musical MGn, graf turan T(g,j), dan graf cycle corona graf 

complete bipartite (Cm ʘ K(n,i)). 

 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka 

yaitu dengan mengumpulkan referensi berupa buku-buku, jurnal maupun tulisan-

tulisan yang dimuat di situs web. Dari metode ini, dapat ditentukan dimensi k-metrik 

pada graf MGn, graf T(g,j), dan graf Cm ʘ K(n,i). 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut. 

Langkah pertama dalam menentukan dimensi k-metrik pada graf MGn, graf T(g,j), dan 

graf Cm ʘ K(n,i) adalah memahami karakteristik dimensi k-metrik pada graf tersebut 

Setelah mengetahui nilai k, langkah kedua adalah menentukan pembangkit k-metrik S 

pada graf yang merupakan himpunan bagian dari himpunan vertex pada graf. Langkah 

ketiga adalah menghitung jarak setiap vertex terhadap S yang telah ditentukan, 

sedemikian sehingga setiap vertex pada graf mempunyai representasi yang berbeda 

terhadap S. Berdasarkan pembangkit k-metrik S yang telah diperoleh, langkah 

keempat adalah menentukan w1, w2, … , wk  ∈ S  sedemikian sehingga d(u,wi)    
d(v, wi) untuk setiap i ∈ {1, …, k}. Selanjutnya langkah kelima adalah menentukan 

basis k-metrik pada graf dengan memilih kardinalitas minimum dari pembangkit k-

metrik. Langkah keenam adalah menentukan dimensi k-metrik dan rumus umum 

dimensi k-metrik pada graf berdasarkan basis k-metrik. Langkah ketujuh adalah 

membangun lema dan/atau teorema beserta pembuktian berdasarkan hasil yang 

diperoleh. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berikut diberikan definisi dan lema pendukung yang berperan dalam 

menentukan dimensi k-metrik pada graf musical, graf turan, dan graf cycle corona 

graf complete bipartite. 

Definisi 1. [1] Jarak atau distance dari vertex u  ke vertex v  pada graf G  adalah 

panjang path terpendek dari vertex u ke vertex v, yang dinotasikan dengan d(u, v). 
Definisi 2. [2] Graf cycle yang dinotasikan dengan Cn  adalah graf terhubung 

sederhana yang setiap vertex-nya ber-degree 2. 

Definisi 3. [10] Graf complete bipartite adalah graf yang himpunan vertex-vertexnya 
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dapat dipartisi menjadi dua himpunan yang saling asing sedemikian sehingga tidak 

ada dua vertex yang saling adjacent pada himpunan yang sama, tetapi setiap pasang 

vertex pada dua himpunan saling adjacent. 

Definisi 4. [11] Corona dari suatu graf G  dengan graf H  yang dinotasikan dengan 

G ʘ H  adalah graf yang terbentuk dari graf G  dan |V(G)|  salinan graf H , yaitu 

H1, H2, … , H|V(G)| , kemudian menghubungkan setiap vertex ui  ∈ V(G)  ke semua 

vertex dari V(Hi), untuk 1 ≤ i ≤ |V(G)|. 
Lema 1. [3] Diberikan graf G dengan order n ≥ 2. Graf G adalah graf berdimensi 2-

metrik jika dan hanya jika G mempunyai twin vertices. 

 

Menurut Knuth [4] graf musical yang dinotasikan dengan MGn adalah graf dengan 
order 2n yang disusun berdasarkan tangga nada. Ilustrasi graf musical ditunjukkan 

pada Gambar 1. Order pada graf musical merepresentasikan tangga nada. Misal Mgn 
adalah graf musical yang terdiri dari himpunan vertex V(MGn)  = 

{u1, u2, u3, … , un-1, un, v1, v2, v3, … , vn-1, vn}  dengan n ≥ 3. Terlihat bahwa graf 

musical merupakan graf 5-reguler yang terdiri dari salinan dua graf cycle Cn. 

 
Gambar 1. Graf musical MGn 

 

Berikut diberikan Tabel 1 jarak setiap dua vertex berbeda pada graf musical. 

 

Tabel 1. Jarak setiap dua vertex berbeda pada graf musical 

Jarak u1  u2 u3 . . . un-1 un v1 v2  v3 . . . vn-1 vn 

u1 0   1 2 . . . 2 1 1 1   2 . . . 2 1 

u2 1   0 1 . . . 3 2 1 1   1 . . . 3 2 

u3 2   1 0 . . . 4 3 2 1   1 . . . 4 3 

⁝ ⁝   ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝   ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 

un-1 2   3 4 . . . 0 1 2 3   4 . . . 1 1 

un 1   2 3 . . . 1 0 1 2   3 . . . 1 1 

v1 1   1 2 . . . 2 1 0 1   2 . . . 2 1 

v2 1   1 1 . . . 3 2 1 0   1 . . . 3 2 

v3 2   1 1 . . . 4 3 2 1   0 . . . 4 3 

⁝ ⁝   ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝   ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 

vn-1 2   3 4 . . . 1 1 2 3   4 . . . 0 1 

vn 1   2 3 . . . 1 1 1 2   3 . . . 1 0 
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Berikut diberikan lema dan teorema yang berkaitan dengan dimensi k-metrik pada graf 

musical. 

Lema 2. MGn adalah graf musical dengan n ≥ 3 maka MGn adalah graf berdimensi 

2-metrik. 

Bukti. Diketahui MGn  adalah graf musical ber-order 2n. Berdasarkan Gambar 1 

diperoleh bahwa NMGn[up] = NMGn[vq], dengan p,q=1, 2, 3, ..., n dan p = q, sehingga 

u1, u2, u3, … , un-1, un, v1, v2, v3, … , vn-1, vn  merupakan twin vertices. Berdasarkan 

Lema 1 diperoleh bahwa MGn adalah graf berdimensi 2-metrik.          □ 

Lema 3. Diberikan MGn adalah graf musical dengan n ≥ 3. Jika S adalah pembangkit 

2-metrik dari MGn maka |S| ≥ 2n. 

Bukti. Diketahui S adalah pembangkit 2-metrik, artinya untuk setiap u, v ∈ V(MGn) 
terdapat W ⊂ S sedemikian sehingga r(u,W)   r(v,W) dengan |W| = 2. Andaikan S 
adalah pembangkit 2-metrik dengan |S| < 2n. Misal V1 = {u1, u2, u3, … , un-1, un} dan 
V2 =  {v1, v2, v3, … , vn-1, vn}. Didefinisikan S1 = S ∩ V1 dan S2 = S ∩ V2, oleh karena 
|S1| + |S2| < 2n maka terdapat u, v  ∈ V1\S  sedemikian sehingga r(u,W)  = r(v,W) 
untuk setiap W ⊂ S dengan |W| = 2. Kontradiksi dengan pernyataan bahwa S adalah 
pembangkit 2-metrik. Pengandaian salah dan harus diingkar, dengan demikian S 
bukan pembangkit 2-metrik. Jadi, diperoleh bahwa |S| ≥ 2n.            

□ 

Teorema 1. Diberikan graf musical MGn dengan n ≥ 3, maka  

dim2(MGn) = 2n. 

Bukti. Menurut Lema 2 diketahui bahwa MGn adalah graf berdimensi 2-metrik untuk 
n ≥ 3, artinya terdapat basis 2-metrik pada MGn . Misalkan himpunan S  = 
{u1, u2, u3, … , un-1, un, v1, v2, v3, … , vn-1, vn} . Akan ditunjukkan bahwa himpunan S 
adalah basis 2-metrik. Berikut diberikan representasi setiap vertex di MGn terhadap S 
sebagai berikut. 

r(u1|S)      = (0,1,2,…,2,1,…,1,1,2,…,2,1 

r(u2|S)      = (1,0,1,…,3,2,…,1,1,1,…,3,1) 

r(u3|S)      = (2,1,0,…,4,3,…,2,1,1,…,4,3) 

                ⁝           =        ⁝                                  

r(un-1|S)  = (2,3,4,…,0,1,…,2,3,4,…,1,1) 

r(un|S)       = (1,2,3,…,1,0,…,1,2,3,…,1,1) 

r(v1|S)       = (1,1,2,…,2,1,…,0,1,2,…,2,1) 

r(v2|S)       = (1,1,1,…,3,2,…,1,0,1,…,3,2) 

r(v3|S)       = (2,1,1,…,4,3,…,2,1,0,…,4,3) 

          ⁝           =        ⁝ 

r(vn-1|S)  = (2,3,4,…,1,1,…,2,3,4,…,0,1) 

r(vn|S)      = (1,2,3,…,1,1,…,1,2,3,…,1,0) 

 

Berdasarkan representasi tersebut, jika diambil suatu W  ⊂ S  dengan |W|  = 2, 
maka untuk setiap u, v  ∈ V(MGn)  berlaku r(u,W)    r(v,W) . Dengan demikian 
diperoleh bahwa S  adalah pembangkit 2-metrik. Selanjutnya berdasarkan Lema 3 
diperoleh bahwa S adalah basis 2-metrik. Jadi, didapat dim2(MGn) = 2n.     □  

Menurut Gross [9] graf turan yang dinotasikan dengan T(g,j)  adalah graf 

lengkap j-partisi dengan g vertex yang himpunan-himpunan partisinya sedekat 

mungkin dakam kardinalitas. Misal T(g,j) adalah graf turan yang terdiri dari himpunan 

vertex V(T(g,j))  = {c1, c2, c3, c4, c5, … , cg}  dengan banyaknya partisi sejumlah j. 

Ilustrasi graf turan ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Graf turan T(g,j) 

 

Berikut diberikan Tabel 2 jarak setiap dua vertex berbeda pada graf turan.  

                     Tabel 2. Jarak setiap dua vertex berbeda pada graf turan 

Jarak c1  c2 c3  c4 c5 . . . cg 

c1 0 1 1 1 1 . . . 1 

c2 1 0 1 1 1 . . . 1 

c3 1 1 0 1 1 . . . 1 

c4 1 1 1 0 1 . . . 1 

c5 1 1 1 1 0 . . . 1 

⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ 

cg 1 1 1 1 1 . . . 0 

 

Berikut diberikan lema dan teorema yang berkaitan dengan dimensi k-metrik pada graf 

turan. 

Lema 4. Diberikan T(g,j) adalah graf turan dengan g ≥ 2 dan j ≥ 2 maka T(g,j) adalah 

graf berdimensi 2-metrik. 

Bukti. Diketahui T(g,j) adalah graf turan ber-order g. Berdasarkan Gambar 2 diperoleh 

bahwa NT(g,j)[c1]  = NT(g,j)[c2]  = … = NT(g,j)[cg] , sehingga c1, c2, … , cg  merupakan 

twin vertices. Berdasarkan Lema 1 diperoleh bahwa T(g,j) adalah graf berdimensi 2-

metrik.           □ 

Lema 5. Diberikan T(g,j) adalah graf turan dengan g ≥ 2, ganjil dan j = 
(g+1)

2
. Jika S 

adalah pembangkit 2-metrik dari T(g,j) maka |S| ≥ (g – 1). 

Bukti. Diketahui S adalah pembangkit 2-metrik, artinya untuk setiap u, v ∈ V(T(g,j)) 

terdapat W ⊂ S sedemikian sehingga r(u,W)   r(v,W) dengan |W| = 2. Andaikan S 
adalah pembangkit 2-metrik dengan |S|  < (g – 1) maka terdapat kemungkinan 

himpunan S yaitu, S ⊆ {cpi
|1 ≤ i ≤ (g-1)-1}  dengan pi ∈ {1,2, … , g} . Diperhatikan 

bahwa untuk setiap u, v  ∈ V(T(g,j))  terdapat W  ⊂ S  dengan |W| = 2  yang harus 

memenuhi r(u,W)    r(v,W)  agar S  menjadi pembangkit 2-metrik. Berdasarkan 

Tabel 2. diperoleh bahwa terdapat u, v  ∈ V(T(g,j))  sedemikian sehingga r(u,W)  = 

r(v,W) untuk setiap W ⊂ S dengan |W| = 2. Kontradiksi dengan pernyataan bahwa 
S  adalah pembangkit 2-metrik. Pengandaian salah dan harus diingkar, dengan 
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demikian S bukan pembangkit 2-metrik. Jadi, diperoleh bahwa |S| ≥ (g - 1).      

            □ 

Lema 6. Diberikan T(g,j) adalah graf turan dengan g ≥ 2 dan j ≥ 2. Jika S adalah 

pembangkit 2-metrik dari T(g,j) maka |S| ≥ g. 

Bukti. Diketahui S adalah pembangkit 2-metrik, artinya untuk setiap u, v ∈ V(T(g,j)) 

terdapat W ⊂ S sedemikian sehingga r(u,W)   r(v,W) dengan |W| = 2. Andaikan S 
adalah pembangkit 2-metrik dengan |S| < g maka terdapat kemungkinan himpunan S 

yaitu, S ⊆ {cpi
|1 ≤ i ≤ g-1}  dengan pi ∈ {1,2, … , g} . Diperhatikan bahwa untuk 

setiap u, v ∈ V(T(g,j)) terdapat W ⊂ S dengan |W| = 2 yang harus memenuhi r(u,W) 

  r(v,W) agar S menjadi pembangkit 2-metrik. Berdasarkan Tabel 2. diperoleh bahwa 

terdapat u, v  ∈ V(T(g,j))  sedemikian sehingga r(u,W)  = r(v,W)  untuk setiap W  ⊂ S 

dengan |W| = 2 . Kontradiksi dengan pernyataan bahwa S  adalah pembangkit 2-
metrik. Pengandaian salah dan harus diingkar, dengan demikian S bukan pembangkit 
2-metrik. Jadi, diperoleh bahwa |S| ≥ g.      □ 

Teorema 2. Diberikan graf turan T(g,j) dengan g ≥ 2 dan j ≥ 2, maka 

dim2(T(g,j)) = {
(g-1),      untuk g = ganjil dan j =

(g + 1)

2
;

g,                                 untuk g ≥  2 dan j ≥  2.
 

Bukti. Menurut Lema 4 diketahui bahwa T(g,j) adalah graf berdimensi 2-metrik untuk 

g ≥ 2 dan j ≥ 2, artinya terdapat basis 2-metrik pada T(g,j). Dalam hal ini, pembuktian 

dibagi menjadi dua kasus menurut nilai g dan j. 

1. Untuk g = ganjil dan j = 
(g+1)

2
. 

Misal dikonstruksikan himpunan S  = {c1, c2, c3, c4, c5, … , cg-1} . Akan ditunjukkan 

bahwa himpunan S adalah basis 2-metrik. Berikut diberikan representasi setiap vertex 

di T(g,j) terhadap S sebagai berikut. 

r(c1|S)      = (0,1,1,1,1,…,1) 

r(c2|S)      = (1,0,1,1,1,…,1) 

r(c3|S)      = (1,1,0,1,1,…,1) 

r(c4|S)       = (1,1,1,0,1,…,1) 

r(c5|S)       = (1,1,1,1,0,…,1) 

⁝            =             ⁝ 

r(cg-1|S)  = (1,1,1,1,1,…,0) 

Berdasarkan representasi tersebut, jika diambil suatu W ⊂ S dengan |W| = 2, maka 

untuk setiap u, v  ∈ V(T(g,j))  berlaku r(u,W)    r(v,W) . Dengan demikian diperoleh 

bahwa S  adalah pembangkit 2-metrik. Selanjutnya berdasarkan Lema 5 diperoleh 

bahwa S adalah basis 2-metrik. Jadi, didapat dim2(T(g,j)) = (g – 1).   

         □ 

2. Untuk g ≥  2 dan j ≥  2. 
Misal dikonstruksikan himpunan S  = {c1, c2, c3, c4, c5, … , cg} . Akan ditunjukkan 

bahwa himpunan S adalah basis 2-metrik. Berikut diberikan representasi setiap vertex 

di T(g,j) terhadap S sebagai berikut. 

r(c1|S)      = (0,1,1,1,1,…,1) 

r(c2|S)      = (1,0,1,1,1,…,1) 

r(c3|S)      = (1,1,0,1,1,…,1) 

r(c4|S)       = (1,1,1,0,1,…,1) 

r(c5|S)       = (1,1,1,1,0,…,1) 
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⁝            =             ⁝ 

r(cg|S)     = (1,1,1,1,1,…,0) 

Berdasarkan representasi tersebut, jika diambil suatu W ⊂ S dengan |W| = 2, maka 

untuk setiap u, v  ∈ V(T(g,j))  berlaku r(u,W)    r(v,W) . Dengan demikian diperoleh 

bahwa S  adalah pembangkit 2-metrik. Selanjutnya berdasarkan Lema 6 diperoleh 

bahwa S adalah basis 2-metrik. Jadi, didapat dim2(T(g,j)) = g .   □ 

Graf Cm ʘ K(n,i) merupakan graf hasil operasi corona dari graf cycle Cm dengan graf 

complete bipartite K(n,i) dapat dilihat pada Gambar 3. Graf Cm ʘ K(n,i) dengan m ≥ 3, 

n ≥ 1, dan n ≥ 1 yaitu suatu graf hasil dari operasi corona atau graf yang terbentuk dari 

graf C dan |V(C)| salinan graf K, yaitu K1, K2, …, K|V(C)|, kemudian menghubungkan 

setiap vertex tj ∈ V(C) ke semua vertex dari V(Kj), untuk 1 ≤ j ≤ |V(C)|. 

 

 
Gambar 3. Graf cycle Cm corona graf complete bipartite K(n,i) (Cm ʘ K(n,i)) 

 

Berikut diberikan lema dan teorema yang berkaitan dengan dimensi k-metrik pada graf 

cycle Cm corona graf complete bipartite K(n,i) (Cm ʘ K(n,i)). 

Lema 7. Diberikan Cm ʘ K(n,i)  merupakan graf cycle Cm  corona graf complete 

bipartite K(n,i) dengan m ≥ 3, n ≥ 1 dan i ≥ 1 maka Cm ʘ K(n,i) adalah graf berdimensi 

2-metrik. 

Bukti. Diketahui Cm ʘ K(n,i) merupakan graf hasil operasi corona dari graf cycle Cm 

dengan graf complete bipartite K(n,i)  dengan order m+m(n + i) . Berdasarkan 

Gambar 3 diperoleh bahwa NCm ʘ K(n,i)(u1
j
) = NCm ʘ K(n,i)(u2

j
) = … = NCm ʘ K(n,i)(un

j
), 

dan NCm ʘ K(n,i)(v1
j
)  = NCm ʘ K(n,i)(v2

j
)  = … = NCm ʘ K(n,i)(vi

j
) , dengan j=1, 2, ..., m. 
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Dengan demikian vertex u1
j
, u2
j
  ,…, un

j
 , v1

j
, v2
j
 , …, vi

j
, untuk j = 1, 2, . . . , m , 

merupakan twin vertices. Berdasarkan Lema 1 diperoleh bahwa Cm ʘ K(n,i)  adalah 

graf berdimensi 2-metrik.                □ 

Lema 8. Diberikan Cm ʘ K(n,i)  merupakan graf cycle Cm  corona graf complete 

bipartite K(n,i) dengan m ≥ 3, n ≥ 1 dan i ≥ 1. Jika S adalah pembangkit 2-metrik dari 

Cm ʘ K(n,i) maka 

(1) |S| ≥ (m× n) untuk i = 1 dan n > 1. 
(2) |S| ≥ (m× i) untuk n = 1 dan i > 1. 
(3) |S| ≥ (m×( n + i)) untuk i ≥ 1 dan n ≥ 1. 
Bukti. 

(1) Diketahui S  adalah pembangkit 2-metrik, artinya untuk setiap u, v  ∈ 

V(Cm ʘ K(n,i))  terdapat W  ⊂ S  sedemikian sehingga r(u,W)    r(v,W)  dengan |W| 

= 2. Andaikan S  adalah pembangkit 2-metrik dengan |S|  < (m × n ). Misal V1  = 
{u1
1, u2

1 ,…, un
1}, V2 =  {u1

2, u2
2 ,…, un

2}, dan V3 =  {u1
m, u2

m ,…, un
m}. Didefinisikan S1 = 

S ∩ V1, S2 = S ∩ V2, dan S3 = S ∩ V3 oleh karena |S1| + |S2| +  |S3| < (m × n) maka 
terdapat u, v  ∈ V1\S  sedemikian sehingga r(u,W)  = r(v,W)  untuk setiap W  ⊂ S 
dengan |W|  = 2. Kontradiksi dengan pernyataan bahwa S  adalah pembangkit 2-
metrik. Pengandaian salah dan harus diingkar, dengan demikian S bukan pembangkit 
2-metrik. Jadi, diperoleh bahwa |S| ≥ (m × n).                  

           

(2) Diketahui S  adalah pembangkit 2-metrik, artinya untuk setiap u, v  ∈ 

V(Cm ʘ K(n,i))  terdapat W  ⊂ S  sedemikian sehingga r(u,W)    r(v,W)  dengan |W| 

= 2. Andaikan S  adalah pembangkit 2-metrik dengan |S|  < (m× i ). Misal V1  = 
{v1
1, v2

1 ,  v3
1 , …, vi

1} , V2  =  {v1
2, v2

2 ,  v3
2 , …, vi

2} , dan V3  =  {v1
m, v2

m ,  v3
m , …, vi

m} . 
Didefinisikan S1  = S ∩ V1 , S2  = S ∩ V2 , dan S3  = S ∩ V3  oleh karena |S1| + |S2| +
 |S3|  < (m× i ) maka terdapat u, v  ∈ V1\S  sedemikian sehingga r(u,W)  = r(v,W) 
untuk setiap W ⊂ S dengan |W| = 2. Kontradiksi dengan pernyataan bahwa S adalah 
pembangkit 2-metrik. Pengandaian salah dan harus diingkar, dengan demikian S 
bukan pembangkit 2-metrik. Jadi, diperoleh bahwa |S| ≥ (m× i).           

                     

(3) Diketahui S  adalah pembangkit 2-metrik, artinya untuk setiap u, v  ∈ 
V(Cm ʘ K(n,i))  terdapat W  ⊂ S  sedemikian sehingga r(u,W)    r(v,W)  dengan |W| 

= 2. Andaikan S adalah pembangkit 2-metrik dengan |S| < (m×( n + i)). Misal V1 = 
{u1
1, u2

1  ,…, un
1 , v1

1, v2
1 , v3

1 , …, vi
1} , V2  =  {u1

2, u2
2  ,…, un

2 , v1
2, v2

2 , v3
2 , …, vi

2} , dan V3  = 
 {u1

m, u2
m ,…, un

m, v1
m, v2

m, v3
m, …, vi

m}. Didefinisikan S1 = S ∩ V1, S2 = S ∩ V2, dan S3 
= S ∩ V3  oleh karena |S1| + |S2| +  |S3|  < (m× ( n + i )) maka terdapat u, v  ∈ V1\S 
sedemikian sehingga r(u,W)  = r(v,W)  untuk setiap W  ⊂ S  dengan |W|  = 2. 
Kontradiksi dengan pernyataan bahwa S  adalah pembangkit 2-metrik. Pengandaian 
salah dan harus diingkar, dengan demikian S  bukan pembangkit 2-metrik. Jadi, 
diperoleh bahwa |S| ≥ (m× ( n + i)).                      □ 

Teorema 3. Misal Cm ʘ K(n,i) adalah graf cycle Cm corona graf complete bipartite 

K(n,i) dengan m ≥ 3, n ≥ 1 dan i ≥ 1, maka 

dim2(Cm ʘ K(n,i)) = {

(m × n), i = 1 dan n > 1;
(m × i), n = 1 dan i > 1;

(m × ( n + i)), i ≥ 1 dan n ≥ 1.
 

Bukti. Menurut Lema 7 diketahui bahwa Cm ʘ K(n,i) adalah graf berdimensi 2-metrik 

untuk m ≥ 3, n ≥ 1 dan i ≥ 1, artinya terdapat basis 2-metrik pada Cm ʘ K(n,i). Dalam 
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hal ini, pembuktian dibagi menjadi tiga kasus menurut nilai i dan n. 
(1) Untuk i = 1 dan n > 1. 
Misal dikonstruksikan S  = {u1

1, u2
1  ,…, un

1  , u1
2, u2

2  ,…, un
2  , u1

m, u2
m  ,…, un

m }. Akan 

ditunjukkan bahwa himpunan S adalah basis 2-metrik. Berikut diberikan representasi 
setiap vertex di Cm ʘ K(n,i) terhadap S sebagai berikut. 

r(t1|S)      = (1,1,…,1,2,2,…,2,2,2,…,2) 

r(t2|S)      = (2,2,…,2,1,1,…,1,3,3,…,3) 

⁝           =                   ⁝ 

r(tm|S)      = (2,2,…,2,3,3,…,3,1,1,…,1) 

r(u1
1|S)      = (0,2,…,2,3,3,…,3,3,3,…,3) 

r(u2
1|S)       = (2,0,…,2,3,3,…,3,3,3,…,3) 

⁝           =        ⁝ 

r(un
1 |S)       = (2,2,…,0,3,3,…,3,3,3,…,3) 

r(u1
2|S)       = (3,3,…,3,0,2,…,2,4,4,…,4) 

r(u2
2|S)       = (3,3,…,3,2,0,…,2,4,4,…,4) 

⁝           =             ⁝ 

r(un
2|S)       = (3,3,…,3,2,2,…,0,4,4,…,4) 

r(u1
m|S)      = (3,3,…,3,4,4,…,4,0,2,…,2) 

r(u2
m|S)      = (3,3,…,3,4,4,…,4,2,0,…,2) 

⁝           =        ⁝ 

r(un
m|S)       = (3,3,…,3,4,4,…,4,2,2,…,0) 

r(v1
1|S)        = (1,1,…,1,3,3,…,3,3,3,…,3) 

r(v2
1|S)        = (1,1,…,1,3,3,…,3,3,3,…,3) 

r(v3
1|S)        = (1,1,…,1,3,3,…,3,3,3,…,3) 

⁝           =               ⁝ 

r(vi
1|S)       = (1,1,…,1,3,3,…,3,3,3,…,3) 

r(v1
2|S)       = (3,3,…,3,1,1,…,1,4,4,…,4) 

r(v2
2|S)       = (3,3,…,3,1,1,…,1,4,4,…,4) 

r(v3
2|S)       = (3,3,…,3,1,1,…,1,4,4,…,4) 

⁝            =           ⁝ 

r(vi
2|S)       = (3,3,…,3,1,1,…,1,4,4,…,4) 

r(v1
m|S)      = (3,3,…,3,4,4,…,4,1,1,…,1) 

r(v2
m|S)      = (3,3,…,3,4,4,…,4,1,1,…,1) 

r(v3
m|S)      = (3,3,…,3,4,4,…,4,1,1,…,1) 

⁝           =                  ⁝ 

r(vi
m|S)      = (3,3,…,3,4,4,…,4,1,1,…,1) 

Berdasarkan representasi tersebut, jika diambil suatu W ⊂ S dengan |W| = 2, maka 

untuk setiap u, v  ∈ V(Cm ʘ K(n,i))  berlaku r(u,W)    r(v,W) . Dengan demikian 

diperoleh bahwa S  adalah pembangkit 2-metrik. Selanjutnya berdasarkan Lema 8 

diperoleh bahwa S adalah basis 2-metrik. Jadi, didapat dim2(Cm ʘ K(n,i)) = (m × n).

   

(2) Untuk n = 1 dan i > 1. 
Misal dikonstruksikan S = {v1

1, v2
1, v3

1, …, vi
1, v1

2, v2
2, v3

2, …, vi
2, v1

m, v2
m, v3

m, …, vi
m}. 

Akan ditunjukkan bahwa himpunan S  adalah basis 2-metrik. Berikut diberikan 
representasi setiap vertex di Cm ʘ K(n,i) terhadap S sebagai berikut. 

r(t1|S)      = (1,1,1,…,1,2,2,2,…,2,2,2,2,…,2) 

r(t2|S)      = (2,2,2,…,2,2,2,1,…,1,3,3,3,…,3) 

             ⁝           =                     ⁝ 
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r(tm|S)      = (2,2,2,…,2,3,3,3,…,3,1,1,1,…,1) 

r(u1
1|S)      = (1,1,1,…,1,3,3,3,…,3,3,3,3,…,3) 

r(u2
1|S)       = (1,1,1,…,1,3,3,3,…,3,3,3,3,…,3) 

⁝            =                     ⁝ 

r(un
1 |S)       = (1,1,1,…,1,3,3,3,…,3,3,3,3,…,3) 

r(u1
2|S)       = (3,3,3,…,3,1,1,1,…,1,4,4,4,…,4) 

r(u2
2|S)       = (3,3,3,…,3,1,1,1,…,1,4,4,4,…,4) 

⁝            =             ⁝ 

r(un
2|S)       = (3,3,3,…,3,1,1,1,…,1,4,4,4,…,4) 

r(u1
m|S)      = (3,3,3,…,3,4,4,4,…,4,1,1,1,…,1) 

r(u2
m|S)      = (3,3,3,…,3,4,4,4,…,4,1,1,1,…,1) 

⁝            =                     ⁝ 

r(un
m|S)       = (3,3,3,…,3,4,4,4,…,4,1,1,1,…,1) 

r(v1
1|S)        = (0,2,2,…,2,3,3,3,…,3,3,3,3,…,3) 

r(v2
1|S)        = (2,0,2,…,2,3,3,3,…,3,3,3,3,…,3) 

r(v3
1|S)        = (2,2,0,…,2,3,3,3,…,3,3,3,3,…,3) 

⁝            =               ⁝ 

r(vi
1|S)       = (2,2,2,…,0,3,3,3,…,3,3,3,3,…,3) 

r(v1
2|S)       = (3,3,3,…,3,0,2,2,…,2,4,4,4,…,4) 

r(v2
2|S)       = (3,3,3,…,3,2,0,2,…,2,4,4,4,…,4) 

r(v3
2|S)       = (3,3,3,…,3,2,2,0,…,2,4,4,4,…,4) 

⁝            =           ⁝ 

r(vi
2|S)       = (3,3,3,…,3,2,2,2,…,0,4,4,4,…,4) 

r(v1
m|S)      = (3,3,3,…,3,4,4,4,…,4,0,2,2,…,2) 

r(v2
m|S)      = (3,3,3,…,3,4,4,4,…,4,2,0,2,…,2) 

r(v3
m|S)      = (3,3,3,…,3,4,4,4,…,4,2,2,0,…,2) 

⁝            =                    ⁝ 

r(vi
m|S)      = (3,3,3,…,3,4,4,4,…,4,2,2,2,…,0) 

Berdasarkan representasi tersebut, jika diambil suatu W ⊂ S dengan |W| = 2, maka 

untuk setiap u, v  ∈ V(Cm ʘ K(n,i))  berlaku r(u,W)    r(v,W) . Dengan demikian 

diperoleh bahwa S  adalah pembangkit 2-metrik. Selanjutnya berdasarkan Lema 8 

diperoleh bahwa S adalah basis 2-metrik. Jadi, didapat dim2(Cm ʘ K(n,i)) = (m × i).  

    

(3) Untuk i ≥ 1 dan n ≥ 1. 
Misal dikonstruksikan S = {u1

1, …, un
1 , u1

2, …, un
2 , u1

m, …, un
m, v1

1, v2
1, …, vi

1, v1
2, v2

2, …, 

vi
2 , v1

m, v2
m , …, vi

m }. Akan ditunjukkan bahwa himpunan S  adalah basis 2-metrik. 
Berikut diberikan representasi setiap vertex di Cm ʘ K(n,i) terhadap S sebagai berikut. 

 r(t1|S)      = (1,…,1,2,…,2,2,…,2,1,1,…,1,2,2,…,2,2,2,…,2) 

r(t2|S)      = (2,…,2,1,…,1,3,…,3,2,2,…,2,1,1,…1,3,3,…,3) 

              ⁝           =                     ⁝ 

r(tm|S)      = (2,…,2,3,…,3,1,…,1,2,2,…,2,3,3,…,3,1,1,…,1) 

r(u1
1|S)      = (0,…,2,3,…,3,3,…,3,1,1,…,1,3,3,…,3,3,3,…,3) 

r(u2
1|S)       = (2,…,2,3,…,3,3,…,3,1,1,…,1,3,3,…,3,3,3,…,3) 

             ⁝            =                     ⁝ 

r(un
1 |S)       = (2,…,0,3,…,3,3,…,3,1,1,…,1,3,3,…,3,3,3,…,3) 

r(u1
2|S)       = (3,…,3,0,…,2,4,…,4,3,3,…,3,1,1,…,1,4,4,…,4) 

r(u2
2|S)       = (3,…,3,2,…,2,4,…,4,3,3,…,3,1,1,…,1,4,4,…,4) 

             ⁝            =             ⁝ 
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r(un
2|S)       = (3,…,3,2,…,0,4,…,4,3,3,…,3,1,1,…,1,4,4,…,4) 

r(u1
m|S)      = (3,…,3,4,…,4,0,…,2,3,3,…,3,4,4,…,4,1,1,…,1) 

r(u2
m|S)      = (3,…,3,4,…,4,2,…,2,3,3,…,3,4,4,…,4,1,1,…,1) 

             ⁝            =                     ⁝ 

r(un
m|S)       = (3,…,3,4,…,4,2,…,0,3,3,…,3,4,4,…,4,1,1,…,1) 

r(v1
1|S)        = (1,…,1,3,…,3,3,…,3,0,2,…,2,3,3,…,3,3,3,…,3) 

r(v2
1|S)        = (1,…,1,3,…,3,3,…,3,2,0,…,2,3,3,…,3,3,3,…,3) 

r(v3
1|S)        = (1,…,1,3,…,3,3,…,3,2,2,…,2,3,3,…,3,3,3,…,3) 

                                  ⁝            =                     ⁝ 

r(vi
1|S)       = (1,…,1,3,…,3,3,…,3,2,2,…,0,3,3,…,3,3,3,…,3) 

r(v1
2|S)       = (3,…,3,1,…,1,4,…,4,3,3,…,3,0,2,…,2,4,4,…,4) 

r(v2
2|S)       = (3,…,3,1,…,1,4,…,4,3,3,…,3,2,0,…,2,4,4,…,4) 

r(v3
2|S)       = (3,…,3,1,…,1,4,…,4,3,3,…,3,2,2,…,2,4,4,…,4) 

                                   ⁝           =           ⁝ 

r(vi
2|S)       = (3,…,3,1,…,1,4,…,4,3,3,…,3,2,2,…,0,4,4,…,4) 

r(v1
m|S)      = (3,…,3,4,…,4,1,…,1,3,3,…,3,4,4,…,4,0,2,…,2) 

r(v2
m|S)      = (3,…,3,4,…,4,1,…,1,3,3,…,3,4,4,…,4,2,0,…,2) 

r(v3
m|S)      = (3,…,3,4,…,4,1,…,1,3,3,…,3,4,4,…,4,2,2,…,2) 

                                   ⁝           =                    ⁝ 

r(vi
m|S)      = (3,…,3,4,…,4,1,…,1,3,3,…,3,4,4,…,4,2,2,…,0) 

Berdasarkan representasi tersebut, jika diambil suatu W ⊂ S dengan |W| = 2, maka 

untuk setiap u, v  ∈ V(Cm ʘ K(n,i))  berlaku r(u,W)    r(v,W) . Dengan demikian 

diperoleh bahwa S  adalah pembangkit 2-metrik. Selanjutnya berdasarkan Lema 8 

diperoleh bahwa S  adalah basis 2-metrik. Jadi, didapat dim2(Cm ʘ K(n,i))  = (m ×

 ( n + i)).                   □ 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan uraian pada pembahasan diperoleh kesimpulan, dimensi k-metrik 

pada graf musical MGn dengan n ≥ 3 yaitu seperti pada Teorema 1, graf turan T(g,j) 

dengan g ≥ 2 dan j ≥ 2 yaitu seperti pada Teorema 2, dan graf cycle corona graf 

complete bipartite (Cm ʘ K(n,i))  dengan m ≥ 3, n ≥ 1 dan i ≥ 1 yaitu seperti pada 

Teorema 3. 

Saran bagi pembaca yang tertarik mempelajari topik dimensi k-metrik lebih dalam 

adalah dengan menerapkannya pada kelas-kelas graf lain yang belum pernah diteliti 

sebelumnya atau graf yang diperoleh dengan menggunakan operasi seperti edge 

corona, join, amalgamasi, product, atau comb. Mengingat penelitian terhadap dimensi 

k-metrik pada suatu kelas graf saat ini masih belum banyak diteliti khususnya untuk 

nilai k ≥ 3, sehingga peluang untuk meneliti dimensi k-metrik pada kelas-kelas graf 

lain masih besar. 
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Abstrak 

Graf G(V, E)  disebut memiliki pelabelan total sisi trimagic jika 

terdapat pemetaan bijektif f ∶ V(G) ∪ E(G) → {1,2,3, … , |V(G)| + |E(G)| } 
sedemikian hingga untuk setiap sisi uv ∈ E(G), nilai f(u) +  f(uv) +  f(v) 
adalah konstanta k1  atau k2  atau k3 . Pelabelan total sisi trimagic disebut 

sebuah pelabelan total sisi trimagic super dari sebuah graf G jika titik diberi 

label himpunan bilangan {1,2,3, … , |V(G)|} . Graf yang dapat dilabeli 

menggunakan pelabelan trimagic adalah graf sederhana, terhubung, dan 

planar. Dalam penelitian ini dibuktikan bahwa graf butterfly adalah pelabelan 

total sisi trimagic super. 

Kata kunci: pelabelan, pelabelan total sisi trimagic super, pemetaan bijektif, 

graf butterfly. 

 

PENDAHULUAN  

Teori graf merupakan salah satu cabang ilmu matematika yang mengalami 

perkembangan sangat pesat. Salah satu bidang teori graf yang berkembang saat ini 

adalah pelabelan graf. Menurut Marr dan Wallis [7], pelabelan graf adalah suatu 

fungsi yang memetakan elemen suatu graf (himpunan titik, himpunan sisi, atau 

himpunan titik dan sisi) ke bilangan bulat positif atau non negatif. Ada beberapa jenis 

pelabelan graf, seperti pelabelan titik, pelabelan sisi, dan pelabelan total. Suatu 

pelabelan total disebut sebagai pelabelan super jika dan hanya jika setiap titiknya 

mempunyai label lebih kecil daripada label sisinya. Jumlah semua label yang 

berhubungan dengan suatu elemen (titik atau sisi) dari suatu graf disebut bobot. 

Hingga kini pelabelan mengalami perkembangan baik untuk kebutuhan aplikasi 

maupun teoritis. Dalam perkembangannya banyak kajian yang membahas tentang 

pelabelan.  

Pelabelan magic diperkenalkan oleh Sedláčk [11]. Kortzing dan Rosa [6] 

mendefinisikan pelabelan total sisi magic dari sebuah graf G jika terdapat pemetaan 

bijektif f ∶ V(G) ∪ E(G) → {1,2,3, … , |V(G)| + |E(G)|}  sedemikian hingga untuk 

setiap sisi uv ∈ E(G), nilai f(u) +  f(uv) +  f(v) adalah konstanta magic. Pada tahun 

1990, Hartsfield dan Ringel [2] memperkenalkan untuk pertama kali tentang pelabelan 

antimagic. Hartsfield dan Ringel [2] mendefinisikan bahwa suatu graf G  disebut 

antimagic jika setiap sisinya dapat dilabeli dengan {1, 2, 3, … , |V(G)| + |E(G)|} 
sedemikian sehingga bobot setiap titiknya berbeda. Pelabelan total sisi bimagic pada 

graf diperkenakan oleh J. Baskara Babujee [1] pada tahun 2004, mendefinisikan 

pelabelan total sisi bimagic dari sebuah graf G  jika terdapat pemetaan bijektif f ∶
V(G) ∪ E(G) → {1,2,3, … , |V(G)| + |E(G)|}  sedemikian hingga untuk setiap sisi 

uv ∈ E(G) nilai dari f(u) +  f(uv) +  f(v) ialah k1 atau k2. 

Pada tahun 2013, Jayasekaran et al. [3] memperkenalkan pelabelan total sisi 

trimagic pada graf. Graf G(V, E) disebut memiliki pelabelan total sisi trimagic jika 

terdapat pemetaan bijektif f ∶ V(G) ∪ E(G) → {1,2,3, … , |V(G)| + |E(G)|} sedemikian 

hingga untuk setiap sisi uv ∈ E(G), nilai f(u) +  f(uv) +  f(v) adalah konstanta k1 

mailto:faradiliaannisa90@gmail.com
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atau k2  atau k3 . Pelabelan total sisi trimagic disebut sebuah pelabelan total sisi 

trimagic super dari sebuah graf G  jika titik diberi label himpunan bilangan 

{1,2,3, … , |V(G)|}. 
Pada tahun 2014 Regees dan Jayasekaran [8] membuktikan pelabelan total sisi 

trimagic super pada disconnected graphs. Pada tahun 2015 Regees dan Jayasekaran 

[9] telah membuktikan pelabelan total sisi trimagic super pada graf cycle Cn untuk n 

ganjil dan graf gear. Satu tahun kemudian yaitu pada tahun 2016 Jayasekaran dan 

Regees [10] membuktikan pelabelan total sisi trimagic super pada graf prism dan web. 

Pada tahun 2017 Jayasekaran dan Flower [4,5] membuktikan  bahwa graf umbrella, 

graf dumb bell, graf circular ladder, graf mobius ladder, graf book, dan graf dragon 

mempunyai pelabelan total sisi trimagic super. 

Graf G dapat dilabeli dengan pelabelan trimagic super jika G adalah suatu graf 

sederhana, terhubung, dan planar. Selain itu graf tersebut memuat himpunan titik dan 

sisi sehingga himpunan label yang digunakan pada masing-masing graf dapat 

ditentukan. Weisstein dan Eric [12] mendefinisikan graf butterfly BFn , (n ≥ 2) 
merupakan graf tak berarah,  planar dengan 5 titik dan 6 sisi. Dalam penelitian ini 

dibuktikan bahwa graf butterfly adalah pelabelan total sisi trimagic super. 

 
METODE  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka 

yaitu dengan mempelajari referensi berupa buku-buku, jurnal maupun tulisan 

mengenai teori graf khususnya pada pelabelan trimagic. Langkah-langkah 

menentukan pelabelan total sisi trimagic super pada graf butterfly yaitu menentukan 

label titik dengan label 1, 2, 3, … , |V(G)|  dan label sisi dengan label |V(G)| + 1,
|V(G)| + 2,… , |V(G)| + |E(G)|. Kemudian  mengkombinasikan label titik dan sisi 

dengan memperhatikan teknik pelabelan total sisi trimagic super sehingga diperoleh 

barisan bobot sisi. Setelah itu, menentukan pola umum pelabelan total sisi trimagic 

super pada graf butterfly. Selanjutnya menentukan nilai k1, k2, dan k3 yang diperoleh 

dari pola umum pelabelan total sisi trimagic super pada graf butterfly. Lalu menyusun 

teorema untuk membuktikan kebenaran pola pelabelan total sisi trimagic super pada 

graf butterfly. Terakhir, membuat kesimpulan. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Menurut Weisstein dan Eric [12], graf butterfly merupakan graf terhubung, 

sederhana, dan planar dinotasikan dengan BFn. Graf butterfly BFn, (n ≥ 2) diperoleh 

dengan cara menyisipkan titik-titik pada setiap sayap dengan asumsi jumlah titik yang 

disisipkan ke setiap sayap adalah sama sehingga memiliki 2n + 1 titik dan 4n-2sisi. 

Gambar 1 mengilustrasikan graf umum butterfly BFn. Berdasarkan Gambar 1, graf 

BFn  memiliki titik {v0}  adalah titik pusat, titik {v1, v2, v3, … , v(n-1), vn}  adalah 

himpunan titik pada sayap kanan, dan titik {v(n+1), v(n+2), v(n+3), … , v(2n-1), v2n} 

adalah himpunan titik pada sayap kiri. 
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Gambar 1. Graf butterfly BFn 

 

Teorema 1. Graf butterfly BFn  memuat pelabelan total sisi trimagic super untuk setiap 

bilangan bulat positif n ≥ 2. 

Bukti : Misalkan V = {vi| 0 ≤ i ≤ 2n  }  adalah himpunan titik dan E(BFn) =
{(vi, vi+1) | i = 1, 2, 3, … , n-1, n + 1,… , 2n-1}  ∪ {(v0, vi)|i = 1, 2, 3, … , 2n}  adalah 

himpunan sisi. Banyaknya titik pada graf butterfly BFn  adalah |V(BFn)| = 2n + 1 

titik dan |E(BFn)| = 4n-2 sisi. Pelabelan total sisi trimagic super pada graf butterfly 

BFn  dengan beberapa ketentuan ketentuan yaitu titik-titik pada graf BFn diberi label 

dengan himpunan V(BFn) = {vi |i = 0, 1, 2, 3, … , 2n}.  Titik {v0} adalah titik pusat, 

titik {v1, v2, v3, … , v(n-1), vn}  adalah himpunan titik pada sayap kanan, dan titik 

{v(n+1), v(n+2), v(n+3), … , v(2n-1), v2n}  adalah himpunan titik pada sayap kiri. 

Didefinisikan pemetaan bijketif f ∶ V ∪ E → {1,2,3, … , 6n-1} sedemikian sehingga 

 

 f{vi}  =  i + 1                                              untuk, 0 ≤ i ≤ 2n  

   

 f{vivi+1}  =  {
6n-2i + 1                      untuk, 1 ≤ i ≤ n          (sayap kanan) 
 8n-2i                      untuk,   n + 1 ≤ i ≤ 2n           (sayap kiri)

 

 

 f{v0vi} = 4n + 2-i                                 untuk, 1 ≤ i ≤ 2n  

  

Sekarang dibuktikan bahwa graf butterfly BFn  memiliki tiga konstanta trimagic 

berbeda λ1,  λ2,  dan λ3. 

λ1 :  pelabelan total sisi trimagic yang terhubung dengan titik pusat graf butterfly 

BFn  

 f(v0) +  f(v0vi) +  f(vi) = 1 + (4n + 2-i) + (i + 1)  
         = 4n + 4  untuk, 1 ≤ i ≤ 2n  

λ2 :  pelabelan total sisi trimagic sayap kanan pada graf butterfly BFn  

 f(vi) +  f(vivi+1) +  f(vi+1) = (i + 1) + (6n-2i + 1) + (i + 2) 
               = i + 1 + 6n-2i + 1 + i + 2 

               = 6n + 4  untuk, 1 ≤ i ≤ n    

λ3:    pelabelan total sisi trimagic sayap kiri pada graf butterfly BFn  

 f(vi) + f(vivi+1) + f(vi+1) = (i + 1) + (8n-2i) + (i + 2) 
              = 8n + 3  untuk, n + 1 ≤ i ≤ 2n 
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  Oleh karena itu untuk setiap sisi uv ∈ E(BFn)  nilai f(u) + f(uv) + f(v) 
adalah λi . Terdapat tiga jumlahan λi  yang berbeda λ1 = 4n + 4, λ2 = 6n + 4  dan 

λ3 = 8n + 3. Sehingga terbukti bahwa graf butterfly BFn memuat pelabelan total sisi 

trimagic. Karena graf butterfly          BFn memiliki  2n + 1 titik dan semua titik diberi 

label dengan bilangan bulat positif terkecil, maka graf butterfly BFn  merupakan 

pelabelan total sisi trimagic super untuk setiap bilangan bulat positif n ≥ 2. 

 

Contoh : Pelabelan total sisi trimagic super pada graf butterfly BF5 ditunjukkan pada 

Gambar 2. 

 

 
  Gambar 2. Graf butterfly BF5 dengan λ1 = 24,  λ2 = 34 dan λ3 = 43 

 

PENUTUP  

Berdasarkan hasil dan uraian pembahasan diperoleh bahwa graf butterfly BFn 

adalah pelabelan total sisi trimagic super untuk setiap bilangan bulat positif n ≥ 2. 

Masih terdapat masalah terbuka open problems yaitu menentukan pelabelan total sisi 

trimagic super untuk graf yang lain. 
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Abstrak 

Graf G(V, E) terdiri dari himpunan tak kosong simpul Vdan himpunan 
busur E.  Banyak simpul dinotasikan dengan |V|,  dan banyak busur 
dinotasikan dengan |E|.  Pelabelan harmonis mensyaratkan banyak simpul 
tidak melebihi banyak busur. Pelabelan harmonis adalah fungsi injektif f dari 
himpunan simpul ke himpunan bilangan bulat modulo |E|  yang 
membangkitkan fungsi bijektif f ⋆dari himpunan busur ke himpunan bilangan 
bulat modulo |E| dengan f ⋆(xy) = f(x) + f(y)(mod|E|) yang menghasilkan 
label busur yang berbeda. Graf tangga segi-empat variasi diperoleh dari hasil 

graf tangga segi-tiga variasi Xn yang disusun dengan mempertemukan satu 
simpul pada satu simpul di salah satu sudutnya, sedemikian sehingga 

menyerupai tangga yang menaik. Telah diketahui bahwa graf tangga segi-tiga 

variasi adalah graf harmonis. Pada paper ini ditunjukan bahwa graf tangga 

segi-empat variasi juga merupakan graf harmonis. 

Kata kunci: graf tangga segi-empat variasi, graf tangga segi-tiga variasi Xn, 
pelabelan graf, pelabelan harmonis.  

 

PENDAHULUAN 

Misalkan graf G = (V, E),  dapat disingkat G  adalah graf yang terdiri dari 
himpunan simpul tak kosong V , dan himpunan busur E .  Pada graf G,  notasi |V| 
menyatakan banyak simpul V  dan  notasi |E|  menyatakan banyak busur E.  Graf G 
memiliki pelabelan harmonis jika dipenuhi syarat |E| ≥ |V|. Graham R L dan Sloane 
(1980)  memperkenalkan pelabelan harmonis, berawal dari kasus error-corecting 

code. Pelabelan harmonis didefinisikan sebagai suatu pemetaan injektif dari V(G) ke 
Z|E| yang membangkitkan fungsi bijektif f

⋆ dari himpunan busur ke himpunan bulat 

modulo |E|, sedemikian sehingga ketika setiap busur xy diberi label f ⋆(xy) = f(x) +
f(y), menghasilkan label busur yang berbeda. Graf yang memiliki pelabelan harmonis 
disebut graf harmonis. (Graham R L dan Sloane, 1980). Beberapa kelas graf dari hasil 

temuan telah diklasifikasikan sebagai katagori graf harmonis. Hasil kajian temuannya 

telah dimuat dalam prosiding, antara lain hasil temuan graf tangga segi-tiga 

(Kurniawan Atmadja dkk, 2014), graf tangga segi-tiga variasi (Kurniawan Atmadja 

dan Kiki A. Sugeng, 2017), graf tangga segi-tiga ganda (Kurniawan Atmadja dan Kiki 

A. Sugeng, 2018), dan termuat Jurnal  Pelabelan Harmonis pada Gabungan Graf 

Tangga Segitiga dengan graf tangga segitiga Variasi,( Kurniawan, 2019). Kini 

berlanjut pada kajian kelas graf yang lain, yaitu  kajian graf tangga segi-empat variasi 

yang akan ditunjukan sebagai graf harmonis. Untuk informasi lebih lengkap mengenai 

pelabelan harmonis, dapat dilihat melalui Gallian survey (Gallian, 2019).  

 

METODE 

Graf tangga segi-tiga variasi Xn, menjadi rujukan guna menindaklanjuti pada 
penelitian ini.  Metode penelitian meliputi langkah langkah sebagai berikut : 1. 

Melakukan kajian terhadap graf tangga segi-tiga variasi Xn. 2. Mempertemukan satu 
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simpul di salah satu sudut dengan satu simpul di satu sudut lainnya pada graf tangga 

segi-tiga variasi Xn .  3. Memperoleh konstruksi graf terbaru yang konstruksinya 

menyerupai tangga yang menaik. 4. Melabelkan simpul dan busur pada  graf yang 

diperoleh. 5. Melakukan pembuktian formal sesuai syarat dan konsep pelabelan graf 

harmonis.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Graf tangga segi-tiga variasi Xn (Kurniawan Atmadja, Kiki A Sugeng,2017) 
adalah graf yang diperoleh melalui penambahan satu simpul wi yang diletakkan di 
antara simpul vi dan  simpul vi+1  pada graf tangga Ln.   Sehingga ada tambahan 4 

jenis busur antara lain : uiwi | 1 ≤ i ≤ n  ; viwi | 1 ≤ i ≤ n  ; ui+1wi | 1 ≤ i ≤ n-1  ; 
wivi+1 | 1 ≤ i ≤ n-1.  Ke empat jenis busur ini menggantikan busur vivi+1pada graf 
tangga asal. Sedangkan graf tangga Ln adalah graf PnXP2 dengan V(Ln) = {uivi|1 ≤
i ≤ n}   dan  E(Ln) = {uiui+1, vivi+1} ∪ {uivi | 1 ≤ i ≤ n} (Kurniawan Atmadja, Kiki 
A. Sugeng, Teguh Yuniarko 2014). 

Berikut ini diberikan konstruksi graf tangga segi-tiga variasi Xn  dimana                                     
p = 3n-1  dan  q = 6n-5. Jika |v| = p dan |E| = q, dengan mengambil  n = 2, maka                
banyak simpul p = 5   yaitu ( u1, u2, u3, u4, u5 ) , dan banyak busur q = 7  yaitu 
(u1u2, u1v1, u1w1, v1w1, u2w1, u2v2, w1v2) 
Sesuai langkah – langkah  metode pada penelitian ini, dikaji graf tangga segi-tiga 

variasi Xn, dan diperoleh temuan graf terbaru, yakni dengan sebutan graf tangga segi-
empat variasi dimana p = 4n-2  dan q = 8n-8 ,(n ≥ 2) . Hasil temuan graf terbaru 
menyerupai konstruksi tangga yang menaik. .  Ilustrasi pelabelan graf tangga segi-

empat dapat dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut. 
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Gambar 1: Graf Tangga Segi-empat Variasi dan Pelabelan Harmonisnya. 

 

Definisi : Graf tangga segi-empat variasi adalah graf dengan himpunan simpul 

V(G) = {ui, ti|1 ≤ i ≤ n} ∪ {vi, wi|1 ≤ i ≤ n-1}  dan himpunan busur E(G) =
{uiti|1 ≤ i ≤ n} ∪ {uiti+1|1 ≤ i ≤ n-1} ∪ {tivi, uivi, viwi|1 ≤ i ≤ n} ∪
{ti+1vi, ti+1wi|1 ≤ i ≤ n-1} ∪ {wivi+1|1 ≤ i ≤ n-1}. 
 

Berikut dibahas teorema dan  pembuktian pada hasil kajian temuan  graf tangga segi-

empat variasi yang terangkum di bawah ini.  

 

Teorema. Graf tangga segi-empat variasi G untuk n ≥ 2 adalah harmonis. 
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Bukti. Misalkan himpunan simpul V(G) = {ui, ti|1 ≤ i ≤ n} ∪ {vi, wi|1 ≤ i ≤ n-1} 
dan himpunan busur E(G) = {uiti|1 ≤ i ≤ n} ∪ {uiti+1|1 ≤ i ≤ n-1} ∪
{tivi, uivi, viwi|1 ≤ i ≤ n} ∪ {ti+1vi, ti+1wi|1 ≤ i ≤ n-1} ∪ {wivi+1|1 ≤ i ≤ n-1}. 
Definisikan pelabelan simpul f: V → Z|E| sebagai berikut :  

f(u1) = 4i-3; 1 ≤ i ≤ n ∈ {1,5,9,13,17,21,25,29,33,… ,4n-3} ⊂ 1mod 4

= 1…… . (1) 
 

f(ti) = {
0 ;   i = 1       
4i-5 ; i ≥ 2

 

f(ti) ∈ {0} ∪ {3,7,11,15,19,23,27,31, . . ,4n-5} ⊂ 0 ∪ (3 mod 4)

= 0 ∪ 3…………… . (2) 
 

f(vi) = 4i-2 ; 1 ≤ i ≤ n-1  
f(vi) ∈ {2,6,10,14,18,22,26,30,34… ,4n-6} ⊂ 2mod 4

= 2…………………………… . . (3) 
 

f(wi) = 4i ; 1 ≤ i ≤ n-1 

f(wi) ∈ {4,8,12,16,20,24,28,32,36, … ,4n-4} ⊂ 4mod 4

= 4…………………………… . (4) 
 

Himpunan simpul dari persamaan (1)  sampai dengan (4)  dapat ditulis dengan 
mendaftarkan sebagai berikut : f(V(G)) =
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,… ,4n-3} . Anggota label simpul terkecil 
dari himpunan simpul tersebut terletak pada label simpul t1   dengan   (f(t1 ) = 0.  
Sedangkan untuk simpul dengan simpul terbesar terletak pada label simpul un, dimana 
f(un) = 4n-3.   Nampak bahwa keanggotaan himpunan label simpul merupakan 
bilangan bulat dan setiap simpul memiliki label berbeda.  Sehingga f  memenuhi 
sebuah pemetaan dari himpunan simpul ke himpunan bilangan bulat f: V → Z|E| dan f 
adalah fungsi injektif. 

 

Pelabelan f akan menginduksi pelabelan busur sebagai berikut : 

f *(tivi) = {
f(t1) + f(vi) = 0 + 4i-2 = 2 ;   i = 1

f(ti) + f(vi) = 4i-5 + 4i-2 = 8i-7;   i ≥ 2
 

∈ {2} ∪ {9,17,25,33,41,49,57,65,73… ,8n-7} 
⊂ {2} ∪ 9 mod 8 = 2̅ ∪ 9̅………………………………………………(5) 
 

f *(ti+1wi) = f(ti+1) + f(wi) = 4(i + 1)-5 + 4i 
 = 8i-1 ;   i = 1,2,3, … 

∈ {7,15,23,31,39,47,55,63,71,… ,8n-1} 
⊂ 7 mod 8 = 7̅…………………………………………………………(6) 
 

f *(uiti) = {
f(ui) + f(ti) = 4i-3 + 0 = 1 ;   i = 1

f(ui) + f(ti) = 4i-3 + 4i-5 = 8i-8;   i ≥ 2
 

∈ {1} ∪ {8,16,24,32,40,48,56,64,72… ,8n-8} 
⊂ {1}  ∪ 8 mod 8 = 1̅ ∪ 8̅……………………………………………(7) 
 

f *(wivi+1) = f(wi) + f(vi+1) = 4i + 4(i + 1)-2; i = 1,2,3… 

= 8i + 2; i = 1,2,3… 
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∈ {10,18,26,34,42,50,58,66,74,… ,8n + 2} 
⊂ 10 mod 8 = 10̅̅̅̅ ………………………………………………………(8) 
 

f *(uivi) = f(ui) + f(vi) = 4i-3 + 4i-2; i = 1,2,3…  
 = 8i-5; i = 1,2,3… 

∈ {3,11,19,27,35,43,51,59,67,75… ,8n-5} 
⊂ 3 mod 8 = 3̅…………………………………………………………(9) 
 

f *(uiti+1) = f(ui) + f(ti+1) = 4i-3 + 4(i + 1)-5 

 = 8i-4 ;   i = 1,2,3, … 

 ∈ {4,12,20,28,36,44,52,60,68,76, … ,8n-4} 
 ⊂ 4 mod 8 = 4̅………………………………………………………(10) 
 

.f *(ti+1vi) = f(ti+1) + f(vi) = 4(i + 1)-5 + 4i-2 

 = 8i-3 ;   i = 1,2,3, … 

 ∈ {5,13,21,29,37,45,53,61,69,77, … ,8n-3} 
⊂ 5 mod 8 = 5̅………………………………………………………(11) 
 

f *(viwi) = f(vi) + f(wi) = 4i-2 + 4i 
 = 8i-2 ;   i = 1,2,3, … 

∈ {6,14,22,30,38,46,54,62,70,78, … ,8n-2} 
⊂ 6 mod 8 = 6̅………………………………………………………(12) 
 

 Dari persamaan (5) sampai dengan (12) dapat ditulis keanggotaan himpunan 

label busur sebagai berikut :   f ⋆(E(G)) =
{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,… ,8n + 2}.  Jelas terlihat bahwa setiap 
busur xy yang diberi label mengikuti pelabelan busur f *(xy) = (f(x) + f(y))mod|E| 

menghasilkan label busur berbeda.  Banyak busur |E|, dan label busur yang dihasilkan 
adalah 1,2,3,…,|E| , menunjukan pelabelan busur yang bijektif. Maka terbukti graf 

tangga segi-empat variasi adalah graf harmonis.    

 

Melengkapi hasil dan pembahasan, ditampilkan contoh graf tangga segi-empat variasi 

dengan ukuran kecil untuk n = 2  maka p = 6 , q = 8,  dan jika n = 3  maka p = 10,
q = 16.    Tampilan konstruksi graf berikut pelabelannya disajikan pada Gambar 2 
berikut ini : 
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Gambar 2 : Pelabelan Harmonis dari Graf Tangga Segi-empat Variasi,  n = 2 dan n = 3 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Graf  tangga segi-empat variasi adalah perluasan dari graf tangga segi-tiga 

variasi dan merupakan graf harmonis. Disarankan untuk bisa diperluas lagi agar bisa 
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ditemukan kembali graf harmonis sebagai tambahan pustaka dalam memperkaya 

khasanah keilmuan Matematika pada bidang pelabelan graf.  
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Abstrak 

Diberikan graf terhubung dan sederhana G dengan himpunan vertex 

V(G) dan himpunan edge E(G). Himpunan S ⊆ V(G)  disebut sebagai 
pembangkit k-metrik pada G jika dan hanya jika untuk setiap dua pasang 

vertex yang berbeda u, v ∈ V(G) , terdapat paling sedikit k vertex 

w1, w2, … ,wk ∈ S  sedemikian sehingga  d(u,wi) ≠ d(v,wi)  untuk setiap 
i ∈ {1,2, … , k} dengan d(u, v) adalah panjang path terpendek dari vertex u 

ke vertex v. Pembangkit k-metrik dengan jumlah anggota minimal disebut 

basis k-metrik dan banyaknya anggota dari basis k-metrik disebut dimensi k-

metrik dari graf G yang dinotasikan dimk(G) . Pada penelitian ini, akan 
ditentukan dimensi k-metrik sebagai perluasan dari konsep dimensi metrik 

pada graf firecracker dan graf broom sebagai graf yang belum pernah diteliti 

dimensi k-metriknya sebelumnya. 

Kata kunci: dimensi k-metrik, graf firecracker, graf broom 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu cabang ilmu matematika yang berkaitan dengan jaringan titik yang 

dihubungkan oleh garis adalah Teori Graf. Menurut Chartrand dan Lesniak pada tahun 

2016, graf adalah suatu himpunan tak kosong berhingga dari obyek yang disebut titik 

disertai himpunan sisi (mungkin kosong) yang merupakan pasangan tak berurutan dari 

titik berbeda, yang kemudian disajikan dalam bentuk garis. Harary pada tahun 1969 

juga mengutarakan bahwa titik dan sisi tersebutlah yang merepresentasikan visual 

suatu graf dimana titik adalah vertex dan sisi adalah edge yang menghubungkan dua 

buah vertex berbeda. 

Pada abad ke-18, seorang ahli matematika Swiss, Leonard Euler, 

memperkenalkan dasar pengembangan teori graf. Perkembangan penelitian tersebut 

memunculkan konsep-konsep baru, salah satunya adalah permasalahan dimensi 

metrik yang pertama diperkenalkan oleh Slater pada tahun 1975 dan kemudian Harary 

dan Melter pada tahun 1976 juga memperkenalkan konsep yang sama.  

Dimensi metrik merupakan kardinalitas minimum dari himpunan pembeda 

pada G yang dinotasikan dengan dim(G). Khuller et al. pada ahun 1996 menjelaskan 

aplikasi permasalahan dimensi metrik graf salah satunya pada bidang sains, 

komputasi, dan robotika. Menurut Chartrand et al pada tahun 2000, misal V(G) adalah 
himpunan vertex dan E(G) adalah himpunan edge pada graf terhubung G. Jarak antara 

u dan v, dinotasikan dengan d(u, v). Didefinisikan suatu himpunan S ⊂ V(G) sebagai 
himpunan pembeda dari vertex-vertex pada graf G sedemikian sehingga setiap dua 

vertex v1 dan v2 di G dibedakan oleh suatu vertex di S berlaku d(v1, S) ≠ d(v2, S).  
Tahun 2015, Estrada-Moreno et al. memperkenalkan perluasan dari konsep 

dimensi metrik yaitu dimensi k-metrik. Misal G merupakan graf terhubung dan 

sederhana, himpunan S ⊆ V(G) disebut sebagai pembangkit k-metrik pada G jika dan 

hanya jika setiap dua vertex berbeda di G dibedakan oleh paling sedikit k elemen di S, 

dengan kata lain untuk setiap dua vertex yang berbeda u, v ∈ V(G), terdapat paling 
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sedikit k vertex w1, w2, … , wk ∈ S  sedemikian sehingga d(u,wi) ≠ d(v,wi)  untuk 
setiap i ∈ {1,2, … , k} dengan d(u, v) adalah panjang path terpendek dari vertex u ke 

vertex v. Pembangkit k-metrik dengan jumlah anggota minimal disebut basis k-metrik 

dan banyaknya anggota dari basis k-metrik disebut dimensi k-metrik dari graf G yang 

dinotasikan dimk(G). Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk meneliti dimensi k-
metrik pada kelas graf yang belum diteliti sebelumnya dan memiliki kriteria yang 

dibutuhkan untuk mencari dimensi k-metrik pada suatu graf yaitu memiliki twin 

vertices pada vertex graf tersebut. Kelas graf yang diteliti pada penelitian ini adalah 

graf firecracker dan graf broom.  

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan metode berupa kajian pustaka yaitu 

mengumpulkan referensi berupa buku, jurnal, maupun tulisan yang termuat di situs 

web sehingga dapat menentukan dimensi k-metrik pada graf firecracker dan graf 

broom. Penelitian diawali dengan mempelajari karakteristik dimensi k-metrik pada 

graf firecracker dan graf broom. Kemudian, menentukan pembangkit k-metrik, basis 

k-metrik, serta menentukan dimensi k-metrik dan rumus umum dimensi k-metrik pada 

graf firecracker dan graf broom. Penelitian ini diakhiri dengan membangun lema 

dan/atau teorema serta membuat kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum dipaparkan hasil dan pembahasan, berikut diberikan Lema 1 yang 

diambil dari Estrada-Moreno et al. (2015). 

Lema 1. Diberikan graf G dengan order n ≥ 2. Graf G adalah graf berdimensi 2-

metrik jika dan hanya jika G mempunyai twin vertices. 

Dimensi k-Metrik pada Graf Firecracker. Graf firecracker Fm,n adalah sebuah graf 
yang berasal dari rangkaian m star Sn dan n adalah banyaknya vertex pada star Sn, 
dengan menghubungkan salah satu daunnya untuk tiap-tiap star (Chen dan Yeh, 

1997). Graf firecracker terdiri dari himpunan titik |V(Fm,n)| = {vi: 1 ≤ i ≤ m} ∪

{ui,j: 1 ≤ i ≤ m; 1 ≤ j ≤ n-2}  dan himpunan sisi |E(Fm,n)| = {viui: 1 ≤ i ≤ m} ∪

{uiui,j: 1 ≤ i ≤ m; 1 ≤ j ≤ n-2} ∪ {vivi+1: 1 ≤ i ≤ m-1}. 

Misal Fm,n  adalah graf firecracker yang terdiri dari himpunan vertex V(Fm,n) =

{vi, … , vm, ui, … , um, ui,a, ui,b, … , ui,n-2, uj,a, uj,b, … , uj,n-2}  dengan m ≥ 2  dan n ≥ 4 

dengan i = 1,2,3, … ,m dan a, b = 1,2, … , n-2. 

 
Gambar 1. Graf firecracker Fm,n 

Berikut adalah cara mencari jarak antar dua vertex pada graf firecracker. 

• Jarak antara vi dengan vj = |j-i| 

• Jarak antara vi dengan ui = 1 

• Jarak antara vj dengan ui = 1 + |j-i| 

• Jarak antara vi dengan ui,a = 2 
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• Jarak antara vj dengan ui,a = 2 + |j-i| 

• Jarak antara ui dengan uj = 2 + |j-i| 

• Jarak antara ui dengan ui,a = 1 

• Jarak antara uj dengan ui,a = 3 + |j-i| 

• Jarak antara ui,a dengan ui,b = 2 

• Jarak antara ui,a dengan uj,b = 4 + |j-i| 

dengan syarat i ≠ j, a, b = 1,2, … , n-2. 
Berikut diberikan lema dan teorema yang berkaitan dengan dimensi k-metrik pada graf 

firecracker. 

Lema 2. Diberikan graf firecracker  Fm,n  dengan m ≥ 2  dan n ≥ 4 , maka Fm,n 

adalah graf berdimensi 2-metrik. 

Bukti. Diketahui Fm,n  adalah graf firecracker dengan order m x n . Berdasarkan 

Gambar 1., diperoleh bahwa NFm,n(u1,1) = NFm,n(u1,2) = ⋯ = NFm,n(u1,n-2), 

NFm,n(u2,1) = NFm,n(u2,2) = ⋯ = NFm,n(u2,n-2)  dan berlaku untuk 

ui,1, ui,2, … , ui,n-2,  sehingga untuk setiap ui,1, ui,2, … , ui,n-2  merupakan twin vertices. 

Berdasarkan Lema 1 diperoleh bahwa Fm,n adalah graf berdimensi 2-metrik. □ 

Lema 3. Diberikan graf firecracker Fm,n  dengan m ≥ 2  dan n ≥ 4 . Jika S adalah 

pembangkit 2-metrik dari Fm,n, maka |S| ≥ (n-2)m. 

Bukti. Diketahui S adalah pembangkit 2-metrik, artinya setiap u, v ∈ V(Fm,n) 

terdapat W ⊂ S  sedemikian sehingga r(u|W) ≠ r(v|W)  dengan |W| = 2.  Andaikan 
S adalah pembangkit 2-metrik dengan |S| < (n-2)m . Misalkan V1 =
{vi, … , vm},  V2 = {ui, … , um} , dan V3 = {ui,1, ui,2, … , ui,n-2}.  Didefinisikan S1 =

S⋂V1 , S2 = S⋂V2 , dan S3 = S⋂V3 . Oleh karena |S1| + |S2| + |S3| < (n-2)m  maka 
terdapat u, v ∈ V1, V2, V3\S  sedemikian sehingga r(u|W) = r(v|W)  untuk setiap 
W ⊂ S dengan |W| = 2. Kontradiksi dengan pernyataan bahwa S adalah pembangkit 
2-metrik. Pengandaian salah dan harus diingkar, dengan demikian S bukan 

pembangkit 2-metrik. Jadi, diperoleh bahwa |S| ≥ (n-2)m.   □ 

Teorema 1. Diberikan graf firecracker Fm,n dengan m ≥ 2 dan n ≥ 4, maka 

dim2(Fm,n) = (n-2)m. 

Bukti. Menurut Lema 2, diketahui bahwa Fm,n adalah graf berdimensi 2-metrik untuk 
m ≥ 2 dan n ≥ 4, berarti terdapat basis 2-metrik pada Fm,n. 

1. Akan ditunjukkan bahwa dim2(Fm,n) = (n-2)m . Misalkan himpunan S =

{ui,1, ui,2, … , ui,n-2}  yaitu S = {u1,1, u1,2, … , u1,n-2, , u2,1, u2,2, … , u2,n-2, u3,1,

u3,2, … ,  u3,n-2, … ,  um,1, um,2, … ,  um,n-2}.   Akan ditunjukkan himpunan S adalah 

basis 2-metrik. Berikut diberikan representasi setiap vertex di Fm,n terhadap S. 
r(v1|S) = (2, 2, … , 2, 3, 3, … , 3, 4, 4, … , 4, … , 2 + |j-i|, 2 + |j-i|, … , 2

+ |j-i|) 
r(v2|S) = (3, 3, , … , 3, 2, 2, … , 2, 3, 3, … ,3, … , 2 + |j-i|, 2 + |j-i|, … , 2

+ |j-i|) 
 ⋮  

r(u1|S) = (1, 1, … , 1, 4, 4, … , 4, 3 + |j-i|, 3 + |j-i|, … , 3 + |j-i|) 
r(u2|S) = (4, 4, … , 4, 1, 1, … , 1, 3 + |j-i|, 3 + |j-i|, … , 3 + |j-i|) 
 ⋮  

r(u1,1|S) = (0, 2, … , 2, 5, 5, … , 5, 4 + |j-i|, 4 + |j-i|, … , 4 + |j-i|) 

r(u1,2|S) = (2, 0, … , 2, 5, 5, … , 5, 4 + |j-i|, 4 + |j-i|, … , 4 + |j-i|) 

 ⋮  
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r(vm|S) =  {
2, untuk i = j 

2 + |j-i|, untuk i ≠ j
 

r(um|S) = {
1, untuk i = j

3 + |j-i|, untuk i ≠ j
 

r(ui,a|S) = {

0, untuk a = b, i = j
2, untuk a ≠ b, i = j

4 + |j-i|, untuk i ≠ j
 

 

Berdasarkan representasi yang diperoleh, jika diambil suatu W ⊂ S dengan |W| = 2 

untuk setiap u, v ∈ V(Fm,n) berlaku r(u|W) ≠ r(v|W). Dengan demikian, diperoleh 
bahwa S adalah pembangkit 2-metrik. 

2. Akan ditunjukkan bahwa dim2(Fm,n) = (n-2)m . Misal himpunan S =

{u1,1, u1,2, … , u1,n-2, … , u2,1, u2,2, … , u2,n-2, … , u3,1, u3,2, … ,  u3,n-2, … ,  um,1,

um,2, … ,  um,n-2}  adalah pembangkit 2-metrik dengan |S| = (n-2)m . Andaikan S 

adalah pembangkit 2-metrik dengan |S| < (n-2)m , terdapat suatu kemungkinan 

himpunan S yaitu S ⊆ {Upi|1 ≤ i ≤ ((n-2)m)-1}  dengan pi ∈ {1,… , (n-2)m} . 

Diperhatikan bahwa untuk setiap u, v ∈ V(Fm,n)  terdapat himpunan W ⊂ S  dengan 
|W| = 2  yang harus memenuhi r(u|W) = r(v|W)  agar S menjadi pembangkit 2-

metrik. Berdasarkan jarak antar dua vertex, diperoleh bahwa terdapat u, v ∈ V(Fm,n) 

sedemikian sehingga r(u|W) ≠ r(v|W)  untuk setiap W ⊂ S  dengan |W| = 2 . 
Kontradiksi dengan pernyataan bahwa S adalah pembangkit 2-metrik. Pengandaian 

salah dan harus diingkar, dengan demikian S bukan pembangkit 2-metrik. Jadi 

diperoleh bahwa |S| ≥ (n-2)m. Selanjutnya, diperoleh bahwa S adalah basis 2-metrik. 
Berdasarkan 1 dan 2, terbukti bahwa dim2(Fm,n) = (n-2)m.     

□ 

 Dimensi k-Metrik pada Graf Broom. Graf broom Bn,d  adalah graf yang 
terdiri atas graf lintasan P dengan d titik dan (n-d) pendant titik yang adjacent dengan 

titik ujung dari graf lintasan P (Sriram et al, 2014). 

 
Gambar 2. Graf broom Bn,d 

 

Berikut adalah jarak setiap dua vertex berbeda para graf broom. 

Tabel 1. Jarak setiap dua vertex berbeda pada graf broom 
Jarak ud ... u3 u2 u1 v1 v2 v3 ... vn-d 

ud 0 ... d-3 d-2 d-1 d d d d d 

⋮ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

u3 d-3 ... 0 1 2 3 3 3 3 3 

u2 d-2 ... 1 0 1 2 2 2 2 2 

u1 d-1 ... 2 1 0 1 1 1 1 1 

v1 d ... 3 2 1 0 2 2 2 2 
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v2 d ... 3 2 1 2 0 2 2 2 

v3 d ... 3 2 1 2 2 0 2 2 

⋮ d ... 3 2 1 2 2 2 ... 2 

vn-d d ... 3 2 1 2 2 2 2 0 

 

Berikut diberikan lema dan teorema yang berkaitan dengan dimensi k-metrik pada graf 

broom. 

Lema 4. Diberikan graf broom Bn,d dengan n ≥ 4 dan d ≥ 2, maka Bn,d adalah graf 

berdimensi 2-metrik. 

Bukti. Diketahui Bn,d  adalah graf broom dengan order n . Berdasarkan Gambar 2., 
diperoleh bahwa NBn,d(v1) = NBn,d(v2) = ⋯ = NBn,d(vn-d)  sehingga v1, v2, … , vn-d 

merupakan twin vertices. Berdasarkan Lema 1 diperoleh bahwa Bn,d  adalah graf 
berdimensi 2-metrik.         □ 

 

Lema 5. Diberikan graf broom Bn,d  dengan n ≥ 4  dan d ≥ 2 . Jika S adalah 

pembangkit 2-metrik dari Bn,d, maka |S| ≥ (n-d). 

Bukti. Diketahui S adalah pembangkit 2-metrik, artinya untuk setiap u, v ∈ V(Bn,d)  

terdapat W ⊂ S sedemikian sehingga r(u|W) ≠ r(v|W) dengan |W| = 2. Andaikan S 
adalah pembangkit 2-metrik dengan |S| < (n-d) . Misalkan V1 =
{u1, u2, … , ud}  dan  V2 = {v1, v2, … , vn-d} . Didefinisikan S1 = S⋂V1  dan S2 = S⋂V2 , 
oleh karena |S1| + |S2| < (n-d)  maka terdapat u, v ∈ V1, V2\S  sedemikian sehingga 
r(u|W) = r(v|W)  untuk setiap W ⊂ S  dengan |W| = 2 . Kontradiksi dengan 
pernyataan bahwa S adalah pembangkit 2-metrik. Pengandaian salah dan harus 

diingkar, dengan demikian S bukan pembangkit 2-metrik. Jadi, diperoleh |S| ≥ (n-d).
                □ 

 

Teorema 2. Diberikan graf broom Bn,d dengan n ≥ 4 dan d ≥ 2, maka 

dim2(Bn,d) = (n-d). 

Bukti. Menurut Lema 4, diketahui bahwa Bn,d adalah graf berdimensi 2-metrik untuk 
n ≥ 4 dan d ≥ 2, berarti terdapat basis 2-metrik pada Bn,d. Akan ditunjukkan bahwa 

dim2(Bn,d) = (n-d) . Misalkan himpunan S = {v1, v2, … , vn-d} . Akan ditunjukkan 

himpunan S adalah basis 2-metrik. Berikut diberikan representasi setiap vertex di Bn,d 
terhadap S. 

r(ud|S) = (d, d, d, d, … , d, d) 
 ⋮  

r(u3|S) = (3, 3, 3, 3, … , 3, 3) 
r(u2|S) = (2, 2, 2, 2, … , 2, 2) 
r(u1|S) = (1, 1, 1, 1, … , 1, 1) 
r(v1|S) = (0, 2, 2, 2, … , 2, 2) 
r(v2|S) = (2, 0, 2, 2, … , 2, 2) 
r(v3|S) = (2, 2, 0, 2, … , 2, 2) 

 ⋮  

r(vn-d|S) = (2, 2, 2, 2, … , 2, 0) 
 

Berdasarkan representasi yang diperoleh, jika diambil suatu W ⊂ S dengan |W| = 2 

untuk setiap u, v ∈ V(Bn,d) berlaku r(u|W) ≠ r(v|W). Dengan demikian, diperoleh 
bahwa S adalah pembangkit 2-metrik.     □ 

KESIMPULAN DAN SARAN  
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Berdasarkan hasil dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa dimensi k-

metrik pada graf firecracker dengan m ≥ 2 dan n ≥ 4 adalah dim2(Fm,n) = (n-2)m 

dan dimensi k-metrik pada graf broom dengan n ≥ 4  dan  d ≥ 2  adalah 

dim2(Bn,d) = (n-d) . Penelitian ini membahas tentang dimensi k-metrik pada graf 
firecracker dan graf broom. Bagi pembaca yang tertarik dengan topik dimensi k-

metrik, dapat mengembangkan penelitian ini dengan menerapkannya pada kelas-kelas 

graf yang belum pernah diteliti atau graf yang diperoleh dengan menggunakan operasi 

lain, seperti join, korona, dan cartesian product. Pada penelitian selanjutnya, dapat 

juga diteliti graf-graf yang belum ditentukan nilai dimensi k-metriknya. Kesempatan 

untuk meneliti dimensi k-metrik pada kelas-kelas graf lain masih besar, mengingat 

dimensi k-metrik adalah materi baru yang sedang dikembangkan sehingga sampai saat 

ini masih banyak kelas graf yang belum diteliti. 
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Abstrak 

 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri merupakan salah satu 

perguruan tinggi islam di Jawa Timur yang memiliki potensi besar dalam 

menyerap mahasiswa baru, sedangkan Program Studi Tadris Matematika 

merupakan salah satu program studi yang dimiliki IAIN Kediri. Sejak awal 

dibuka pada tahun ajaran 2017 – 2018, prodi Tadris Matematika mengalami 

kenaikan dan penurunan dalam hal registrasi ulang mahasiwa baru. 

Penelitian ini merupakan penelitian aplikatif yang didalamnya dilakukan 

analisa perbandingan inferensi fuzzy Tsukamoto dan Mamdani dalam 

memprediksi jumlah pendaftar mahasiswa baru dilihat dari jumlah 

mahasiswa yang lulus dan registrasi ulang. Hasil penelitian yang telah 

dihitung menunjukkan bahwa Inferensi Fuzzy metode Tsukamoto memiliki 

eror yang lebih kecil sebesar 20,9% dibanding Inferensi Fuzzy metode 

mamdani yang memiliki eror sebesar 35,5% pada prediksi jumlah pendaftar 

mahasiswa baru. Dengan mengacu pada penelitian ini diharapkan institusi 

dapat memprediksi jumlah mahasiswa baru yang akan mendaftar pada 

program studi yang ada di IAIN Kediri menggunakan Inferensi Fuzzy metode 

Tsukamoto.  

Kata kunci: perbandingan, inferensi fuzzy, Tsukamoto, Mamdani, 

mahasiswa baru  

 

PENDAHULUAN 

Institusi pendidikan tinggi setiap tahunnya dapat dipastikan selalu menerima mahasiswa 

baru. Jumlah pendaftar setiap tahunnya mengalami fluktuasi dan sulit untuk diprediksi. Sejak 

dibuka pada tahun ajaran 2017 – 2018, Program Studi Tadris Matematika IAIN Kediri juga 

mengalami hal yang sama. Selalu mengalami perubahan jumlah pendaftar dengan tahun-tahun 

yang lain. Pada perkembangannya IAIN Kediri memiliki beberapa jalur penerimaan 

mahasiswa baru, antara lain SPMB-PTAIN, SPAN-PTKIN, UM-PTKIN, SNMPTN 

UNDANGAN serta jalur mandiri. Semakin banyak jalur penerimaan diharapkan semakin 

banyak kesempatan calon mahasiswa baru untuk lolos ujian masuk. 

Inferensi fuzzy dapat digunakan untuk memprediksi suatu permasalahan yang 

menggambarkan ketidakjelasan. Hal ini sangat cocok dengan permasalahan yang diteliti yaitu 

memprediksi jumlah pendaftar mahasiswa baru program studi Tadris Matematika IAIN Kediri. 

Logika  fuzzy memiliki 3 metode inferensi yaitu metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan 

metode Sugeno. Ketiga metode tersebut memiliki algoritma, mesin inferensi dan defuzifikasi 

yang berbeda.  

Terdapat beberapa aspek yang diperhatikan dalam memprediksi jumlah pendaftar 

mahasiswa baru di program studi Tadris Matematika IAIN Kediri, yaitu jumlah mahasiswa 

yang lulus dan jumlah mahasiswa yang registrasi. Data tersebut dapat diambil di bagian bidang 

akademik Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri.  

mailto:nalsacintya@iainkediri.ac.id
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Nalsa Cintya Resti telah melakukan penelitian sebelumnya dengan judul “Penerapan 

Metode Tsukamoto untuk menentukan Jumlah Produksi Obat Ikan di UD. Indo Multi Fish 

Tulungagung” (Resti, 2019). Dari penelitian tersebut perusahaan dapat memperkirakan jumlah 

obat ikan yang akan diproduksi sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. 

Rahakbauw, dkk telah melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Metode Fuzzy mamdani 

untuk Memprediksi Jumlah Produksi Karet”. Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penerapan inferensi fuzzy Mamdani efektif diterapkan dalam aplikasi software Matlab 

untuk membantu perusahaan dalam memprediksi penentuan jumlah produksi karet. 

(Rahakbauw, Rianekuay, & Lesnussa, 2019). Pada tahun 2017, Supina Batubara melakukan 

penelitian dengan judul “ Analisis Perbandingan Metode Fuzzy Mamdani dan Fuzzy Sugeno 

untuk Penentuan Kualitas Cor Beton Instan”. Dari penelitian tersebut diambil kesimpulan yaitu 

dengan menggunakan metode mamdani dan sugeno dapat digunakan untuk menentukan 

kualitas cor beton tetapi yang lebih direkomendasikan adalah metode Mamdani karena metode 

Mamdani menghasilkan solusi yang mendekati hasil sebenarnya dibanding metode Sugeno. 

(Batubara, 2017) 

Pada penelitian ini penulis menerapkan dan membandingkan metode inferensi fuzzy 

Tsukamoto dan Mamdani dalam memprediksi jumlah pendaftar mahasiswa baru yang memilih 

Prodi Tadris Matematika. Hasil perbandingan akan menunjukkan metode mana yang lebih 

tepat dan akurat untuk kasus prediksi jumlah pendaftar. 

 

METODE 
a. Logika Fuzzy 

Logika fuzzy merupakan salah satu metode penalaran yang banyak dipakai untuk 

menyelesaikan banyak permasalahan, seperti sistem pendukung keputusan, sistem 

pengendalian maupun sistem klasifikasi. Metode ini diajukan oleh Lofti A. Zadeh pada tahun 

1965. Meskipun diperkenalkan di Amerika, logika fuzzy justru berkembang di Jepang, sebelum 

kemudian kembali lagi ke Amerika (Hindriyanto Dwi purnomo, 2014). 
Derajat keanggotaan pada logika fuzzy memiliki peranan yang sangat penting karena digunakan 

sebagai penentu keberadaan elemen dalam suatu himpunan. Derajat keanggotaan ini memiliki 
rentang 0 hingga 1. Bernilai 1 memiliki arti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, 
sedangkan bernilai 0 memiliki arti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan 
(Kusumadewi & Purnomo, 2010). Logika fuzzy digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang 
diekspresikan menggunakan bahasa, misalkan besaran usia yang diekspresikan dengan muda, 
parobaya, dan tua. Dalam logika fuzzy sesuatu dapat dikatakan sebagian benar dan sebagian salah 
dalam waktu yang sama.   
b. Inferensi Fuzzy Metode Tsukamoto 

Pada metode Tsukamoto, setiap kongruen pada aturan yang berbentuk IF-Then harus 

direpresentasikan terlebih dulu dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang 

monoton, sehingga output hasil inferensi dari tiap aturan diberikan secara tegas (crisp) 

berdasarkan ∝ - predikat. Saat proses evaluasi, metode fuzzy Tsukamoto menggunakan fungsi 

implikasi MIN/DOT (Kusumadewi & Purnomo, 2010). Hasil akhir atau defuzifikasi dapat 

diperoleh dengan menggunakan rata-rata terbobot dengan rumus berikut: 

Z =
∝1 z1 +∝2 z2
∝1+∝2

 

c. Inferensi Fuzzy Metode Mamdani 
Metode Mamdani dapat pula dikatakan sebagai Metode Max-Min. Metode ini menggunakan 4 

tahapan dalam perhitungan, yaitu: 

a. Pembentukan himpunan fuzzy 

b. Aplikasi fungsi implekasi (aturan) 
c. Komposisi aturan 
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d. Penegasan (defuzifikasi) 
 

Saat melakukan evaluasi aturan dalam inferesi, metode ini menggunakan fungsi MIN 

sedangkan komposisi antar-rule menggunakan fungsi MAX untuk menghasilkan himpunan 

fuzzy baru (Kusumadewi & Purnomo, 2010). Hasil akhir atau defuzifikasi dapat diperoleh 

dengan menggunakan metode Centroid dengan rumus berikut:  

Z =
∫μ(z). z dz

μ(z)dz
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah calon mahasiswa yang lulus 

seleksi dan yang registrasi di program studi Tadris Matematika IAIN Kediri mulai tahun ajaran 

2017 – 2018 hingga 2019 – 2020.  

 

Tabel 1. Data mahasiswa baru prodi Tadris Matematikatahun ajaran 2017-2018 hingga 2019-

2020 

No. Tahun Mahasiswa Lulus Mahasiswa Registrasi 

1. 2017 – 2018 55 50 

2. 2018 – 2019 154 114 

3. 2019 - 2020 116 93 

 

Fungsi aturan  dengan menggunakan metode MIN dapat dilihat pada tabel 2. 

Tabel 2. Aturan / rules 

Kode Aturan 

[R1] IF jumlah diterima berkurang AND jumlah mahasiswa registrasi 

banyak THEN jumlah mahasiswa pendaftar menurun  

[R2] IF jumlah diterima berkurang AND jumlah mahasiswa registrasi 

sedikit THEN jumlah mahasiswa pendaftar menurun 

[R3] IF jumlah diterima bertambah AND jumlah mahasiswa registrasi 

banyak THEN jumlah mahasiswa pendaftar meningkat 

[R4] IF jumlah diterima bertambah AND jumlah mahasiswa registrasi 

sedikit THEN jumlah mahasiswa pendaftar meningkat 

 

Inferensi dan Defuzifikasi menggunakan Metode Tsukamoto 

 

Pada metode Tsukamoto, komposisi menggunakan fungsi inferensi MIN yaitu dengan 

mengambil nilai paling minimum dari variabel input dan digunakan sebagai outputnya. 

Langkah: 

a. Menghitung nilai keanggotaan himpunan masing-masing variabel 

a. Jumlah mahasiswa yang lulus seleksi 

 
Gambar 1. Fungsi keanggotaan variabel jumlah mahasiswa diterima 

 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 

Prosiding SNMP 2020 334 

ML (turun) 

[x] 
: {

1 x ≤ 45
175-x

175-45
45 ≤ x ≤ 175

0 x ≥ 175

 
ML (naik) 

[x] 
: {

0 x ≤ 45
x-45

175-45
45 ≤ x ≤ 175

1 x ≥ 175

 

 

 

Untuk tahun 2017 – 2018 

• ML turun (55) =
175-55

175-45
= 0.92 

• ML naik (55) =
55-45

130
= 0.076 

Untuk tahun 2018 - 2019 

• ML turun (154) =
175-154

175-45
= 0.16 

• ML naik (154) =
154-45

175-45
= 0.83 

Untuk tahun 2019 - 2020 

• ML turun (116) =
175-116

175-45
= 0.45 

• ML naik (116) =
55-45

130
= 0.54 

 

 

b. Jumlah mahasiswa registrasi 

 
Gambar 2. Fungsi Keanggotaan variabel jumlah mahasiswa registrasi 

 

MR (turun) 

[x] 
: {

1 x ≤ 45
120-x

120-45
45 ≤ x ≤ 120

0 x ≥ 120

 
MR (naik) 

[x] 
: {

0 x ≤ 45
x-45

120-45
45 ≤ x ≤ 120

1 x ≥ 120

 

 

 

Untuk tahun 2017 – 2018 

• MR turun (50) =
120-50

75
= 0.93 

• MR naik (50) =
50-45

75
= 0.06 

Untuk tahun 2018 - 2019 

• MR turun (114) =
120-114

75
= 0.08 

• MR naik (114) = 75 = 0.92 

Untuk tahun 2019 - 2020 

• MR turun (93) =
120-93

75
= 0.36 

• MR naik (93) =
93-45

75
= 0.64 

 

 

b. Mencari nilai Z menggunakan fungsi min pada fungsi implikasi 
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Gambar 3. Fungsi Keanggotaan variabel jumlah pendaftar 

 

Pendaftar (naik) [z] : 
z-45

600-45
 Pendaftar (turun) [x] : 

600-z

600-45
 

 

Untuk tahun 2017 – 2018 

[R1] MIN (diterima berkurang ∩ registrasi banyak) THEN pendaftar turun 

MIN (0.92 ; 0.06) = 0.06                  z1 = 567 

[R2] MIN (diterima berkurang ∩ registrasi sedikit) THEN pendaftar turun 

MIN (0.92 ; 0.93) = 0.92                  z2 = 89 

[R3] MIN (diterima bertambah ∩ registrasi banyak) THEN pendaftar naik 

MIN (0.076 ; 0.06) = 0.06               z3 = 78 

 

[R4] MIN (diterima bertambah ∩ registrasi sedikit) THEN pendaftar naik 

MIN (0.076; 0.93)                              z4 = 87 

 

c. Defuzifikasi (tahun 2017 – 2018) 
Tahap defuzifikasi merupakan tahap mengubah dari fuzzy output menjadi crisp output. 

Pada tahap ini digunakan metode rata-rata untuk mendapatkan nilai crisp. 

z =
∝ pred1*z1+∝ pred2*z2+∝ pred3*z3+∝ pred4*z4

∝ pred1+∝ pred2+∝ pred3+∝ pred4
 

=
(0.06*567) + (0.92*89) + (0.06*78) + (0.076*87)

0.06 + 0.92 + 0.06 + 0.076
 

= 115 

 

Inferensi dan Defuzifikasi menggunakan Metode Mamdani 

a. Menentukan min dan max fungsi keanggotaan aturan fuzzy 

Untuk tahun 2017 – 2018 

Nilai min: 0.06 

Nilai max: 0.92 

Untuk tahun 2019 – 2020 

Nilai min: 0.36 

Nilai max: 0.54 

Untuk tahun 2018 – 2019  

Nilai min: 0.08 

Nilai max: 0.83 

 

b. Menentukan batas atas dan batas bawah 
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Gambar 4. Komposisi aturan max 

Batas atas: z1-45

555
= 0.92                     z1 = 555.6 

Batas bawah: z2-45

555
= 0.076                   z2 = 87 

Dengan menggunakan Metode Centroid: 

z* =
∫ zμ(z)dz
 

z

∫ π(z)dz
 

z

 

M1 = ∫ (0.92)zdz = 3481.7
87

0

 

M2 = ∫
z-45

555
zdz = 90099

555

87

 

M3 = ∫ 0.076 zdz = 1976
600

555

 

Sehingga didapat nilai A: 
• A1 = 0.92*555 = 510.6 

• A2 = 231 

• A3 = 0.076*87 = 6.612 

 

c. Defuzifikasi  

z =
3481.7 + 90099 + 1976

510.6 + 231 + 6.612
=
95556

748.2
= 127.7 ≈ 128 

 

Hasil prediksi metode Tsukamoto dan Mamdani 

Tabel 3. Hasil prediksi metode Tsukamoto dan Mamdani 

Tahun Tsukamoto Mamdani 

2017 – 

2018 

115 128 

2018 – 

2019 

481 178 

2019 - 2020 337 269 

 

Apabila direpresentasikan ke dalam bentuk grafik menjadi: 
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Gambar 5. Hasil Prediksi Metode Tsukamoto dan Metode Mamdani 

Uji hasil perbandingan prediksi jumlah pendaftar 

 

Untuk melakukan uji hasil dapat dilakukan dengan perhitungan dibawah ini: 

AFER =
∑
Ai-Fi
AI
n

× 100% 

Dengan Ai adalah nilai aktual pada data ke i dan Fi adalah nilai hasil peramalan untuk data ke-
i dengan n adalah banyaknya data. 
Tabel 4. Data Hasil Uji Prediksi Metode Tsukamoto 

Tahun Pendaftar 

Real 

(A) 

Hasil 

Prediksi 

(F) 

(A-F) (A-F)

A
 

2017-

2018 
101 115 -14 -0.138 

2018-

2019 
653 481 172 0.26 

2019-

2020 
684 337 347 0.507 

Jumlah 0.629 

AFER 0.209
= 20.9% 

 

Tabel 5. Data Hasil Uji Prediksi Metode Mamdani 

Tahun Pendaftar 

Real 

(A) 

Hasil 

Prediksi 

(F) 

(A-F) (A-F)

A
 

2017-

2018 
101 128 -27 -0.267 

2018-

2019 
653 178 475 0.727 

2019-

2020 
684 269 415 0.606 

Jumlah 1.066 

AFER 0.355
= 35.5% 

 

Dari perhitungan AFER didapatkan nilai AFER dengan metode Tsukamoto sebesar 

20.9%  sedangkan AFER dengan metode Mamdani sebesar 35.5% . Hal ini menunjukkan 

bahwa metode Mamdani memiliki eror yang lebih besar jika dibandingkan dengan metode 

Tsukamoto.  
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KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari perhitungan yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa prediksi jumlah pendaftar 

mahasiswa baru Prodi Tadris Matematika menggunakan metode Tsukamoto menghasilkan eror 

lebih sedikit yaitu 20.9% jika dibandingkan dengan menggunakan metode Mamdani yang 

menghasilkan eror sebesar 35.5% . Dari kedua metode tersebut dapat disimpulkan bahwa 

metode Tsukamoto lebih tepat digunakan dalam hal prediksi jumlah pendaftar mahasiswa baru 

Program Studi Tadris Matematika IAIN Kediri.  

Berdasarkan penelitian ini, saran yang dapat diberikan adalah perlu adanya kajian 

mengenai algoritma inferensi fuzzy  yang dipakai sehingga dapat lebih bermanfaat lebih luas. 

Selain itu perlu dikembangkan aplikasi pendukung sehingga lebih mudah dalam 

memperkirakan jumlah pendaftar mahasiswa baru sehingga dapat dimanfaatkan ke lingkup 

yang lebih luas lagi. 
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Abstrak 

 

Misalkan G merupakan graf sederhana dan terhubung dengan 

himpunan titik V(G) dan himpunan sisi E(G). Pelabelan-k refleksif tak teratur 

sisi (edge irregular reflexive k-labeling) pada graf G adalah pemberian label 

untuk sisi dengan bilangan bulat positif {1, 2, … , ke} dan bilangan genap dari 

{0, 2, … , 2kv} untuk label titik, dengan k = max {ke, 2kv} sehingga bobot 

pada setiap sisi dari graf G  berbeda. Bobot sisi didefinisikan sebagai 

jumlahan label sisi dengan semua label titik yang incident dengan sisi 

tersebut. Bobot sisi xy terhadap pelabelan f dari graf G dinotasikan wt(xy) 
dengan wt(xy) = f(x) + f(xy) + f(y).  Nilai minimum k  pada graf G  yang 

dapat dilabeli dengan pelabelan-k refleksif tak teratur sisi disebut dengan 

kekuatan sisi refleksif yang dinotasikan dengan res(G). Res(G) diperoleh 

dengan menghitung batas bawah dari graf Ln kemudian melakukan pelabelan 

untuk menentukan bobot masing-masing sisi dari graf tangga Ln . Pada 

makalah ini akan ditentukan kekuatan sisi refleksif pada graf tangga Ln untuk 

n > 1 yang belum pernah diteliti sebelumnya dan dapat digunakan untuk 

meneliti topik lain seperti kekuatan titik refleksif graf tangga Ln . 
Kata kunci: pelabelan refleksif tak teratur sisi, kekuatan sisi refleksif, graf 

tangga  

 

PENDAHULUAN 

 Suatu graf G terdiri dari himpunan titik V(G) dan himpunan sisi E(G). Salah satu topik 

dalam teori graf adalah pelabelan. Wallis (2001) mendefinisikan pelabelan suatu graf adalah 

pemetaan yang membawa elemen-elemen graf ke bilangan-bilangan bulat positif atau non 

negatif.  Jenis pelabelan graf dibagi menjadi pelabelan titik, pelabelan sisi, dan pelabelan titik 

dan sisi (pelabelan total). Kemudian, seiring berjalannya waktu, terdapat perkembangan 

beberapa jenis pelabelan dalam graf, salah satunya adalah pelabelan total tak teratur.  

Menurut Bača dkk. (2007), pelabelan total tak teratur terbagi menjadi pelabelan total tak 

teratur sisi dan pelabelan total tak teratur titik. Tahun 2017, Ryan dkk. (Bača dkk., 2019), 

memperkenalkan sebuah konsep baru dari pelabelan total tak teratur yaitu pelabelan refleksif 

tak teratur titik dan pelabelan refleksif tak teratur sisi pada suatu graf. Pelabelan-k refleksif tak 

teratur sisi (edge irregular reflexive k-labeling) pada graf G adalah pemberian label untuk sisi 

dengan bilangan bulat positif {1, 2, … , ke} dan bilangan genap {0, 2, … , 2kv} untuk label titik, 

sehingga bobot setiap sisi dari graf G berbeda. Bobot sisi e dari graf G didefinisikan sebagai 

jumlahan label sisi dengan semua label titik yang incident dengan sisi tersebut, dinotasikan 

wt(xy)denganwt(xy) = f(x) + f(xy) + f(y).Ryan dkk. (Bača dkk., 2019) juga mendefinisikan 

bahwa kekuatan sisi refleksif dari graf G  yang dinotasikan dengan res(G)  adalah nilai 

minimum k dari label terbesar (Bača dkk., 2019). Berikut lema yang diberikan oleh Ryan dkk. 

(Bača dkk., 2019). 

Lema 1. Untuk setiap graf G,  

 

mailto:novelyelfirial@gmail.com
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res(G) ≥  {
 ⌈
E(G)

3
⌉  ,                 jika |E(G)|  ≢ 2, 3 (mod 6) 

⌈
E(G)

3
⌉ + 1 , jika |E(G)| ≡ 2, 3 (mod 6)

 

 

Pada kekuatan sisi refleksif, terdapat beberapa graf yang telah diteliti diantaranya pada 

tahun 2017, Ryan dkk. (Bača dkk., 2019), meneliti graf bintang K1,n  dan graf lintasan Pn , 

kemudian di tahun yang sama, Tanna dkk. (2017) juga meneliti graf roda Wn, graf kipas Fn, 

dan graf basket Bn. Bača dkk. (2019) juga meneliti graf lingkaran Cn.  Kemudian pada tahun 

2020, Indriati dkk. (2020) meneliti graf lintasan korona graf lengkap K1  dan graf lintasan 

korona graf lintasan P2. Pada penelitian ini akan ditentukan res(Ln) untuk n > 1 yang belum 

pernah diteliti sebelumnya dan dapat digunakan untuk meneliti topik lain seperti kekuatan titik 

refleksif pada graf tangga Ln . 
 

METODE 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka dengan 

menggunakan referensi berupa jurnal, buku-buku atau tulisan-tulisan mengenai pelabelan-k 

refleksif tak teratur sisi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yang pertama 

adalah menentukan batas bawah dari graf tangga Ln berdasarkan Lema 1 yang diberikan oleh 

Ryan dkk. (Bača dkk., 2019). Kemudian melakukan pelabelan pada graf tangga Ln  yang 

memenuhi batas bawah sesuai dengan Lema yang diberikan oleh Ryan dkk. (Bača dkk., 2019). 

Selanjutnya, menghitung bobot masing-masing sisi dari graf tangga Ln sedemikian sehingga 

bobot setiap sisi berbeda. Setelah itu menentukan pola umum pelabelan refleksif tak teratur sisi 

dan pola umum bobot sisi dari pelabelan refleksif tak teratur sisi dari graf tangga Ln. Tahap 

terakhir adalah mencari pola umum res(Ln) untuk n > 1. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Graf tangga adalah graf yang dibentuk dari hasil kali kartesius graf lintasan dengan dua 

titik dan graf lintasan dengan n titik (Galian, 2018). Graf tangga dinotasikan dengan Ln , 

sehingga Ln = P2 × Pn.  Graf tangga Ln memiliki order |V(Ln)| = 2n  dan size |E(Ln)| =  
3n-2. Graf tangga terdiri dari himpunan titik V(Ln) =  {xi, yi ∶ 1 ≤ i ≤ n} dan himpunan sisi 

E(Ln) =  {xiyi ∶ 1 ≤ i ≤ n}  ∪ {xixi+1 ∶ 1 ≤ i ≤ n-1}  ∪  {yiyi+1 ∶ 1 ≤ i ≤ n-1}.  Kekuatan 

sisi refleksif (res) dari graf tangga dapat diperoleh melalui Teorema 1. 

Teorema 1. Untuk setiap n > 1, 
 

res(Ln) =  n. 
 

Bukti. Graf tangga mempunyai 3n-2 sisi. Dengan menggunakan Lema dari Ryan dkk. (Bača 

dkk., 2019) diperoleh batas bawah dari res (Ln)  untuk n > 1 sebagai berikut, 

  

res(G) ≥  {
 ⌈
3n-2

3
⌉  ,                 jika (3n-2) ≢ 2, 3 (mod 6),

⌈
3n-2

3
⌉ + 1 ,           jika (3n-2) ≡ 2, 3 (mod 6).

 

 

Pernyataan tersebut ekuivalen dengan pernyataan: 

 

res(Ln) ≥  n,   untuk setiap n > 1. 
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Selanjutnya, dibuktikan batas atas pada graf Ln. Dikonstruksi f pada pelabelan-k graf Ln, yaitu, 

 

f(xi) = 0,   untuk 1 ≤ i ≤ n . 
 

f(yi) =

{
 
 

 
 

n-1,    untuk 1 ≤ i ≤ n, n ganjil,

n-2,    untuk 1 ≤ i ≤
n

2
, n genap,

   n,      untuk 
n

2
+ 1 ≤ i ≤ n, n genap.

  

 

f(xixi+1) = i,    untuk 1 ≤ i ≤ n-1, setiap n. 
 

f(xiyi) =

{
 
 

 
 
  i,           untuk setiap i, n ganjil,                   

i + 1,    untuk 1 ≤ i ≤
n

2
, n genap,             

i-1,    untuk 
n

2
+ 1 ≤ i ≤ n, n genap.      

 

 

f(yiyi+1) =

{
  
 

  
 
i + 1,   untuk 1 ≤ i ≤ n-1, n ganjil, n = 2,

i + 3,   untuk 1 ≤ i ≤
n

2
-1, n genap, n ≠ 2,

i + 1,   untuk i =
n

2
, n genap,                           

i-1,    untuk 
n

2
+ 1 ≤ i ≤ n-1, n genap.   

 

 

Pada pelabelan-k tersebut dapat diketahui bahwa label titik merupakan bilangan bulat genap 

dan label terbesar dari titik dan sisi yaitu n untuk setiap n. Sehingga diperoleh bobot sisi 

sebagai berikut, 

 

wt(xixi+1) = i, untuk 1 ≤ i ≤ n-1. 
wt(xiyi) = n + (i-1), untuk 1 ≤ i ≤ n. 

wt(yiyi+1) = 2n + (i-1), untuk 1 ≤ i ≤ n-1. 
 

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa setiap sisi pada graf  Ln memiliki 

bobot yang berbeda-beda. Batas bawah sama dengan batas atas dari res (Ln). Oleh karena itu, 

f memenuhi elemen pelabelan-k refleksif tak teratur sisi dan mempunyai kekuatan sisi refleksif 

(res) sesuai Teorema 1. Dengan demikian, teorema terbukti. 

 

Gambar 1 merupakan ilustrasi dari pelabelan-3 refleksif tak teratur sisi graf  L3. Pada gambar 

tersebut, angka berwarna hitam menunjukkan nama dan label titik dan sisi, sedangkan angka 

berwarna merah menunjukkan bobot sisi. 
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Gambar 1. Pelabelan-3 refleksif tak teratur sisi graf L3 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan uraian tersebut, diperoleh kesimpulan yaitu kekuatan sisi refleksif graf tangga 

res( Ln)  untuk n > 1  adalah n.  Penulis berharap bagi pihak yang tertarik dengan topik 

pelabelan refleksif tak teratur sisi maupun kekuatan sisi refleksif pada graf dapat melakukan 

penelitian untuk menentukan kekuatan titik refleksif pada graf tangga (Ln). 
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Abstrak 

 

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan sistem yang 

menyediakan kemampuan dalam  penyelesaian masalah dan komunikasi 

untuk permasalahan yang bersifat semi-terstruktur. Fuzzy Inference System 

(FIS) merupakan sistem pendukung yang dapat digunakan untuk 

pengambilan keputusan dan merupakan kerangka komputasi yang 

didasarkan pada teori himpunan fuzzy, aturan fuzzy, dan logika fuzzy. Dalam 

FIS terdapat  input fuzzy berupa  nilai crisp.  Nilai crisp tersebut dihitung 

berdasarkan aturan-aturan yang telah dibuat menghasilkan besaran fuzzy 

disebut proses fuzzifikasi. Salah satu  metode yang telah dikembangkan 

dalam FIS  yakni metode Tsukamoto. FIS Tsukamoto membentuk rule based 

dalam bentuk IF-THEN. Pada metode Tsukamoto, setiap konsekuen pada 

aturan yang berbentuk IF-THEN harus direpresentasikan dengan suatu 

himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Tujuan penulisan 

ini adalah mengkonstruksi rule based FIS-Tsukamoto dalam SPK. Sebagai 

hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan dengan tegas 

(crisp) berdasarkan α predikat (fire strength). Metode FIS-Tsukamoto dapat 

digunakan sebagai algoritme dalam pengambilan keputusan yang bersifat 

intuitif, dan dapat memberikan tanggapan berdasarkan informasi yang 

bersifat kualitatif, tidak akurat, dan ambigu. 

Kata kunci: FIS, IF-THEN, logika fuzzy, rule based, Tsukamoto 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi yang begitu pesat memacu segala aspek untuk mengoptimalkan 

dan memanfaatkan penggunaan  teknologi sesuai kebutuhan, salah satunya yaitu sistem 

pendukung keputusan. Sistem Pendukung Keputusan merupakan sistem yang menyediakan 

kemampuan penyelesaian masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifat semi-

terstruktur agar lebih efektif dengan model analitis dan data yang tersedia (Jogiyanto, 2009). 

Beberapa kelebihan SPK adalah memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam 

memproses data, menghemat waktu dalam memecahkan masalah terutama masalah kompleks 

dan tidak terstruktur, memperkuat keyakinan pengambil keputusan terhadap keputusan yang 

diambilnya, dan memberikan keuntungan kompetitif bagi pelaku usaha secara keseluruhan 

dengan penghematan waktu, tenaga, dan biaya. 

Salah satu teknik populer dalam penyelesaian masalah pengambilan keputusan adalah 

fuzzy inference system. Fuzzy inference system (FIS) merupakan proses perumusan pemetaan 

dari input ke output dengan  fuzzy logic (MathWorks, 1998). Secara umum, terdapat tiga 

metode yang umumnya dipakai yaitu metode Tsukamoto, metode Mamdani, dan metode 

Sugeno. Dalam makalah ini, hanya dibahas mengenai FIS dengan metode Tsukamoto. Metode 

fuzzy Tsukamoto adalah metode yang sangat fleksibel karena memiliki toleransi terhadap data-

data yang tidak tepat. Metode Tsukamoto memiliki kelebihan yaitu bersifat intuitif dan dapat 

memberikan tanggapan berdasarkan informasi yang bersifat kualitatif, tidak akurat, dan 
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ambigu (Thamrin, 2012). Dalam pengambilan keputusan, untuk memperkuat keyakinan 

pengambil keputusan dibutuhkan rule base yang digunakan dalam sistem fuzzy logic. Rule base 

tersebut direpresentasikan melalui himpunan fuzzy dengan menurunkan atau menaikkan fungsi 

keanggotaan yang monoton, dan dikenal sebagai aturan “if-then”. Proporsi yang mengikuti “if” 

digunakan sebagai anteseden sedangkan proporsi yang mengikuti “then” digunakan sebagai 

kesimpulan (konsekuen). Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari setiap aturan yang 

diberikan dengan tegas (crisp) berdasarkan α-predikat (fire strength) atau nilai minimum pada 

tiap rule dan nilai z diperoleh dengan rata-rata terbobot (Tsukamoto, 1979). Oleh karena itu, 

pada artikel ini dikonstruksikan rule based FIS Tsukamoto dalam sistem pendukung keputusan. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis teori yang dilakukan dengan mempelajari 

beberapa literatur seperti fuzzy logic, FIS Tsukamoto, dan SPK. Hasil dari penelitian ini 

digunakan untuk memperkuat keyakinan pengambil keputusan menggunakan rule base FIS 

Tsukamoto. Prosedur yang berlaku pada penelitian ini yaitu menentukan himpunan fuzzy dan 

derajat keanggotaannya, menentukan rule base dengan operator intersection (AND), 

menentukan α-predikat, dan menentukan rata-rata terbobot. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Fuzzy Logic 

Fuzzy logic pertama kali dikembangkan oleh Lotfi A. Zadeh dari Universitas California 

pada tahun 1965 (Zimmerman, 2001). Fuzzy logic merupakan suatu logika yang memiliki nilai 

kesamaran atau kekaburan antara benar atau salah dengan nilai keanggotaan pada interval [0,1]. 

Pada dasarnya, fuzzy logic menjadi alat yang ampuh untuk menangani ketidakpastian terhadap 

sistem fuzzy yang dapat mendukung keputusan di berbagai bidang. 

Fuzzy logic merupakan salah satu teknik yang cocok dalam mengembangkan software, 

karena memiliki solusi yang mudah dipahami. Beberapa pengembangan menggunakan fuzzy 

logic yaitu diagnosis penyakit,  penentuan jumlah produksi, perencanaan transportasi, dan 

sebagainya. 

Himpunan Fuzzy 

Jika X adalah kumpulan objek yang dinotasikan dengan x, maka himpunan fuzzy A dalam 

X adalah himpunan pasangan berurutan 

A = { x,  μA(x)| x  X }, 

dengan  μA  merupakan fungsi keanggotaan dari x , yaitu suatu nilai yang menunjukkan 

seberapa besar tingkat keanggotaan suatu elemen (x) dalam suatu himpunan A. Himpunan fuzzy 

didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik sedemikian 

sehingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval [0,1] (Zimmerman, 2001). 

Semesta pembicaraan dalam himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan 

untuk dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Variabel fuzzy tersebut merupakan variabel 

yang akan dibahas dalam suatu sistem. 

 Himpunan fuzzy memiliki dua atribut yaitu linguistik dan numerik (Saepullah dan 

Wahono, 2015). Linguistik merupakan penamaan suatu kelompok yang merepresentasikan 

keadaan atau kondisi tertentu menggunakan bahasa alami, seperti lambat, normal, dan cepat. 

Sedangkan numerik merupakan nilai yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel, seperti 

17,9,99. 

Fungsi Keanggotaan Fuzzy  

Pada konsep membuat fungsi keanggotaan diperlukan adanya derajat keanggotaan (degree 

of membership). Derajat keanggotaan merupakan sebuah bilangan yang menggambarkan 

seberapa besar  tingkat  didalam sebuah fungsi keanggotaan dengan interval [0,1]. Fungsi 

keanggotaan μA dari himpunan fuzzy A dituliskan sebagai 
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μA ∶ X → [0,1], 

dimana semua x ∈ X memiliki nilai keanggotaan μA(x) ∈ [0,1] (Driankov et al. , 1996).  

Terdapat beberapa representasi kurva dalam fungsi keanggotaan fuzzy, salah satunya 

yaitu kurva segitiga. Fungsi keanggotaan himpunan fuzzy A disebut kurva segitiga jika 

mempunyai tiga parameter, yaitu a, b, c ∈ R , dan dibentuk dengan dua garis (linier) yang 

dinyatakan dengan aturan 

μA (x; a, b) =

{
 
 

 
 
0, x ≤ a atau x ≥ c
x-a

b-a
,   a ≤ x ≤ b

c-x

c-b
, b ≤ x ≤ c

1 ;  x = b

 

representasi kurva segitiga dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Kurva segitiga 

 

Sebuah fungsi keanggotaan hanya dapat mendefinisikan satu himpunan fuzzy. Apabila 

fungsi keanggotaan memuat lebih dari satu himpunan fuzzy dalam memberikan gambaran 

variabel input dan fungsi keanggotaan, maka disebut kurva bahu. 

 

  Gambar 2. Kurva Bahu 

 

Fungsi keanggotaan fuzzy yang pada umumnya digunakan dan salah satunya adalah fungsi 

keanggotaan kurva bentuk bahu. Daerah yang terletak di tengah-tengah suatu variabel yang 

direpresentasikan dalam bentuk segitiga, pada sisi kanan dan kirinya akan naik dan turun. 

Terkadang salah satu sisi dari variabel tersebut tidak mengalami perubahan. Pada dasarnya,  

fungsi tersebut merupakan gabungan antara fungsi segitiga dan fungsi linear (Kusumadewi dan 

Purnomo, 2004). Sebagai contoh, pada Gambar 3 diperlihatkan lima tingkatan yaitu Rendah, 

Agak Normal, Normal, Agak Tinggi, dan Tinggi. 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 

Prosiding SNMP 2020 346 

 

 
Gambar 3. Fungsi keanggotaan kurva bahu 

 

Operasi Himpunan Fuzzy 

Operasi himpunan fuzzy digunakan untuk proses inferensi, hasil dari operasi dua 

himpunan disebut α-predikat. Terdapat tiga operator yang menjadi dasar dalam operasi 

himpunan fuzzy dan sering digunakan untuk melakukan operasi himpunan fuzzy. Tiga operator 

himpunan fuzzy adalah intersection (AND), union (OR), dan komplemen (Klir dan Yuan, 1995). 

Jika G, H, A adalah himpunan fuzzy, maka tiga operator dasar himpunan fuzzy sebagai berikut 

• Operator AND 
Hasil operator AND diperoleh dengan  mengambil keanggotaan minimum antar himpunan 
fuzzy yang bersangkutan dan direpresentasikan dengan 

∀G,H ⊂ A, x ∈ A, μG∩H(x) = min(μG (x), μH(x)). 
• Operator OR 

Hasil operator OR diperoleh dengan mengambil keanggotaan maksimum antar himpunan 
fuzzy yang bersangkutan dan direpresentasikan dengan 

∀G,H ⊂ A, x ∈ A, μG∪H(x) = max (μG(x), μH(x)). 
• Operator Complement 

Hasil dari operator complement yaitu hasil pengurangan nilai keanggotaan pada himpunan 
yang bersangkutan dan direpresentasikan dengan 

∀G ⊂ A, x ∈ A, μG(x) =  (1-μG(x)). 

Fuzzy Rules 

Aturan fuzzy banyak digunakan dalam sistem logika fuzzy dan diimplementasikan untuk 

menangkap ketidakpastian yang ada pada penalaran manusia. Aturan fuzzy juga dikenal sebagai 

aturan if-then, dituliskan sebagai 

if x is A then y is B, 
dengan nilai A dan B adalah nilai linguistik. If digunakan sebagai fakta yang disebut anteseden, 

sedangkan then digunakan sebagai kesimpulan. Misalnya, “jika hujan turun, maka jalan 

menjadi basah” dan “jika tomat berwarna merah, maka sudah matang”. 

Fuzzy inference system Tsukamoto 

Fuzzy inference system merupakan proses perumusan dari suatu input menjadi output 

menggunakan logika fuzzy (Casalino et al. 2018). Pada penyelesaian masalah dunia nyata yang 

rumit, FIS dapat digunakan untuk mendapatkan model matematika, sedangkan untuk 

permasalahan yang tidak rumit solusinya dideskripsikan secara linguistik menggunakan aturan 

if-then (Catellano et al. 2017). FIS merupakan kerangka komputasi yang didasarkan pada teori 

himpunan fuzzy, aturan if-then, dan penalaran fuzzy. Secara lebih jelas, diperlihatkan diagram 

blok proses inferensi pada fuzzy Tsukamoto. 
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Gambar 4. Diagram blok FIS Tsukamoto 

 

Pada penyelesaian masalah dunia nyata yang rumit, FIS dapat digunakan untuk 

mendapatkan model matematika, sedangkan untuk permasalahan yang tidak rumit solusinya 

dideskripsikan secara linguistik menggunakan aturan if-then (Catellano et al. 2017). Dalam 

menentukan keputusan yang akan diambil, FIS sangat membantu dalam SPK karena variabel 

input yang tersedia dapat diubah menjadi himpunan fuzzy dan dapat dibentuk dalam sebuah 

aturan if-then. Selanjutnya, setiap aturan dicari α-predikat (fire strenght) sehingga output hasil 

inferensi diberikan secara tegas (crisp), hasil akhirnya dilakukan rata-rata terbobot pada tahap 

deffuzifikasi. 

Bentuk umum dari rule base fuzzy tsukamoto dengan n rules dituliskan sebagai  
IF (x1 is Ai) ∩ … ∩ (xn is An) THEN y is B, 

dengan 
x1, … , xn                                   ∶ variabel input 
y                                                 ∶ variabel output 
(x1 is Ai) ∩ … ∩ (xn is An) ∶ anteseden 

y is B                                        ∶ konsekuen 

 

Gambar 5. FIS Tsukamoto 

 

Terdapat empat langkah dalam FIS metode Tsukamoto (Agustin, 2015), yaitu 

• Fuzzifikasi 
Proses mengubah nilai tegas (crisp) menjadi himpunan fuzzy dan menentukan derajat 
keanggotaan dari himpunan fuzzy 

• Pembentukan Rules IF-THEN 
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Proses membentuk rule yang akan digunakan dalam bentuk IF-THEN yang tersimpan dalam 
fungsi keanggotaan dengan operator tiap variabel masukan adalah operator “AND”. 
Pernyataan yang mengikuti “If” digunakan sebagai anteseden dan pernyataan yang 
mengikuti “THEN” digunakan sebagai konsekuen. 

Ri = IF x is Ai AND y is Bi THEN z is Ci 
 dengan 

 i  : 1, 2, 3, … , n. 
  x, y   : variabel input 

  z : variabel output 

  Ai, Bi : himpunan fuzzy dari variabel input  

  Ci : himpunan fuzzy dari variabel output 

 Misalkan terdapat variabel yang terdiri dari 3 himpunan fuzzy yaitu rendah, sedang, dan 

tinggi. Variabel input dinotasikan dengan x dan y serta satu variabel output dinotasikan 

dengan z. Variabel x terbagi atas 3 himpunan yaitu rendah, sedang, dan tinggi, sedangkan 

variabel y  terbagi atas 3 himpunan yaitu sedikit, tetap, dan banyak. Variabel z  juga 

terbagi menjadi 3 himpunan yaitu kecil, sedang, dan besar. Berdasarkan himpunan fuzzy 

tersebut, didapatkan rule base sebagai berikut 

[R1] = IF x is Tinggi AND y is Banyak THEN z is Besar 
[R2] = IF x is Tinggi AND y is Tetap THEN z is Besar 
[R3] = IF x is Tinggi AND y is Sedikit THEN z is Besar 
.   .  . 

.   .  . 

.   .  . 

[R25] = IF x is Rendah AND y is Banyak THEN z is Kecil 
[R26] = IF x is Rendah  AND y is Tetap THEN z is Kecil 
[R27] = IF x is Rendah  AND y is Sedikit THEN z is Kecil 
dengan 

 x, y   ∶ variabel input  

z         ∶ variabel output  

• Inferensi 
Mengubah input fuzzy menjadi output fuzzy dengan cara fuzzifikasi pada tiap rule ‘yang telah 
ditetapkan, menggunakan fungsi implikasi MIN untuk mendapatkan nilai α-predikat setiap 
rule, dapat dituliskan sebagai 

αi = μA∩B = MIN (μAi(x), μBi(y)), ∀ i = 1,2,3,…  

dengan,  
αi         ∶ nilai minimal dari derajat keanggotaan pada aturan ke-i 
μAi(x) ∶ derajat keanggotaan himpunan fuzzy A pada aturan ke-i 

μBi(y) ∶ derajat keanggotaan himpunan fuzzy B pada aturan ke-i 

• Defuzzifikasi 
Mengubah output fuzzy yang diperoleh dari tahap inferensi menjadi nilai crisp. Hasil akhir 
diperoleh dengan menggunakan persamaan rata-rata pembobotan menggunakan metode 
rata-rata terbobot (Weight Average) yang dituliskan sebagai 

z* = 
∑ αi zi
n
i=1

∑ αi
n
i=1

 

 
dengan  

zi:  variabel output pada aturan ke-i 
αi:  nilai minimal dari derajat keanggotaan pada aturan ke-i 
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KESIMPULAN  

Fuzzy inference system Tsukamoto merupakan proses pengambilan keputusan 

berdasarkan himpunan fuzzy, aturan fuzzy, dan logika fuzzy dengan metode Tsukamoto. Aturan 

fuzzy yang digunakan pada FIS Tsukamoto terdiri atas satu atau lebih aturan berbentuk if-then 

yang berasal dari input crisp. Pada metode Tsukamoto, empat langkah digunakan untuk 

membangun rule base FIS Tsukamoto. Pertama, fuzzifikasi untuk mengubah nilai tegas (crisp) 

menjadi himpunan fuzzy. Kedua, menerapkan rule base berbentuk if-then menggunakan 

operator intersection (AND). Ketiga, menerapkan metode implikasi dengan metode minimal. 

Keempat, mengubah keluaran kembali dari sistem inferensi menjadi nilai crisp menggunakan 

metode rata-rata terbobot.  

 

DAFTAR RUJUKAN 

Jogiyanto HM. Sistem Teknologi Informasi.Yogyakarta : Andi. 2009. 

Rohayani, H. 2015. Fuzzy Inference System dengan Metode Tsukamoto Sebagai Penunjang 

Keputusan Produksi (Studi Kasus : PT. Talkindo Selaksa Anugrah). Jurnal Sistem 

Informasi, 7(1): 753-754 

Ferdiansyah, Y. dan Hidayat, N. 2018. Implementasi Metode Fuzzy Tsukamoto untuk 

Diagnosis Penyakit Pada Kelamin Laki Laki. Jurnal Pengembangan Teknologi 

Informasi dan Ilmu Komputer, 2(12): 7517-7518 

Taufiq, R. dan P. S. Hesti. 2019. Rancang Bangun Sistem Pendukung Keputusan Penentuan 

Jumlah Produksi Menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto. Jurnal Teknik, 8(1): 6-8 

Zimmerman, H.J., Fuzzy Set Theory and Its Applications, 4th ed., Springer Science and 

Business Media: New York, 2001. 

The MathWorks, Inc., Fuzzy Logic Toolbox User's Guide, 4th ed., The MathWorks, Inc.: USA, 

1998. 

Thamrin, F., Sediyono, E., dan Suhartono. 2012.  Studi Inferensi Fuzzy Tsukamoto untuk 

Penentuan Faktor Pembebanan Trafo PLN. Teknologi Informasi , 1-5 

Tsukamoto, Y., An Approach Fuzzy Reasoning Method. M. M. Gupta: New York, 1979. 

Saepullah, A. and Wahono, R.S. 2015. Comparative Analysis of Mamdani, Sugeno and 

Tsukamoto Method of Fuzzy Inference System for Air Conditioner Energy Saving. 

Journal of Intelligent System 1 (2): 143-7 

Driankov, D., Hellendoorn, H. and Reinfrank, M., An Introduction to Fuzzy Control, 2nd ed., 

Springer Science and Business Media: New York, 1996. 

Kusumadewi, S. dan Purnomo, H., Aplikasi Logika Fuzzy Untuk Pendukung Keputusan, 2nd 

ed., Graha Ilmu: Yogyakarta, 2010. 

Kusumadewi, S. dan Purnomo, H., Aplikasi Logika Fuzzy Untuk Pendukung Keputusan, Edisi 

1., Graha Ilmu: Yogyakarta, 2004. 

Klir, G.J. and Yuan, B., Fuzzy Sets and Fuzzy Logic: Theory and Applications, Prentice-Hall 

PTR: USA, 1995. 

Casalino, G., Castellano, G., Pasquadibisceglie, V. and Zaza, G. 2018. Contact Less Real Time 

Monitoring of Cardiovascular Risk Using Video Imaging and Fuzzy Inference Rules. 

Information, 10 (1):  9 

Castellano, G., Castiello, C., Pasquadibisceglie, V. and Zaza, G. 2016. FISDet: Fuzzy Inference 

System Development Tool. International Journal of Computational Intelligence 

Systems 10, 13-22. 

Agustin, V.R., Aplikasi Pengambilan Keputusan dengan Metode Tsukamoto Pada Penentuan 

Tingkat Kepuasan Pelanggan (Studi Kasus di Toko Kencana Kediri). Universitas 

Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim : Malang, 2015. 

  



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 

Prosiding SNMP 2020 350 

PEMBELAJARAN DARING BERBANTUAN MINITAB DALAM 

MENYELESAIKAN KASUS MULTIKOLINEARITAS DITINJAU DARI 

KOMUNIKASI MATEMATIS TULIS MAHASISWA 

 

Devi Rahayu Agustin1), Hendro Permadi2) 
1) S2 Pendidikan Matematika FMIPA, Universitas Negeri Malang 

2)Jurusan Matematika FMIPA, Universitas Negeri Malang 

 

devira9626@gmail.com 

hendro.permadi.fmipa@um.ac.id 

 

Abstrak 

 

Komunikasi matematis tulis merupakan hal penting yang harus dimiliki mahasiswa 

dalam mempelajari matematika pada masa pembelajaran daring. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan komunikasi matematis tulis yang dimiliki oleh 

mahasiswa dalam menyelesaikan soal Multikolinearitas melalui pembelajaran 

daring dengan berbantuan minitab. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri satu mahasiswa dari kategori 

tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan hasil komunikasi matematis tulis, dipilih 

satu mahasiswa dari 12 mahasiswa dengan kategori tinggi, satu mahasiswa dari tiga 

mahasiswa dengan kategori sedang, dan satu mahasiswa dari 25  mahasiswa 

sebagai kategori rendah. Terkait dengan hal tersebut, dapat dijelaskan tiga indikator 

komunikasi tulis dari masing-masing kategori tinggi, sedang, dan rendah saat 

pembelajaran daring berbantuan minitab yaitu (1) Menyatakan situasi atau 

informasi matematis dalam bentuk simbol atau bahasa, (2) Memahami dan 

menginterpretasikan ide-ide matematika secara tepat melalui tulisan, (3) 

Menuliskan jawaban. 

Kata kunci: Pembelajaran Daring, Minitab, Komunikasi Matematis Tulis  

 

PENDAHULUAN 

Pandemi COVID-19 memiliki pengaruh besar di seluruh dunia. Oleh karena itu, 

beberapa Negara menutup seluruh lembaga publik, budaya, dan pendidikan guna 

memperlambat penyebaran virus Corona (Steffens, 2020; Baloch S, dkk., 2019; Melnick ER 

& Loannidis JPA, 2020). Akibatnya, pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan salah satunya 

dalam bidang pendidikan. Kebijakan tersebut berupa pembelajaran yang harus dilakukan di 

rumah secara daring atau online. Pembelajaran model tersebut diberlakukan di seluruh dunia 

salah satunya di Universitas Negeri Malang (Barabari & Abedi M, 2020). Pembelajaran tatap 

muka yang biasanya dilakukan di dalam kelas, harus dirubah menggunakan pembelajaran 

daring atau online. Pembelajaran daring atau online memungkinkan pelajar mengakses suatu 

informasi dengan mudah yakni kapan dan dimana saja (Yang, 2017).  

Pembelajaran daring memberikan tantangan bagi seorang pengajar dan pengalaman 

baru bagi pembelajar dan pengajar. Pengajar akan menemukan pengalaman yang sulit dan 

memakan waktu yang lama dalam melakukan proses pembelajaran daring (York, dkk., 2007 

& Yang, 2017). Menurut Akdemir, 2010 & Yang, 2017 menyatakan pembelajaran daring lebih 

menantang bagi seorang pengajar dalam bidang studi sains, teknologi, teknik, dan matematika. 

Alasannya, bidang studi tersebut sulit untuk diterapkan dalam pembelajaran daring 

dikarenakan membutuhkan demonstrasi secara langsung. Misalnya, dalam bidang matematika 

yakni pada materi Multikolinearitas. Materi tersebut membutuhkan praktik secara langsung 

menggunakan minitab.  

mailto:devira2608@gmail.com
mailto:hendro.permadi.fmipa@um.ac.id
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Materi multikolinearitas merupakan suatu materi yang terdapat pada mata kuliah 

Ekonometrika. Ekonometrika merupakan suatu ilmu yang dibangun dari berbagai ilmu yaitu 

teori ekonomi, matematika, dan statistika (Widarjono, 2018:3-4). Mempelajari materi 

Multikolinearitas diperlukan bantuan berupa aplikasi minitab. Aplikasi minitab dapat 

digunakan dalam pembelajaran daring melalui video. Menurut Yang (2017) mengungkapkan 

bahwa pembelajaran daring menggunakan video dan forum diskusi online merupakan cara 

yang paling efektif. Video memuat suatu konsep ataupun cara menggunakan perangkat lunak, 

dengan syarat pembuatan video harus diperhatikan agar bisa informasi dapat tersampaikan. 

Selain itu, beberapa perguruan tinggi dalam menghadapi pembelajaran online cenderung 

mengajar menggunakan cara tersendiri, karena tidak memiliki pelatihan seperti guru (Perrin, 

2004:4 & Yang, 2017). Oleh karena itu, untuk menilai pemahaman mahasiswa selama proses 

pembelajaran daring diperlukan tes (NCTM, 2000).  Tes diberikan untuk mengukur 

kemampuan matematis mahasiswa. Salah satu kemampuan yang diperlukan adalah 

kemampuan komunikasi matematis. 

Komunikasi matematis merupakan kemampuan seseorang untuk menjelaskan suatu ide 

matematika menggunakan bahasa matematika dengan tepat kepada orang lain (NCTM, 2000).  

Menurut (Yuliardi & Nurjanah, 2017) komunikasi adalah suatu pernyataan atau ide seseorang 

guna menjelaskan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sendiri sehingga mudah 

dipahami. Komunikasi merupakan hal penting yang harus dimiliki oleh setiap orang. NCTM 

(2000) mengatakan pentingnya komunikasi dijadikan sebagai tolak ukur dalam proses 

pembelajaran matematika. Komunikasi digunakan untuk mengutarakan ide/gagasannya yang 

belum diketahui kebenarannya yang disajikan melalui tulisan (Viseu & Oliveira, 2012; Turner, 

2011; Wood, dkk., 2011).  

Komunikasi dibedakan menjadi dua jenis yaitu komunikasi lisan dan tulisan. Akan 

tetapi yang digunakan dalam penelitian ini adalah komunikasi tulis. Komunikasi matematis 

tulis yaitu hasil pemikiran matematis yang dijelaskan melalui tulisan (Nurhayati, 2019). 

Tulisan merupakan tempat untuk menjelaskan atau menyalurkan gagasan atau ide-ide secara 

matematis dengan tujuan mudah dipahami oleh orang lain (Pantaleon, dkk., 2018).  

Namun, terdapat suatu permasalahan terkait dengan komunikasi tulis. 

Permasalahannya, dimana seseoang cenderung menyerah dan mengalami kendala dalam 

menyelesaikan soal matematika yang berbeda (Tinungki, 2015 & Dooren, dkk., 2018). Sejalan 

dengan penelitian Rohid, dkk. (2019) menyimpulkan bahwa penelitian terkait dengan 

keterampilan komunikasi matematis perlu dikembangkan.  

Tujuan penulisan artikel ini, yaitu mendeskripsikan komunikasi matematis tulis yang 

dimiliki oleh mahasiswa dalam menyelesaikan soal Multikolinearitas melalui pembelajaran 

daring dengan minitab. Manfaat dari artikel ini adalah menambah wawasan bagi pembaca, dan 

menjelaskan pentingnya komunikasi tulis untuk dimiliki pelajar saat masa pandemi Covid-19. 

 

METODE 

Jenis dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 

Alasannya, penelitian difokuskan pada satu fenomena dan dipahami secara mendalam yaitu 

komunikasi matematis tulis mahasiswa pada saat pembelajaran daring berbantuan minitab. 

Penelitian dilaksanakan secara daring melalui google meet. Subyek penelitian Mmahasiswa 

semester 7 Angkatan 2017 Offering X/Ekonometrika berjumlah 40 mahasiswa. Dari 40 

mahasiswa, akan dipilih satu mahasiswa kemampuan tinggi, satu mahasiswa kemampuan 

sedang, dan satu mahasiswa kemampuan rendah. 

Adapaun indikator komunikasi tulis yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya: 

(1) Mengekspresikan ide-ide atau gagasan secara tepat melalui tulisan, berupa menuliskan 

symbol matematika dan menyajikan hasil output Minitab dengan benar, (2) Memahami dan 

menginterpretasikan ide-ide matematika secara tepat melalui tulisan, berupa menuliskan 
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langkah-langkah dalam menyelesaikan soal dengan jelas, benar, terstruktur dan disertai alasan, 

(3) Menuliskan kesimpulan jawaban, misalnya menuliskan kesimpulan disetiap strategi dan 

menuliskan kesimpulan diakhir jawaban dan disertai alasan yang tepat,(4) Memperhatikan 

keruntutan jawaban, yaitu penyelesaian dalam mengerjakan harus runtut (Adaptasi NCTM, 

2000). 

Prosedur pengumpulan data terdiri dari tahap observasi, tahap perencanaan, dan tahap 

pelaksanaan. Tahap observasi yaitu berkonsultasi terkait dengan kelas yang akan dijadikan 

penelitian dan memasuki kelas untuk tahap perkenalan. Tahap perencanaan berupa (a) 

membuat soal multikolinearitas, (b) membuat pedoman wawancara. Selanjutnya, peneliti 

berkonsultasi dengan pembimbing. Tahap pelaksanaan berupa (a) memberikan soal kepada 

mahasiswa, (b) mengelompokkan masing-masing nilai mahasiswa berdasarkan kategori tinggi, 

sedang, dan rendah, (c) melakukan wawancara guna mengetahui lebih dalam terkait 

komunikasi matematis tulis mahasiswa, (d) dari tes dan hasil wawancara tersebut, peneliti 

menganalisis komunikasi tulis yang dimiliki mahasiswa sehingga diperoleh kesimpulan dari 

data yang ditemukan. 

 

HASIL 

Hasil penelitian berupa deskripsi komunikasi matematis tulis mahasiswa dan 

penjabaran hasil penelitian mengacu pada indikator komunikasi matematis tulis yang telah 

diadaptasi oleh peneliti. Berikut adalah hasil penelitian komunikasi matematis tulis mahasiswa, 

diantaranya: 
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Gambar 1. Lembar Jawaban Mahasiswa berkemampuan Tinggi (MT) 

 Berdasarkan hasil jawaban MT, peneliti menganalisis bahwa MT mampu menyajikan 

hasil output Minitab, menyebutkan semua tahapan dalam menyelesaikan soal dengan jelas. 

Namun, pada tahapan (a) kurang lengkap dalam menjelaskan alasan R-sq yang diperoleh tinggi, 

untuk uji T dan F tidak menggunakan simbol dalam menuliskan jawaban dan kurang lengkap, 

misal pada uji T diperoleh nilai P-value > 0.05 artinya data tersebut tidak signifikan. 

Sedangkan pada output minitab diperoleh nilai P-value = 0.117 > 0,05  dan P-value =
0.215 > 0,05  artinya data tersebut tidak signifikan. Tahapan (b) terjadi kesalahan dalam 

memperoleh jawaban yang mengakibatkan kesimpulan yang diperoleh tidak tepat. Tahapan (c) 

mampu memberikan alasan mengenai teori ekonomi. Tahapan (d) tidak menuliskan simbol dan 

nilai dari VIF yang diperoleh pada output Minitab, misal VIF = 2,096 < 10. Kurang jelas 

dalam menuliskan kesimpulan. Maka dari itu, perlu dikonfirmasi melalui wawancara secara 

online. 

P : Apakah yang Anda tuliskan pada Tahap (a) tidak ada yang kurang? 

MT : Menurut saya tidak ada, soalnya saya sudah menuliskan semuanya. Untuk nilai 

R-Sq = 97%  artinya nilai koefisien determinasinya tinggi, lalu R-Sq itu untuk 

memprediksi pengaruh yang diberikan variabel X secara bersama sama terhadap 

variabel Y sehingga dalam kasus ini terjadi multikolinearitas.  

P : Lalu kenapa tidak menuliskan? 

MT : Oh iya. 

P : Bisa dijelaskan terkait dengan jawaban yang Anda peroleh pada Tahap (b)? 

MT : Maksunya disitu -0,647 dan 0,981 nilainya lebih besar dari -0,723. Sebenarnya saya 

masih bingung. 

P : Bisa dituliskan dengan simbol Matematika? 

MT : -0,647 > -0,723 < 0,981 

P : Apakah sudah yakin? 

MT : Iya  

P : Pada tahap (d), jawaban yang Anda peroleh sudah benar? 

MT : Iya. Jadi menurut saya yang sesuai dengan teori ekonomi adalah yang (b) karena jika 

menurut teori ekonomi, semisal pendapatan kita naik atau tinggi, maka permintaan 
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akan barang dan jasa juga tinggi (sesuai persamaan regresi). Akan tetapi untuk yang 

(a), menurut teori ekonomi, jika harga naik seharusnya permintaan akan turun 

(berbeda dengan persamaan regresi). Makanya terjadi kasus Multikolinearitas.  

P : Bagaimana kesimpulan akhir yang kamu peroleh? 

MT : Sebenarnya saya juga bingung untuk mengambil kesimpulan di akhir, karena pada uji 

yang saya lakukan 2 terjadi Multikolinearitas dan 2 lagi tidak terjadi Multikolinearitas. 

Akan tetapi, saya melihat koefisien korelasinya dan juga dari R-Sq nya yang tinggi 

sehingga saya menyimpulkannya terjadi Multikolinearitas (disini saya masih ragu)  
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Gambar 2. Lembar Jawaban Mahasiswa berkemampuan Sedang (MS) 

 

 Berdasarkan hasil jawaban MS, peneliti menganalisis bahwa MS mampu menyajikan 

hasil output Minitab dengan tepat, menyebutkan semua tahapan dalam menyelesaikan soal 

dengan jelas. Namun, pada tahapan (a) kurang lengkap dalam menjelaskan alasan R-sq yang 

diperoleh tinggi, untuk uji F kurang lengkap, misal pada uji F diperoleh nilai P-value =
0,215 > 0,05 artinya data tersebut tidak signifikan dan nilai p-value = 0,000 < 0,05 artinya 

signifikan. Tahapan (b) tidak menuliskan simbol, terjadi kesalahan dalam memperoleh 

jawaban yang mengakibatkan kesimpulan yang diperoleh tidak tepat. Tahapan (c) tidak 

menuliskan alasan mengenai teori ekonomi pada persamaan regresi. Tahapan (d) tidak 

menuliskan simbol yang diperoleh pada output Minitab, misal VIF = 2,10 < 10. Pada akhir 

jawaban, MS mampu menuliskan kesimpulan namun tidak memberikan. Maka dari itu, perlu 

dikonfirmasi dalam wawancara. 

P : Apakah yang Anda tuliskan pada Tahap (a) sudah benar? 

MT : Iya mbak, untuk syarat yg pertama saya sebenernya masih belum 100% yakin 

karna di situ ada variabel Y yg tidak signifikan secara individu. Sedangkan variabel 

X1 dan X2 secara individual sudah signifikan. 

P : Apakah yakin jika di uji T (individu) yaitu nilai X1, X2 sudah signifikan 

semuanya? 

MT : Maaf mbak maksud saya hanya X2 yg  signifikan, sedangkan Y dan X1 nya tidak 

signifikan. Jika di uji F secara serentak signifikan. 

P : Apakah signifikan semua? 

MT : Tidak mbak, untuk variabel X1 tidak signifikan. Sebenarnya saya masih belum 

yakin mbak nilai R-sq yang digunakan yang mana, waktu saya baca di internet 

menggunakan R-sq(adj) 
P : Apakah benar seperti itu? 
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MT : Seingat saya seperti itu mbak. Sebentar saya salah ingat, ternyata R-sq untuk 

mengeceknya. 

P : Sekarang lihat pada Tahap (b), apakah sudah yakin dengan jawaban tersebut? 

MT : Iya mbak. Karena koefisien korelasi variabelnya  kecil, jadi masih belum bisa di 

katakan multikolinearitas. Intinya belum tentu tidak terjadi Multikolinearitas, maka 

dari itu perlu di uji dengan yang lainnya. 

P : Apakah jawaban yang Anda dapatkan pada tahap (c) sudah cukup? 

MT : Sudah mbak.  

P : Maksud dari jawaban Anda terkait koefisien regresi + dan koefisien korelasi -? 

MT : Yang ini mbak (Menunjuk gambar). 

P : Lalu kenapa tidak menuliskan? 

MT : Iya mbak maaf saya lupa untuk menuliskannya. 
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Gambar 3. Lembar Jawaban Mahasiswa berkemampuan Rendah (MR)  

 

 Berdasarkan hasil jawaban MR, peneliti menganalisis bahwa MR mampu menyajikan 

hasil output Minitab, akan tetapi ada kekurangan pada Uji F, menyebutkan semua tahapan 

dalam menyelesaikan soal dengan jelas. Namun, pada tahapan (a) kurang lengkap dalam 

menjelaskan alasan R-sq yang diperoleh tinggi, untuk Uji T dan Uji F tidak menggunakan 

simbol dalam menuliskan jawaban, dan tidak menuliskan hasil dari uji F. Tahapan (b) terjadi 

kesalahan dalam memperoleh jawaban dan tidak menuliskan kesimpulan. Tahapan (c) terdapat 

kesalahan dalam memperoleh kesimpulan pada tahap tersebut. Tahapan (d) MR mampu 

menyelesaikan soal dengan benar. Namun, terdapat kesalahan di akhir jawaban dalam menulis 

kesimpulan. Oleh sebab itu, perlu dikonfirmasi melalui wawancara secara online. 

P : Apakah hasil output Minitab sudah benar dan mengikuti langkah-langkah pada video 

atau pembelajaran? 

MT : Saya bingung. Iya saya mengikuti, tetapi saya bingung antara membaca data pada 

minitab dan mendengarkan video. Minitab saya versi 16.  

P : Apakah yang Anda tuliskan pada Tahap (a) sudah benar? 

MT : Iya. Sebentar seingat saya lihat dulu datanya signifikan atau tidak kemudian lihat R-

Sq. Kalau r square tinggi maka terjadi Multikolinearitas. Berarti jawaban saya salah. 

Lalu untuk melihat signifikannya jika di uji secara individu atau bersamaan, saya baca 

datanya dari uji T saja. 

P : Apakah sudah yakin dengan jawaban Anda pada Tahap (b)? 

MT : Iya, seharusnya tidak terjadi Multikolinearitas karena -0,647 < -0,723 

P : Selanjutnya, apakah sudah yakin untuk jawaban pada Tahap (c)? 

MT : Ini harusnya kesimpulannya terjadi Multikolinearitas. Saya salah lagi, tidak teliti kak. 

P : Bagaimana kesimpulan yang kamu peroleh secara keseluruhan? 

MT : Terjadi kasus Multikolinearitas.  

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil komunikasi matematis tulis saat pembelajaran daring dengan minitab 

dipilih satu mahasiswa dari 12  mahasiswa dengan kategori tinggi, satu mahasiswa dari3 

mahasiswa dengan kategori sedang, dan satu mahasiswa dari 25 mahasiswa sebagai kategori 

rendah. Terkait dengan hal tersebut, dapat dijelaskkan tiga indikator komunikasi tulis yang 

tidak dapat dipenuhi oleh masing-masing kategori tinggi, sedang, dan rendah yaitu (1) 

Menyatakan situasi atau informasi matematis dalam bentuk simbol atau bahasa, (2) Memahami 

dan menginterpretasikan ide-ide matematika secara tepat melalui tulisan, (3) Menuliskan 

jawaban. 

Pada indikator pertama, MT kurang mampu dalam menuliskan simbol dan menyajikan 

hasil output Minitab, namun ada beberapa yang tidak sesuai. Diperoleh dari hasil wawancara, 

bahwa MT sudah melakukan prosedur dengan benar sesuai instruksi dari video. Indikator 
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kedua, MT menuliskan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal dengan benar. Akan tetapi, 

MT kurang lengkap dalam menuliskan alasan pada tahap (a) dan kurang tepat dalam 

memberikan suatu alasan pada tahap (b). Hal tersebut memungkinkan MT kurang memahami 

konsep, MT tidak menuliskan simbol. Selain itu, tidak menggunakan simbol dalam 

menyelesaikan soal. Namun, dari hasil wawancara diketahui bahwa MT pada tahap (a) 

mengetahui informasi yang tidak dituliskan dan tahap (b) MT kurang tepat dalam menuliskan 

jawaban dikarenakan tidak memahami konsep pada materi tersebut, MT mampu menuliskan 

simbol tersebut. Pada indikator ketiga diperoleh bahwa MT melakukan tidak tepat dalam 

menarik kesimpulan pada tahap (b) dan kurang tepat dalam memberikan kesimpulan di akhir 

jawaban. Namun, berdasarkan wawancara diperoleh bahwa MT mampu memberikan informasi 

terkait dengan jawabannya secara jelas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Wahyumiarti dkk. 

(2015) yang menyatakan bahwa mahasiswa dengan IQ tinggi mampu menjelaskan situasi dan 

solusi dengan tepat, memberikan informasi secara jelas dan terstruktur, dan mampu 

menyatakan ide yang disertai alasan yang tepat. Sejalan dengan Syafitri, dkk. (2019) 

menyatakan subjek dengan berkemampuan tinggi secara tertulis mampu memberikan 

penjelasan yang mudah untuk dipahami, tetapi cenderung lebih lancar dalam menjelaskan 

secara lisan. 

Komunikasi tulis MS dalam menyelesaikan soal Multikolinearitas belum memenuhi 

ketiga indikator. Indikator pertama, MS menuliskan simbol, tetapi mampu menyajikan output 

minitab dengan benar. Indikator kedua, MS mampu menuliskan langkah-langkah sesuai 

dengan materi. Namun, alasan yang dituliskan MS pada tahap (a) kurang lengkap dalam 

menuliskan informasi, pada tahap (b) kurang tepat dalam menuliskan alasan, tahap (c) kurang 

lengkap dalam menuliskan informasi terkait dengan persamaan regresi dan korelasi yaitu tanda 

positif atau negatif. Melalui wawancara MS bingung dalam menjawab pada tahap (a). Tahap 

(b), MS kurang teliti dalam menuliskan alasan, namun benar dalam mengambil kesimpulan. 

Tahap (c) MS mengetahui terkait dengan informasi namun tidak menuliskannya. Menurut 

Syafitri, dkk. (2019) menyatakan subjek dengan kategori sedang cukup jelas dan terurut dalam 

menuliskan jawaban. Namun, memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahami jawaban 

dan kurang mampu memberikan argumen terhadap hasil pekerjaannya. 

Komunikasi matematis tulis MR dalam menyelesaikan soal Multikolinearitas kurang 

baik dan tidak memenuhi ketiga indikator. Pada indikator pertama, MR kurang mampu dalam 

menuliskan simbol dan kurang lengkap dalam menampilkan output minitab pada lembar 

jawaban, yaitu tidak menampilkan uji F. Melalui wawancara diperoleh MR bingung terkait 

dengan hasil uji pada minitab. Indikator kedua, MR mampu menggunakan langkah-langkah 

sesuai dengan materi. Akan tetapi, pada tahap (a), MR tidak menuliskan uji F, sehingga alasan 

yang diberikan kurang lengkap. Tahap (b), alasan yang diberikan MR kurang tepat. Tahap (c) 

alasan yang diberikan oleh MR benar. Berdasarkan wawancara yang diperoleh bahwa tahap 

(a) MR tidak tepat dalam melihat data signifikan secara individu atau bersamaan dapat dilihat 

pada salah satu uji T dan uji F. Artinya, MS tidak sesuai dalam memahami materi 

Multikolinearitas. Tahap (b), MR tidak memahami konsep dari Multikolinearitas. Indikator 

ketiga, MR memberikan kesimpulan yang salah pada tahap (a), (b), (c) dan kesimpulan yang 

salah pada akhir jawaban. Berdasarkan wawancara diperoleh bahwa MR kurang teliti dalam 

menuliskan jawaban. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Nurhayati, dkk. (2019), bahwa 

kurangnya pengetahuan terkait dengan materi akan menjadi penyebab rendahnya komunikasi 

tulis.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai komunikasi matematis tulis mahasiswa 

melalui pembelajaran daring berbantuan minitab diperoleh matematika tinggi (MT), sedang 

(MS), dan rendah (MR) diperoleh sebagai berikut. Pertama, MT kurang mampu dalam 
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menuliskan simbol, menyajikan hasil minitab dengan benar melalui tulisan, menuliskan 

langkah-langkah dengan runtut, memberikan alasan dengan jelas pada masing-masing tahapan, 

walaupun kurang sesuai, tidak menuliskan simbol pada lembar jawaban, dan kurang tepat 

dalam menuliskan kesimpulan.  

Kedua, MS menuliskan simbol tetapi menyajikan hasil ouput minitab dengan benar. 

MS menuliskan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal dengan benar, namun kurang tepat 

dalam menuliskan alasan. MS mampu memberikan kesimpulan dengan benar pada masing-

masing tahapan dan kesimpulan secara keseluruhan.  

Ketiga, MR kurang mampu dalam menuliskan simbol dan menyajikan hasil minitab 

pada lembar jawaban. MR mampu menggunakan langkah-langkah sesuai dengan materi, 

kurang mampu menuliskan alasan pada masing-masing tahapan. MR tidak tepat dalam 

menuliskan kesimpulan pada masing-masing tahapan atau kesimpulan secara keseluruhan.  

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang diberikan adalah diharapkan 

mahasiswa mempelajari terkait dengan materi Multikolinearitas secara mendalam, memiliki 

kemandirian dalam belajar terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring, 

dan berlatih dalam memecahkan kasus Multikolinearitas dengan menggunakan minitab. 

Harapan untuk penelitian berikutnya, yaitu diberikannya scaffolding untuk membantu 

mahasiswa yang mengalami kesulitan pada kasus Multikolinearitas.  
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi penalaran kreatif dan 

imiatif siswa SMA berbeda gender dalam menyelesaikan masalah 

trigonometri. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari satu peserta didik 

dengan gender laki – laki berkemampuan matematika tinggi dan satu peserta 

didik dengan gender perempuan berkemampuan matematika tinggi. Analisis 

data yang dilakukan didasarkan pada indikator penalaran kreatif dan imiatif. 

Ditemukan bahwa, kedua subjek menunjukan adanya perbedaan komponen 

penalaran kreatif dan imiatif yang muncul. Komponen penalaran kreatif yang 

muncul pada subjek gender laki-laki lebih lengkap daripada subjek dengan 

gender perempuan, meskipun keduanya tidak termasuk dalam penalaran 

kreatif. Dari penelitian ini, kami menyarankan penelitian lebih lanjut untuk 

melakukan penilaian yang lebih dalam terhadap penalaran kreatif dan imitatif 

yang muncul pada subjek dengan kemampuan matematika berbeda. 

Kata kunci: Penalaran Kreatif; Penalaran Imitatif; Pemecahan Masalah; 

Gender  
 

PENDAHULUAN  
Bernalar sendiri merupakan sebuah kegiatan yang dapat menunjang siswa untuk berpikir logis, 

khususnya dalam melakukan aktifitas matematika, seperti memahami, menggunakan, dan 
menyelesaikan masalah. Sebagian besar siswa saat ini hanya mendapatkan pembelajaran secara 
hafalan dan prosedural saja, bahkan menurut Hiebert (Lithner, 2015) pembelajaran dengan sistem 
prosedur rutin atau hafalan ini sangat tidak efektif, karena siswa hanya mengikuti aturan yang 
diberikan. (Jader. J., 2016) menyebutkan bahwa perlu adanya belajar yang lebih komperehensif guna 
menumbuhkan penalaran matematis siswa dengan cara menyajikan pembelajaran aktif yang dalam 
prosesnya siswa terlibat secara langsung. Hal ini didukung oleh pendapat yang dikemukakan oleh 
Silberman (Konita, 2019), ia menyatakan bahwa untuk mengingat materi yang telah diajarkan, siswa 
sudah seharusnya melakukan belajar yang sesungguhnya seperti melakukan diskusi, membuat 
pertanyaan, mempraktekkan, dan juga mengajarkan materi tersebut kepada orang lain. Selain itu 
juga, Lithner mengungkapkan bahwa sebaiknya siswa dilibatkan dalam tugas yang metode solusinya 
belum diketahui sebelumnya. 

Penalaran sendiri merupakan proses berpikir untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Istilah 
penalaran apabila dikaitkan dengan matematika akan menjadi penalaran matematis. Penalaran 
matematis ini adalah kemampuan menghubungkan permasalahan matematis yang ada ke dalam 
suatu ide atau gagasan sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan benar (Salmina, 
2018). Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa penalaran matematis ini sangat dibutuhkan dalam 
menyelesaikan suatu permasalahan matematis. Hal ini kemudian didukung oleh pendapat NCTM 
(NCTM, 2000) yang menyatakan bahwa menyelesaikan masalah itu merupakan salah satu bagian dari 
instrumen untuk mengembangkan penalaran matematis dan juga untuk memahami ide-ide yang ada 
dalam matematika. 

mailto:durrotun.nabilah99@gmail.com
mailto:hajarsantoso12@gmail.com
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Lithner (2015) mengasumsikan bahwa kesempatan siswa untuk belajar matematika sebagian 
besar ditentukan oleh bagaimana proses berpikirnya, kemudian ia juga mengemukakan bahwa 
berdasarkan hasil studi empiris, terdapat dua spesifikasi penalaran siswa, yaitu penalaran imitatif dan 
penalaran kreatif. Ide dasar pada kerangka Lithner adalah pembelajaran berbasis menghafal (rote 
learning) sebagai penalaran imitatif, sedangkan ide penalaran kreatif yaitu pada kreasi solusi tugas 
yang baru dan fleksibel serta didasarkan pada argumen yang masuk akal dan juga pada sifat 
matematika intrinsik. Lithner juga mendefinisikan bahwa penalaran imitatif adalah proses menyalin 
atau mengikuti model atau contoh yang diberikan tanpa upaya orisinalitas, hal ini berarti siswa dalam 
menyelesaikam masalah atau soal latihan hanya meniru prosedur atau cara-cara yang telah diberikan 
oleh guru. Bahkan tidak sedikit para siswa yang menggunakan penalaran imitatif ini, kebanyakan dari 
mereka juga memberikan alasan-alasan yang berdasarkan pada sifat permukaan saja tanpa 
menerapkan sifat-sifat matematika intrinsik (Rofiki, 2015). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jader (dalam Lithner, 2017) di berbagai negara 

seperti Australia, Kanada, Finlandia, India, Irlandia, Nepal, Skotlandia, Singapura, Afrika 

Selantan, Swedia, Tanzania, dan Afrika Selatan ia menemukan bahwa sebanyak sebanyak 79% 

tugas yang diberikan guru dapat diselesaikan dengan menggunakan prosedur yang telah 

diberikan (imitatif), 13% tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan menerapkan prosedur 

yang sebelumnya telah diberikan tetapi mendapat sedikit modifikasi dalam merepresentasikan 

solusi, sedangkan hanya 9% tugas yang dapat diselesaikan dengan menggunakan konstruksi 

metode penyelesaian (kreatif). Leung (2014) juga menyatakan bahwa pada pembelajaran yang 

menggunakan praktek hafalan dapat membuat sebagian besar siswa merasa stress. Berdasarkan 

pemaparan tersebut, dapat dijelaskan apabila pembelajaran yang diberikan kepada siswa hanya 

menggunakan metode hafalan, maka dalam penyelesaian tugas yang diberikan guru nantinya 

siswa juga hanya akan mampu menyelesaikan tugas tersebut sesuai dengan langkah-langkah 

yang telah ia hafalkan dari penjelasan guru tanpa mampu mengasah pemikiran kreatifnya. 

Selain itu juga, pemberian soal atau tugas yang berbeda dari apa yang sudah pernah guru 

berikan, juga dapat membantu siswa dalam mengasah penalaran kreatifnya. Adanya penalaran 

kreatif ini sangat berpengaruh kepada siswa terutama dalam meningkatkan kemampuan 

kognitifnya (Kholodnaya, 2016), sehingga siswa dapat membangun pemahaman matematis 

yang baik (Jonsson, 2016). 
Aspek lain yang mempengaruhi penalaran siswa selain penggunaan metode pembelajaran dan 

jenis tugas yang diberikan, adalah pengaruh dari aspek karakteristik pribadi siswa. (Morrison, 2013) 
mengungkapkan beberapa jenis karakteristik siswa sebagai berikut: (1) Jenis kelamin (2) Sikap dan 
keterampilan siswa; (3) Gaya belajar atau gaya kognitif siswa; (4) Informasi akademik siswa; (5) 
Karakteristik sosial; dan (6) Kultur budaya dari masing-masing siswa. Kajian tentang perbedaan cara 
berpikir antara laki-laki dan perempuan sebelumnya telah banyak dilakukan. Hasil riset banyak 
menunjukkan bahwa ditemukannya perbedaan struktur fisiologis dari otak laki-laki dan perempuan. 
Perbedaan struktur otak ini berakibat pada perbedaan perilaku, dan pengolahan kognitif antara 
perempuan dan laki-laki. 

 (Zhu, 2007) menyatakan bahwa perbedaan kemampuan pemecahan masalah matematika 
dipengaruhi oleh adanya perbedaan gender, pengalaman dan pendidikan. Kemudian (Erdogan, 2011) 
menuturkan bahwa pria cenderung lebih kompeten. independen, tegas, dan rasional; Sebaliknya, 
perempuan cenderung kurang kompeten, kompetitif, ambisius, mandiri, dan aktif. NAPLAN  (National  
Assessment Program-Literacy  and  Numeracy) dalam laporannya  mengatakan  bahwa  anak  laki-laki  
secara  teratur mengalahkan  anak  perempuan  dalam hal  berhitung,  dan  anak  perempuan  secara  
konsisten mengalahkan anak laki-laki dalam hal membaca, menulis, mengeja, dan tata bahasa (Leder, 
2014). Secara khusus, Hopkins (Fu'adiyah, 2016) menyatakan bahwa dalam beberapa hasil penelitian 
menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih unggul dalam prestasi matematika. Laki-laki  memiliki  
skor  yang  lebih  tinggi  pada  tes konsep  matematika,  pemecahan  masalah  dan matematika lanjutan.  

Pendapat ini kemudian didukung oleh penelitian (Nafi'an, 2011) dalam penelitiannya 
menjelaskan  perbedaan  antara  laki-laki  dan  perempuan  dalam belajar  matematika  sebagai  
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berikut:  (1)  Laki-laki  lebih unggul  dalam  penalaran, sedangkan perempuan  lebih  unggul  dalam  
ketepatan,  ketelitian,  kecermatan,  dan  keseksamaan berpikir, dan (2) Laki-laki memiliki kemampuan 
matematika dan mekanika yang lebih baik daripada perempuan, perbedaan ini tidak nyata pada 
tingkat sekolah dasar tetapi menjadi tampak lebih jelas pada tingkat yang lebih tinggi. Perbedaan 
kemampuan dan potensi yang dimiliki laki-laki dan perempuan tersebut memungkinkan terjadinya 
perbedaan penalaran antara laki-laki dan perempuan dalam pemecahan masalah matematika 
(Susilowati, 2016). Berdasarkan uraian tersebut maka perbedaan gender mengindikasikan adanya 
perbedaan proses penalaran yang dimiliki siswa, baik itu dari segi penalaran imitatif maupun 
penalaran kreatif.  

 

METODE 

Subjek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari satu peserta didik dengan gender laki – laki 

berkemampuan matematika tinggi dan satu peserta didik dengan gender perempuan 

berkemampuan matematika tinggi. Kedua subjek dalam penelitian ini merupakan siswa di 

salah satu sekolah negeri di sidoarjo. 

Instrumen 

Terdapat 2 instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Tes Matematika dan 

Pedoman Wawancara. Tes Matematika disesuaikan dengan kemampuan matematika siswa 

SMA dengan materi trigonometri. 

Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu analisis data tertulis (hasil tes 

kemampuan matematika) dan analisis hasil wawancara. Analisis data tertulis berdasarkan 

kebenaran pemecahan masalah yang dikerjakan subjek penelitian, sedangkan analisis hasil 

wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam untuk mengetahui 

hal-hal yang belum terungkap dari hasil data tertulis guna menggali lebih dalam 

mengidentifikasi penalaran kreatif dan imitatif siswa ditinjau dari perbedaan gender. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Subjek dengan gender laki - laki 
Berdasarkan hasil pekerjaan tertulis, dan transkip wawancara, pada soal pertama subjek laki-

laki (SL) melakukan pemahaman masalah dengan cara membaca soal tersebut, kemudian dilanjut 
dengan ia mengumpulkan fakta-fakta yang telah tertulis di soal dengan cara menyebutkan terlebih 
dahulu apa yang diketahui pada soal yang telah diberikan. Sembari mengkomunikasikan apa yang 
diketahui, SL juga menggambarkan ilustrasi dari soal tersebut. Kemudian SL mengutarakan strategi 
penyelesaian yang ia akan gunakan. Ditahap inilah SL menunjukkan adanya kebaruan (novelty) 
dikarenakan ia menuliskan hal-hal yang tidak biasanya ada yaitu menuliskan penjabaran dari rumus 

tan α =
depan

samping
 dimana depan yang ia maksudkan disini adalah depan dari sudut alfa, dan samping 

yang dimaksud adalah samping dari sudut alfa, dimana rumus inilah yang kemudian ia pilih sebagai 
strategi penyelesaian masalah. Setelah ia menentukan strategi penyelesaian, kemudian ia berlanjut 
pada proses penggunaan strategi penyelesaian dimana SL benar-benar menggunakan rumus tan α 
dengan benar, meskipun jawaban yang diberikan kurang tepat. Dari segi plausibility SL belum 
menunjukkan alasan yang logis dari penggunaan rumus tan α ketika menyelesaiakan masalah ini, akan 
tetapi SL selama menyusun langkah-langkah penyelesaian, ia telah mendasarkan metode solusinya 
dalam sifat matematika (mathematical foundation). 
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Gambar 1. Skema kegiatan siswa dengan gender laki - laki dalam memecahkan masalah 
Sama halnya dengan prosedur penyelesaian soal pertama, SL ketika menyelesaikan soal kedua 

ia terlebih dahulu memahami masalah yang diberikan, kemudian mengkomunikasikan fakta-fakta 
yang telah diketahui dari soal. Selanjutnya ia memvisualkan soal tersebut dalam bentuk gambar 
sketsa, yang kemudian ia langsung menyebutkan strategi penyelesaian yang ia pilih yakni 
menggunakan rumus tan α. Setelah ia menentukan strategi penyelesaian, kemudian ia berlanjut pada 
proses penggunaan strategi penyelesaian dimana SL benar-benar menggunakan rumus tan α dengan 
benar, meskipun jawaban yang diberikan kurang tepat. Pada proses ini, SL menunjukkan adanya 
kebaruan (novelty) karena ketika dalam proses mengkalkulasi panjang tersebut, ia juga menggunakan 
rumus pythagoras dan juga aplikasi dari rumus sin α dan cosα . Hanya saja, lagi-lagi dari segi 
plausibility SL pada soal ini ia masih belum menunjukkan sisi logis dari penggunaan rumus tan α, 
penggunaan pythagoras, sin α, dan cos α ketika menyelesaiakan masalah ini, akan tetapi tetap saja 
selama  SL menyusun langkah-langkah penyelesaian, ia juga mendasarkan metode solusinya pada sifat 
matematika (mathematical foundation). 

Subjek dengan gender perempuan 
Disisi lain, Subjek Perempuan (SP) pada soal pertama ini melakukan pemahaman masalah 

terlebih dahulu yang kemudian ia lanjutkan dengan ia mengidentifikasi fakta-fakta yang telah 
diketahui pada soal dan kemudian ia spontan menyebutkan terlebih dahulu apa yang diketahui. 
Sembari mengkomunikasikan apa yang diketahui, SP juga menggambarkan ilustrasi dari soal tersebut 
dengan rapi dan indah. Kemudian SP menyampaikan strategi penyelesaian yang rencana akan ia 
gunakan. Setelah ia menentukan strategi penyelesaian yang akan digunakan, kemudian ia berlanjut 
pada proses pengimplementasian strategi penyelesaian tersebut. Dalam prosesnya SP benar-benar 
menggunakan rumus tan α dengan benar, meskipun jawaban yang diberikan kurang tepat. Dari segi 
kebaruan (novelty) SP belum menunjukkan hal tersebut dalam proses menyusun metode 
penyelesaian, begitu juga dari segi plausibility SP masih belum menunjukkan alasan yang logis dari 
penggunaan rumus tan α  ketika menyelesaiakan masalah ini, akan tetapi SP selama menyusun 
langkah-langkah penyelesaian, ia telah mendasarkan metode solusinya dalam sifat matematika 
(mathematical foundation). 

Sama halnya dengan prosedur penyelesaian soal pertama, SP ketika menyelesaikan soal kedua 
ia terlebih dahulu memahami masalah yang diberikan, kemudian menyampaikan fakta-fakta yang 
telah diketahui dari soal, lalu ia melanjutkan dengan menggambarkan ilustrasi dari soal tersebut 
dengan rapi dan indah. Selanjutnya ia kembali menyebutkan strategi penyelesaian yang ia pilih yakni 
menggunakan rumus tan α kembali. Setelahnya ia benar-benar menerapkan strategi penyelesaian 
yang sebelumnya ia rencanakan dimana meskipun jawaban yang diberikan kurang tepat. Pada proses 
ini, SP masih belum menunjukkan adanya kebaruan (novelty) dan plausibility pada soal ini. Namun 
selama prosesnya SP tetap mendasarkan metode solusinya pada sifat matematika (mathematical 
foundation). 
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Gambar 2. Skema kegiatan siswa dengan gender perempuan dalam memecahkan masalah 
Berdasarkan uraian kedua jawaban tersebut baik dari subjek laki-laki maupun perempuan, 

khususnya pada tahap pemilihan strategi penyelesaian, diperoleh fakta bahwa baik subjek laki-laki 
menunjukkan adanya kebaruan karena SL dalam penyelesaiannya menyebutkan dengan jelas 
penjabaran dari rumus tan α . Hal ini dianggap baru bagi mereka karena biasanya dalam 
menyelesaikan masalah siswa jarang sekali menuliskan secara jelas tentang penjabaran rumus yang 
digunakan. Berbeda dengan subjek perempuan, ia dalam penyelesaiannya langsung menerapkan 
rumus tanpa ada unsur kebaruan dalam prosedur penyelesaiannya. Sehingga bisa dikatakan subjek 
laki-laki hampir memenuhi komponen penalaran kreatif. Hanya saja, setelah ditelaah lebih lanjut, baik 
subjek perempuan dan subjek laki-laki keduanya dianggap telah meniru prosedur atau rumus yang 
pernah diberikan oleh guru. Hal ini menunjukkan bahwa subjek laki-laki dan perempuan ini memiliki 
persamaan penalaran matematis yaitu jenis penalaran imitatif. Pendapat ini sejalan dengan definisi 
penalaran imitatif menurut Lithner (2006, 2008, 2015) dimana penalaran imitatif merupakan suatu 
proses meniru model atau prosedur penyelesaian yang telah ada atau telah diberikan oleh guru 
sebelumnya.  Sehingga, bisa dikatakan prosedur penyelesaian yang dilakukan subjek laki-laki dan 
perempuan ini sangat jelas, dan sudah pernah ditemui sebelumnya. Selain itu, alasan kuat yang 
mendukung hasil ini adalah kedua subjek masih belum memenuhi kriteria penalaran kreatif terutama 
pada kriteria plausibility. 

Namun, meskipun kedua subjek laki-laki dan perempuan ini memiliki persamaan jenis 
penalaran, berdasarkan analisis hasil wawancara mereka memilki perbedaan dari segi penyampaian. 
Dalam penyampaiannya, subjek laki-laki terdengar sangat singkat, dan padat. Sedangkan pada siswa 
perempuan lebih panjang lebar, dan merinci penjelasannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian oleh 
dimana ia mengungkapkan bahwa kemampuan perempuan lebih tinggi dalam hal memberikan 
metode solusi verbal dan visual. Kemudian, dari segi penulisan jawaban siswa laki-laki cenderung 
kurang rapi, dan kurang memperhatikan kerapian dan keindahan tulisan jawabannya. Sebaliknya, 
subjek perempuan dalam menuliskan jawabannya terlihat rapi, terstruktur, dan sangat 
memperhatikan keindahan dari jawbannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Wijaya, 2016) yang menyatakan bahwa subjek laki-laki ketika menjawab soal yang diberikan 
cenderung tidak sistematis, jawaban terus terang, dan kurang estetika, sedangkan subjek perempuan 
diidentifikasi bahwa dalam menulis jawaban mereka cenderung sistematis, rapi dan jelas, serta 
memperhatikan keindahan jawaban. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan gender baik siswa laki-laki maupun 
siswa perempuan belum tentu memiliki penalaran kreatif dan imitatif yang berbeda. Faktanya, kedua 
subjek baik dari siswa perempuan maupun siswa laki-laki masing - masing memiliki perbedaan dalam 
memenuhi setiap komponen penalaran kreatif, meskipun kenyataannya kedua subjek ini tidak 
memenuhi komponen penalaran kreatif secara keseluruhan. Kedua subjek ini menunjukkan 
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persamaan jenis penalaran yang dimiliki, yaitu penalaran imitatif. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa perbedaan gender pada siswa bukan merupakan satu-satunya faktor yang dapat 
digunakan untuk mengungkapkan penalaran imitatif atau penalaran kreatif siswa. Penelitian ini masih 
memiliki beberapa kelemahan, yaitu masalah yang dibuat oleh peneliti belum bisa mengungkap jenis 
penalaran imitatif-kreatif siswa secara maksimal. Oleh karena itu, hanya sebagian kecil langkah solusi 
yang diberikan siswa baik laki-laki maupun perempuan yang mana mampu menggunakan penalaran 
kreatifnya dalam memecahkan soal yang diberikan. Selain itu, pada penelitian ini peneliti hanya 
memperhatikan latar belakang perbedaan gender siswa saja tanpa memperhatikan faktor-faktor lain 
yang mungkin dapat mempengaruhi penalaran kreatif dan imitatif siswa, misalnya tipe kepribadian 
atau gaya kognitif siswa. Oleh karena itu, ditemukan persamaan jenis penalaran pada kedua subjek 
ini. 

Tabel 1. Perbedaan Penalaran kreatif dan imitatif subjek 
 

Penalaran: Subjek Laki-Laki Subjek Perempuan 

Penalaran 
Kreatif 

Kebaruan - Subjek menuliskan hal-hal yang 
tidak biasanya ada yaitu 
menuliskan penjabaran dari 
rumus tan α 

- Subjek dalam proses 
mengkalkulasi panjang tersebut, 
ia juga menggunakan rumus 
pythagoras dan juga aplikasi dari 
rumus sin α dan cos α. 

Belum menunjukkan 
adanya kebaruan 

Plausibility 
(masuk 
akal) 

Belum menunjukkan alasan yang 
logis 

Belum menunjukkan 
alasan yang logis 

Berdasar 
pada 
Matematika 

Semua langkah penyelesaian 
subjek berdasar pada matematika 

Semua langkah 
penyelesaian subjek 
berdasar pada 
matematika 

Penalaran Imitatif Termasuk pada penalaran imitatif, 
karena belum memenuhi semua 
komponen penalaran kreatif 

Termasuk pada penalaran 
imitatif, karena belum 
memenuhi semua 
komponen penalaran 
kreatif 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  
A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka diketahui bahwa dua subjek yang memiliki 

perbedaan gender mempunyai perbedaan dalam memperlihatkan indikator penalaran kreatif, 

meskipun pada akhirnya semua komponen penalaran kreatif tidak dipenuhi oleh kedua subjek 

ini. Adapun simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Jenis penalaran kreatif dan 

imitatif yang dimiliki siswa laki-laki adalah penalaran imitatif; (2) Jenis penalaran kreatif dan 

imitatif yang dimiliki siswa perempuan adalah penalaran imitatif; 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran untuk peneliti lain yang 

berminat untuk melakukan penelitian serupa. 1. Masalah yang diberikan harus harus lebih 

mempertimbangkan ciri-ciri atau kecenderungan dari subjek penelitian sehingga dapat 
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diperoleh hasil yang lebih baik lagi. 2. Peneliti perlu untuk mempertimbangkan faktor-faktor 

lain selain perbedaan gender siswa yang dapat mengungkap jenis penalran imitatif dan kreatif 

siswa secara lebih baik lagi. Misalnya tipe kepribadian atau gaya kognitif siswa, atau mungkin 

dari segi kemampuan matematikanya. 3. Subjek dalam penelitian sebaiknya tidak hanya 

terbatas pada siswa SMA saja, namun juga dapat dilakukan pada siswa SMP juga sehingga 

dapat mengungkap jenis penalaran kreatif dan imitatif yang dimiliki siswa tingkat menengah 

baik SMP maupun SMA. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan teori 

Vygotsky dalam Project Based Learning (PjBL), serta efektivitasnya ditinjau 

dari hasil belajar dan respons mahasiswa pada mata kuliah Kajian & 

Pengembangan Bahan Ajar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif 

kualitatif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, 

dokumentasi, dan tes yang dilaksanakan di Kelas V-A Prodi Tadris 

Matematika IAIN Kediri Tahun Ajaran 2019/2020. Berdasarkan hasil 

penelitian, penerapan teori Vygotsky dalam tahap-tahap PjBL adalah sebagai 

berikut. Pada Tahap 1 PjBL, setting peer tutoring diterapkan melalui 

pemberian tugas proyek menyusun bahan ajar secara berkelompok. Pada 

tahap 2 dan 3 PjBL, scaffolding berupa pemecahan tugas menjadi langkah-

langkah sederhana dan checklist panduan diberikan untuk membantu 

mahasiswa mendesain perencanaan proyek dan menyusun jadwal 

penyelesaian tugas. Pada tahap 4 PjBL, demonstrasi dan pertanyaan untuk 

didiskusikan dalam kelompok diberikan sebagai scaffolding dan untuk 

memonitor kinerja kelompok. Pada tahap 5 PjBL, dilakukan penilaian dan 

pemberian umpan balik  terhadap hasil tugas proyek oleh teman sebaya dan 

dosen. Pada tahap 6 PjBL, dilakukan refleksi secara individu dan kelompok 

terkait tugas proyek. Hasil penelitian ini juga menunjukkan peningkatan hasil 

belajar mahasiswa dalam kategori sedang serta respons mahasiswa dalam 

kategori baik. 

Kata kunci: Vygotsky, Project Based Learning, Bahan Ajar 

 

PENDAHULUAN 

Kemampuan dalam menyusun bahan ajar sangatlah penting untuk dimiliki seorang guru 

saat ini. Meskipun sumber belajar semakin banyak tersedia di era disrupsi ini namun hanya 

guru yang memahami karakteristik peserta didik dan mata pelajaran yang diampu sehingga 

dapat mengembangkan bahan ajar sesuai kebutuhan siswanya. Selain itu, berdasarkan 

Permendikbud No. 16 tahun 2007 seorang guru harus memiliki empat kompetensi yaitu 

kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan profesional. Kompetensi pedagogik kemudian 

dijabarkan menjadi beberapa kompetensi inti yang salah satunya adalah kemampuan menata 

materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik 

peserta didik. Masih berdasarkan Permendikbud No. 16 tahun 2007, kemampuan 

mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif menjadi salah satu 

kompetensi inti dari kompetensi profesional seorang guru mata pelajaran. Dari sini, semakin 

jelas bahwa kemampuan mengembangkan bahan ajar menjadi tuntutan bagi seorang guru yang 

profesional.  

 

Namun, kemampuan mengembangkan bahan ajar yang cukup seharusnya tidak hanya 

dikuasai oleh guru yang aktif mengajar siswa di sekolah saja. Mahasiswa calon guru juga 

hendaknya menguasai kompetensi ini karena calon-calon guru prospektif ini memang 
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disiapkan untuk menjadi perancang pembelajaran yang professional di masa mendatang. Untuk 

membekali mahasiswanya dengan kemampuan mengembangkan bahan ajar, Fakultas Tarbiyah 

IAIN Kediri khususnya Prodi Tadris Matematika memasukkan mata kuliah Kajian dan 

Pengembangan Bahan Ajar dalam kurikulumnya, dimana salah satu kemampuan akhir yang 

diharapkan dari mahasiswa adalah mengembangkan bahan ajar misalnya modul, LKS, dan 

sebagainya.  

Sementara itu, bahan ajar tidak dapat dipisahkan dari proses belajar mulai dari anak-anak 

sampai mahasiswa sehingga mahasiswa jelas sudah familiar dengan pemanfaatan bahan ajar. 

Akan tetapi pengalaman mengembangkan bahan ajar merupakan hal yang relatif baru bagi 

mahasiswa khususnya mahasiswa calon guru, mengingat sebelumnya mereka hanya berperan 

sebagai pengguna bukan pengembang bahan ajar. Menurut Yarbrough (1994), ketika menemui 

sesuatu yang baru dipelajari seseorang akan cenderung mencari bantuan dari ahli untuk 

mendapatkan pengetahuan baru dan menerapkan ketrampilan baru. Dalam teori Vygotsky, ahli 

ini disebut sebagai orang lain yang lebih tahu atau “More Knowledgeable Other”. More 

Knowledgeable Other (MKO) adalah individu yang memiliki pemahaman atau ketrampilan 

yag lebih tinggi daripada peserta didik ditinjau dari konsep, proses, maupun tugas. MKO bisa 

berupa pendidik, guru, mentor, pelatih, teman sebaya, atau bahkan orang lebih muda tapi 

memiliki pengetahuan lebih. Meskipun pengetahuan dapat dibangun sendiri tapi akan lebih 

maksimal jika didukung oleh MKO.  

MKO membantu pebelajar di Zona Perkembangan Proksimalnya atau Zone Proxymal 

Development (ZPD) yang oleh Vygotsky didefinisikan sebagai celah antara kemampuan yang 

pebelajar dapat kuasai sendiri tanpa bantuan dengan kemampuan yang tidak dapat pebelajar 

kuasai tanpa bantuan orang lain untuk menyelesaikan tugasnya. Vygostky mengklaim bahwa 

proses belajar terjadi di ZPD ini. MKO membantu pebelajar melewati celah antara apa yang 

sudah mereka tahu dengan apa yang belum mereka tahu dimana pada celah ini (ZPD) pebelajar 

belajar.  Pada ZPD, pebelajar lebih responsif kepada instruksi dan bimbingan MKO sehingga 

MKO harus menyediakan bimbingan yang memungkinkan pebelajar mengembangkan 

ketrampilan mereka sendiri. Dengan demikian, pebelajar dapat melewati ZPD dengan lebih 

cepat (Yarbrough, 1994; Woolfolk, 2016;Schunk, 2012;Slavin, 2018).  Lebih jauh,  M.K. 

Warford (dalam Fania & Ghaemi, 2011; Beer, 2017) menjelaskan situasi pembelajaran sesuai 

konteks Vygotsky juga terjadi dalam pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi. Warford 

menyebutkan Zone Proxymal Teacher Development (ZPTD), yang tak lain adalah ZPD calon 

guru, merupakan jarak antara apa yang mahasiswa calon guru bisa lakukan sendiri tanpa 

bantuan dengan level proximal yang mungkin mereka bisa capai melalui bantuan terbimbing 

terstruktur (scaffolding) dari MKO  

Selain Zona Perkembangan Proksimal, beberapa konsep sentral dari teori Vygotsky 

antara lain mediasi, scaffoding, dan interaksi teman sebaya. Vygotsky percaya bahwa 

ketrampilan kompleks dari seorang pebelajar dapat berkembang melalui mediasi dari MKO 

(baik dari orang dewasa maupun teman sebaya). Orang dewasa (dalam hal ini bisa jadi guru, 

dosen, mentor, pelatih, dan sebagainya) dapat menjelaskan, mendemonstrasikan, atau 

menyederhanakan ketrampilan, pengetahuan, atau konsep menjadi bagian yang lebih kecil 

sehingga pebelajar dapat belajar darinya. Scaffolding bisa dianggap sebagai mediasi yang 

terencana, dapat membantu pebelajar meningkatkan kemampuannya ke kemampuan barunya 

secara mandiri. Teori Vygotsky juga menekankan pada interaksi teman sebaya dalam 

mempelajari sesuatu. Hal ini karena teman sebaya umumnya juga berada pada ZPD yang sama 

dan dapat memberikan contoh pola pikir yang sedikit lebih tinggi tingkatannya. Selain itu juga, 

biasanya pebelajar lebih nyaman untuk bertanya jawab dan bertukar pikiran dengan teman 

sebayanya untuk mendapatkan kemampuan baru daripada dengan guru, mentor, dosen, 

instruktur, atau sebagainya. (Slavin, 2018) 
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Adapun implikasi dari teori Vygotsky yang dapat diterapkan dalam pembelajaran di kelas 

(Fania & Ghaemi, 2011; Schunk, 2012; Ormroad, Anderman, & Anderman, 2017) antara lain: 
1. Memberikan tugas yang hanya dapat dilakukan peserta didik dengan bantuan orang lain 
2. Memberikan dukungan atau scaffolding yang cukup guna mendorong siswa untuk menyelesaikan 

tugas dengan baik, kemudian secara bertahap mengurangi dukungan tersebut bersamaan 
dengan peningkatan kemampuan peserta didik. Bentuk-bentuk scaffolding tersebut antara lain: 
a. Mendemonstrasikan cara yang benar sehingga peserta didik dapat menirukannya 
b. Memecah tugas yang kompleks menjadi aktivitas-aktivitas yang lebih kecil atau sederhana 
c. Menyediakan serangkaian panduan untuk menyelesaikan tugas 
d. Menyediakan kalkulator, perangkat lunak komputer, atau teknologi lain yang membuat 

beberapa aspek tugas lebih mudah diselesaikan 
e. Menjaga perhatian peserta didik agar tetap fokus pada aspek-aspek kritis tugas 
f. Memberikan pertanyaan pancingan atau petunjuk-petunjuk yang menggiring siswa 

menemukan penyelesaian tugasnya 
g. Memberikan umpan balik secara intens terhadap perkembangan tugas peserta didik 

3. Mengorganisasikan peserta didik bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas yang 
kompleks. Kerja kelompok ini memungkinkan adanya peer tutoring dan interaksi sosial antar 
peserta didik yang dipercaya Vygotsky dapat mendorong peserta didik melewati ZPD  

4. Melibatkan peserta didik dalam kegiatan orang dewasa atau profesional di lingkungan nyata. 
Kegiatan ini memungkinkan peserta didik untuk melakukan observasi bagaimana orang dewasa 
atau profesional melaksanakan tugasnya secara benar untuk dianalisis dan direfleksi.  

5. Memberi kesempatan peserta didik belajar melalui kerja praktik, simulasi, magang atau melalui 
bermain peran 

6. Melalui reciprocal teaching dimana pendidik dan kelompok kecil peserta didik dapat berdialog 
secara interaktif.  

7. Melalui menulis jurnal sehingga peserta didik mampu merefleksi pengalamannya dalam 
menyelesaikan tugas kompleks untuk menguatkan pengetahuan yang baru saja diperolehnya  

Teori Vygotsky memberikan banyak perhatian pada interaksi sosial peserta didik, baik 

melalui peer tutoring/collaboration maupun melalui pemberian scaffolding dari MKO untuk 

menyelesaikan tugas yang kompleks. Salah satu model pembelajaran yang memungkinkan hal-

hal tersebut adalah Project Based Learning. Project Based Learning atau Pembelajaran 

berbasis proyek merupakan kegiatan pembelajaran berbasis tugas kompleks yang harus 

diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Proyek memberikan siswa suatu mekanisme untuk 

merencanakan, mengorganisasi, dan menciptakan suatu karya atau produk (Gal & Garfield, 

1997; Kulsum, 2011; Setyowati & Mawardi, 2018) 

Adapun sintaks Project Based Learning sebagaimana yang dikembangkan oleh The 

George Lucas Educational Foundation (Nurohman 2015) terdiri dari : 
1. Start With the Essential Question (menentukan pertanyaan mendasar) 

Pembelajaran dimulai dengan pertanyaan esensial, yaitu pertanyaan yang dapat memberi 
penugasan peserta didik dalam melakukan suatu aktivitas. Mengambil topik yang sesuai dengan 
realitas dunia nyata dan dimulai dengan sebuah investigasi mendalam.  

2. design a plan for the project (menyusun perencanaan proyek) 
Perencanaan dilakukan secara kolaboratif antara pengajar dan peserta didik. Perencanaan berisi 
tentang aturan main, pemilihan aktivitas yang dapat mendukung dalam menjawab pertanyaan 
esensial, dengan cara mengintegrasikan berbagai subjek yang mungkin, serta mengetahui alat 
dan bahan yang dapat diakses untuk membantu penyelesaian proyek 

3. create a schedule (menyusun jadwal) 
Pengajar dan peserta didik secara kolaboratif menyusun jadwal penyelesaian tugas proyek 

4. monitor the student and the progress of project (memonitor peserta didik dan kemajuan proyek) 
Monitoring dilakukan pengajar dengan cara menfasilitasi peserta didik pada setiap proses 
penyelesaian tugas proyek 
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5. assess the outcome (menilai hasil)  
Penilaian dilakukan untuk membantu pengajar dalam mengukur ketercapaian standar, berperan 
dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing peserta didik, memberi umpan balik tentang 
tingkat pemahaman yang sudah dicapai peserta didik, membantu pengajar dalam menyusun 
strategi pembelajaran berikutnya 

6. evaluate the experience (evaluasi pengalaman) 
Pengajar dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek yang sudah 
dijalankan. Proses refleksi dilakukan baik secara individu maupun kelompok..  

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa penerapan Project Based Learning dalam 

pembelajaran memberikan dampak positif dalam peningkatan hasil belajar peserta didik 

diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Hutasuhut (2010), Muspiroh (2015), Mohammed 

(2017), dan  Setyowati & Mawardi (2018). Penerapan scaffolding dalam pembelajaran di 

pendidikan tinggi juga telah diteliti dalam  beberapa penelitian yang antara lain dilakukan oleh 

Qadry (2013), Chrisnawati, et al. (2015), dan Damayanti (2016). Namun demikian, belum 

banyak ditemukan penelitian yang mensinergikan bentuk-bentuk Teori Vygotsky yang lebih 

luas dengan Project Based Learning dalam pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi guna 

memperoleh gambaran penerapannya maupun efektivitasnya.  Untuk itu, peneliti tertarik untuk 

meneliti “Implementasi Teori Vygotsky dalam Project Based Learning pada Mata Kuliah 

Kajian & Pengembangan Bahan Ajar” untuk menjawab pertanyaan penelitian : 1) bagaimana 

bentuk Implementasi Teori Vygotsky dalam langkah-langkah Project Based Learning pada 

Mata Kuliah Kajian & Pengembangan Bahan Ajar? dan 2) bagaimana efektivitasnya ditinjau 

dari hasil belajar dan respons mahasiswa?. Penelitian ini terbatas pada topik Mengembangkan 

Bahan Ajar Modul dan terbatas pada subjek mahasiswa Kelas V-A Tahun ajaran 2019/2020 

Prodi Tadris Matematika IAIN Kediri   

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian mixed method dimana peneliti dalam 

mendeskripsikan implementasi Teori Vygotsky dalam Project Based Learning (PjBL) pada 

Mata Kuliah Kajian dan Pengembangan Bahan Ajar pada topik “Mengembangkan Bahan Ajar 

Modul” menggunakan analisis kualitatif sedangkan dalam mengetahui efektivitasnya ditinjau 

dari peningkatan hasil belajar dan respons mahasiswa menggunakan analisis kuantitatif. 

Penelitian ini dilaksanakan di Kelas V-A Prodi Tadris Matematika Tahun Ajaran 2019/2020 

dengan subjek penelitian meliputi dari dosen pengampu mata kuliah Kajian dan dan 

Pengembangan Bahan Ajar serta 24 Mahasiswa yang mengampu mata kuliah tersebut.  

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, dokumentasi, 

wawancara, tes, dan angket. Teknik observasi dan dokumentasi dilaksanakan untuk 

mendapatkan data tentang penerapan teori Vygotsky dalam tahapan PjBL dengan 

menggunakan instrumen pendukung berupa lembar observasi dan catatan dokumentasi. Untuk 

mendapatkan gambaran yang lebih detil terkait penerapan teori Vygotsky dalam PjBL, 

dilakukan wawancara kepada dosen pengampu dengan menggunakan pedoman wawancara.  

Sementara itu, teknik tes dilakukan untuk mendapatkan data hasil belajar mahasiswa sebelum 

dan sesudah implementasi teori Vygotsky dalam PjBL menggunakan instrumen lembar pretest 

dan posttest. Sedangkan data respons mahasiswa dikumpulkan melalui angket kepada 

mahasiswa dengan menggunakan lembar angket respons mahasiswa sebagai instrumennya 

Analisis kualitatif pada penelitian ini meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan simpulan. Pada tahap reduksi data, data-data yang diperoleh direduksi sehingga 

dihasilkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap penyajian data, data yang 

telah direduksi dipaparkan dalam bentuk deskripsi implementasi Teori Vygotsky dalam 

Project Based Learning (PjBL) pada Mata Kuliah Kajian dan Pengembangan Bahan Ajar pada 

topik “Mengembangkan Bahan Ajar Modul”. Di akhir tahap ini, dilakukan pengecekan 

keabsahan data melalui triangulasi teknik yaitu membandingkan data dari teknik observasi, 
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dokumentasi, dan wawancara, serta melalui FGD. Selanjutnya, pada tahap terakhir dilakukan 

penarikan simpulan berdasarkan hasil reduksi dan penyajian data. Dalam hal ini, akan 

dihasilkan simpulan mengenai bentuk-bentuk penerapan teori Vygotsky dalam tahap-tahap 

PjBL. 

Analisis kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan setelah melakukan rekapitulasi hasil 

pretest dan posttest serta hasil angket respons mahasiswa. Peningkatan hasil belajar mahasiswa 

dihitung berdasarkan skor gain yang dinormalisasi dengan menggunakan rumus N-gain 

(Saputri, dkk, 2016).  

N-Gain =
SkorPosttest-SkorPretest
Skormaksimal-SkorPretest

 

 

Hasil perhitungan N-Gain kemudian diinterpretasikan dengan ketentuan sebagai berikut. 

 

Tabel 1. Kategori Respons Mahasiswa 

Skor Rerata Angket Kategori 

N-gain > 0,70 Tinggi  

0,30 ≤ N-gain ≤ 0,70 Sedang  

N-gain < 0,70 Rendah 

 

Sementara itu, respons mahasiswa terhadap implementasi teori Vygotsky dalam PjBL dihitung 

berdasarkan skor rata-rata gabungan dari kriteria positif dan negatif tiap kondisi kemudian 

menginterpretasikannya berdasarkan Tabel berikut ini. 

 

Tabel 2. Kategori Respons Mahasiswa 

Skor Rerata Angket Kategori 

1,00 – 1,49 Tidak Baik 

1,50 – 2,49 Kurang Baik 

2,50 – 3,49 Baik 

3,50 – 4,00 Sangat Baik 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang dicirikan dengan 

penugasan proyek kepada peserta didik. Sintaks project based learning antara lain: (1) start 

with the essential question (menentukan pertanyaan mendasar); (2) design a plan for the 

project (menyusun perencanaan proyek); (3) create a schedule (menyusun jadwal); (4) monitor 

the student and the progress of project (memonitor peserta didik dan kemajuan proyek); (5) 

assess the outcome (menilai hasil); dan (6) evaluate the experience (evaluasi pengalaman). 

Berikut ini paparan tentang bentuk-bentuk implementasi Teori Vygotsky dalam tahapan 

Project Based Learning 

Tahap 1 : Menentukan Pertanyaan Mendasar 

Pada pertemuan pertama dari serangkaian implementasi PjBL, dosen menjaring 

pengetahuan awal mahasiswa tentang teori pengembangan bahan ajar dan modul. Mahasiswa 

diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan apersepsi untuk mengingatkan kembali prosedur 

penyusunan bahan ajar secara umum. Pada tahap ini, dosen memberikan gambaran tugas 

proyek yang harus diselesaikan mahasiswa yaitu mengembangkan sebuah modul matematika 

jenjang SMP atau SMA. Tugas yang diberikan mulai dari menganalisis kurikulum untuk 

menyusun modul sampai dengan menghasilkan produk berupa modul pelajaran matematika 

dalam waktu 2 pekan. Untuk menyelesaikan tugas proyek tersebut, dosen mengorganisasikan 

mahasiswa menjadi kelompok-kelompok yang heterogen ditinjau dari kecepatan belajarnya. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Schunk (2012) dan Ormroad, Anderman, & Anderman (2017) 
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bahwa pemberian tugas yang kompleks yang hanya dapat diselesaikan dengan bantuan orang 

lain akan mendorong peserta didik untuk belajar pada Zona Perkembangan Proksimalnya dan 

mencari bantuan dari MKO. Tugas kompleks yang diselesaikan dengan setting peer 

collaboration dan  peer tutoring juga memungkinkan agar terjadi interaksi sosial antar 

mahasiswa dalam proses belajar bersamaan dengan proses penyelesaian tugas. Selain diberi 

tugas dalam kelompok, mahasiswa secara individu juga diminta menulis jurnal yang berisi 

pengalaman dan kendala yang mereka selama proses menyelesaikan tugas. Menurut Fania dan 

Ghaemi (2011), jurnal membantu peserta didik merefleksi pengalaman belajarnya dalam 

menyelesaikan tugas kompleks 

Tahap 2 : Menyusun Perencanaan Proyek 

Selanjutnya, dalam kelompok mahasiswa merencanakan proyek penyusunan bahan ajar modul. 

Untuk membimbing mahasiswa merencanakan proyek, dosen memberikan scaffolding dengan 

memecah tugas penyusun bahan ajar menjadi beberapa kegiatan yang lebih sederhana yaitu 1) 

menganalisis kurikulum, 2) menganalisis sumber belajar, 3) menyusun peta bahan ajar, dan 4) 

menyusun materi berdasarkan struktur isi modul. Untuk membimbing mahasiswa 

merencanakan semua kegiatan tersebut, dosen juga menyediakan format matriks analisis 

kurikulum dan sumber belajar. Hal ini didasarkan pendapat Schunk (2012) dan Ormroad, 

Anderman, & Anderman (2017)  yang menyebutkan penyederhanaan tugas kompleks dan 

pemberian panduan membantu peserta didik melewati ZPD 

Tahap 3 : Menyusun Jadwal 

Di akhir pertemuan pertama, mahasiswa dan dosen berkolaborasi melalui diskusi klasikal 

untuk menyusun jadwal penyelesaian tugas proyek. Untuk membantu menyusun jadwal 

penyelesaian tugas proyek, dosen memberikan checklist kegiatan-kegiatan yang harus 

diselesaikan mahasiswa untuk mengembangkan sebuah modul pembelajaran. Dengan adanya 

bantuan berupa checklist ini, peseta didik tetap fokus pada proyek yang harus diselesaikan 

sesuai dengan saran Ormroad, Anderman, & Anderman (2017). 

Tahap 4 : Memonitor Peserta Didik dan Kemajuan Proyek 

Proses penyelesaian tugas menyusun bahan ajar modul diberikan selama 3 pertemuan. Pada 

pertemuan kedua, dosen memonitor perkembangan tugas mahasiswa dengan memberikan 

umpan balik terhadap hasil kerja mahasiswa kemudian menganalisis kesalahan apa saja yang 

terjadi. Berdasarkan hasil analisis tersebut, diperoleh data kesalahan yang banyak dilakukan 

mahasiswa ketika menganalisis kurikulum adalah kurang tepatnya menyusun indikator 

pencapaian kompetensi yang berakibat kurang dalam atau luasnya cakupan materi yang akan 

dimuat dalam modul. Untuk mengatasi hal tersebut, dosen melakukan demonstrasi dalam 

pengembangan indikator pencapaian kompetensi dan mengembangkan materi berdasarkan 

analisis kurikulum tersebut. Namun demikian, karena setiap kelompok tidak selalu melakukan 

kesalahan yang sama maka selain melakukan demonstrasi dosen juga berkeliling memonitor 

kerja mahasiswa dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan pancingan dan berdiskusi 

langsung dengan mahasiswa dalam kelompoknya. Hal ini dilakukan untuk memancing 

pemikiran kritis mahasiswa sehingga mereka dapat menyadari kesalahannya dan menemukan 

cara yang benar dalam menyelesaikan tugas. Hal ini sesuai pendapat Ormroad, Anderman, & 

Anderman (2017) yang menyatakan bahwa feedback dan pertanyaan pancingan dapat 

menggiring peserta didik untuk dapat menyelesaikan tugas 

Tahap 5 : Menilai Hasil 

Pada pertemuan terakhir, masing-masing kelompok menunjukkan produk proyek mereka. 

Dosen kemudian melakukan meminta penilaian antar kelompok selain dosen sendiri 

melakukan penilaian. Pemberian penilaian ini juga disertai umpan balik atas produk proyek 

mahasiswa maupun portofolio proses penyelesaian proyek menyusun bahan ajar. Pemberian 

feedback ini dilakukan untuk memantapkan pemahaman dan ketrampilan yang baru saja 

diperoleh mahasiswa setelah menyelesaikan tugas menyusun bahan ajar.  
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Tahap 6 : Evaluasi Pengalaman 

Pada akhir pertemuan ketiga, dosen bersama mahasiswa melakukan refleksi terhadap proses 

penyelesaian tugas. Refleksi dalam hal ini meliputi langkah-langkah yang telah dilakukan 

mahasiswa untuk menyelesaikan tugas, kendala-kendala yang dihadapi, dan solusi atas kendala 

tersebut, juga refleksi terkait respons mahasiswa tentang keseluruhan proses pembelajaran 

berbasis proyek menyusun bahan ajar. Melalui refleksi pengalamannya sendiri seseorang akan 

mulai memahami pengetahuan yang baru saja diperolehnya (Yarbrough, 1994; Nurohman, 

2015). Selain itu, dosen juga memberikan feedback pada jurnal yang telah ditulis mahasiswa 

secara individu untuk memberikan penguatan terhadap pengetahuan yang baru saja mereka 

kuasai setelah menyelesaikan tugas proyek.  

Sementara itu, data hasil pretest dan posttest mahasiswa sebelum dan sesudah 

implementasi teori Vygotsky dalam Project Based Learning pada Mata Kuliah Kajian dan 

Pengembangan Bahan Ajar Topik Mengembangkan Bahan Ajar Modul disajikan dalam tabel 

berikut ini 

 

 Tabel 3. Hasil Pretest dan Posttest Mahasiswa 

Rerata Pretest Rerata Posttest N-Gain Kategori 

70,22 82,83 0,474 Sedang  

 

Dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa hasil belajar mahasiswa sebelum dan sesudah 

implementasi teori Vygotsky dalam Project Based Learning mengalami peningkatan dari 

rerata 70,22 menjadi 82,83 dari skor maksimum 100. Jika dilihat dari nilai N-Gain dapat 

dikatakan peningkatan hasil belajar mahasiswa dalam kategori sedang. Hal ini dikarenakan 

adanya proses belajar mahasiswa dalam ZPDnya yang mana mahasiswa selama ini hanya 

berperan sebagai pengguna bahan ajar diberi tugas proyek mengembangkan bahan ajar. Pada 

proses belajar ini, mahasiswa mendapatkan tugas yang berada di luar kemampuannya 

mengerjakan sendiri sehingga perlu berkolaborasi dengan teman sebaya yaitu sesama 

mahasiswa dalam satu kelompok atau mendapatkan bimbingan dari orang lain, dalam hal ini 

dosen sebagai MKO. Kolaborasi dengan teman sekelompok memungkinkan terjadinya peer 

tutoring. Vygotksy percaya bahwa peserta didik dapat belajar lebih optimal dari teman 

sebayanya yang baru saja melewati ZPDnya (Fania dan Ghaemi 2011). Proses belajar in 

didukung dengan fitur project based learning yang memfasilitasi mahasiswa untuk learning 

by doing, belajar sambil menyelesaikan tugas proyek. Hal ini sesuai dengan hasil riset Neumont 

University pada tahun 2006 yang melaporkan model pembelajaran yang melibatkan mahasiswa 

untuk saling berperan aktif dalam proses pembelajaran sebagaimana yang dikembangkan 

dalam Project Based Learning menghasilkan pemahaman yang lebih tinggi daripada model 

pembelajaran yang hanya berpusat pada guru/dosen (Nurohman 2015).  

Efektivitas implementasi teori Vygotsky dalam Project Based Learning pada Mata 

Kuliah Kajian dan Pengembangan Bahan Ajar Topik Mengembangkan Bahan Ajar Modul 

ditinjau dari respons mahasiswa dideskripsikan sebagai berikut ini. 

 

. Tabel 4. Hasil Angket Respons Mahasiswa 

Aspek Rerata Skor Kategori 

Motivasi 3,43 Baik   

Keyakinan 2,97 Baik 

Kepuasan 3,05 Baik 

Total 3,15 Baik  

 

Berdasarkan hasil angket respons mahasiswa, seluruh aspek respons mahasiswa berada pada 

kategori baik dengan rerata aspek motivasi, keyakinan, dan kepuasan secara berturut-turut 
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berada di poin 3,43; 2,97; dan 3,05 dari skor maksimal 4. Selisih rerata tiap aspek relatif kecil. 

Rerata paling rendah berada pada aspek keyakinan. Hal ini dikarenakan tugas yang diberikan 

sebagai proyek merupakan tugas yang baru dan kompleks, sehingga mahasiswa merasakan 

beberapa kesulitan dalam penyelesaiannya. Sedangkan aspek dengan nilai rerata paling tinggi 

adalah aspek motivasi yang mana dalam proses pembelajaran mahasiswa mendapatkan banyak 

bimbingan dan scaffolding dari dosen serta bekerja dalam kelompok sehingga termotivasi 

untuk menyelesaikan tugas dengan tuntas. Respons mahasiswa yang secara umum dalam 

kategori baik dalam penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu 

(2016) dan Izzati (2018) yang juga melaporkan mahasiswa calon guru memberikan respons 

yang positif atau kuat terhadap penerapan pembelajaran berbasis proyek.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan teori Vygotsky dalam tahap-tahap Project Based 

Learning pada Mata Kuliah Kajian dan Pengembangan Bahan Ajar topik mengembangkan 

bahan ajar modul dapat disimpulkan sebagai berikut. Pada Tahap Menentukan Pertanyaan 

Mendasar, setting peer tutoring diterapkan melalui pemberian tugas proyek menyusun bahan 

ajar secara berkelompok. Pada tahap menyusun perencanaan proyek, scaffolding berupa 

pemecahan tugas menjadi langkah-langkah sederhana dan pemberian form tugas dilakukan 

untuk membantu mahasiswa mendesain perencanaan proyek. Pada tahap menyusun jadwal, 

mahasiswa diberi checklist kegiatan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas guna 

membimbing mahasiswa menyusun jadwal dan membuat mahasiswa fokus pada penyelesaian 

tugas. Pada tahap memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, demonstrasi dan pertanyaan 

untuk didiskusikan dalam kelompok diberikan sebagai scaffolding dan untuk memonitor 

kinerja kelompok. Pada tahap menilai hasil, dilakukan penilaian dan pemberian umpan balik  

terhadap hasil tugas proyek oleh teman sebaya dan dosen. Pada tahap evaluasi pengalaman, 

dilakukan refleksi oleh mahasiswa bersama dosen terkait seluruh proses penyelesaian tugas 

proyek. Dosen memberikan umpan balik pada jurnal mahasiswa sebagai penguatan 

pengetahuan yang baru saja dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan tugas proyek.  Hasil 

penelitian ini juga menunjukkan peningkatan hasil belajar mahasiswa dalam kategori sedang 

serta respons mahasiswa dalam kategori baik terhadap implementasi teori Vygotsky dalam 

Project Based Learning pada Mata Kuliah Kajian dan Pengembangan Bahan Ajar Topik 

mengembangkan bahan ajar modul.  

Berdasarkan simpulan di atas, hal-hal yang dapat disarankan antara lain hendaknya dosen 

mengimplementasikan teori Vygotsky dalam perkuliahan sebagai alternatif cara 

mengembangkan pengetahuan atau ketrampilan baru yang harus dikuasai mahasiswa dan perlu 

diadakannya penelitian serupa pada bidang lain untuk mengetahui efektivitasnya pada bidang 

lain.  
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Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan pengetahuan 

prosedural mahasiswa pada pokok bahasan ukuran letak data berbantuan 

aplikasi Minitab dan SPSS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif kualitatif. Subjek pada penelitian ini yaitu 35 mahasiswa 

salah satu kelas jurusan pendidikan matematika  pada mata kuliah metoda 

statistika. Mahasiswa diberikan materi ukuran letak data sekaligus simulasi 

penggunaan aplikasi Minitab dan SPSS untuk menentukan ukuran letak data. 

Mahasiswa diberikan masalah terkait ukuran letak data serta mempraktikkan 

aplikasi Minitab dan SPSS sesuai ilustrasi sebelumya. Hasil penelitian ini 

adalah mahasiswa golongan pertama dapat menentukan,  mengurutkan 

tahapan, menggunakan simbol, dan menjelaskan atau membenarkan satu cara 

menyelesaikan soal menggunakan aplikasi Minitab dan SPSS. Mahasiswa 

golongan kedua dapat menentukan dan mengurutkan tahapan penyelesaian 

masalah tetapi belum menggunakan simbol serta belum menjelaskan satu 

cara penyelesaian masalah. Mahasiswa golongan ketiga hanya mampu 

menentukan tahapan penyelesaian masalah tanpa memperhatikan urutan 

tahapan, penggunaan simbol, dan penjelasan satu cara penyelesaian masalah. 

Kata kunci: pengetahuan prosedural, ukuran letak data, Minitab dan SPSS.

  

PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu yang penting untuk dipelajari. Terdapat dua aspek penting 

dalam matematika yang harus dikuasai siswa, yaitu pemahaman konseptual dan pengetahuan 

prosedural (Khamidah, 2017). Jika pembelajaran matematika diarahkan kepada konsep 

matematika dan prosedur secara sistematis yang termuat dalam suatu pokok bahasan yang 

dipelajari serta anak bisa memahami materi yang harus dikuasai maka belajar matematika 

dirasa lebih berhasil. Ilmu matematika tidak hanya menuntut seseorang untuk menguasai suatu 

konsep tetapi juga harus menguasai penerapannya dalam menyelesaikan suatu masalah 

(Badjeber & Mailili, 2018). Oleh karena itu, pengetahuan prosedural merupakan salah satu 

penerapan kompetensi yang wajib dikuasai dan dimiliki dalam belajar matematika. 

Pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang cara atau langkah-langkah dalam 

mengerjakan suatu masalah (Anggereni, dkk, 2019). Pengetahuan prosedural mencakup 

tentang pengetahuan keterampilan, algoritma, teknik-teknik, dan metode-metode yang 

termasuk dalam rangkaian suatu tahapan penyelesaian masalah. Pengetahuan prosedural juga 

merupakan pengetahuan tentang cara mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari dalam 

kondisi pemecahan masalah. Oleh karena itu, tahapan mahasiswa dalam menyelesaikan 

masalah merupakan hasil keterampilan dan berpikir mahasiswa.  

Keterampilan mahasiswa dalam berpikir yang tertuang dalam tahapan siswa 

menyelesaikan masalah bisa menjadi acuan untuk melihat sejauh mana pengetahuan prosedural 

siswa. Pengetahuan prosedural terbagi menjadi tiga jenis yaitu pengetahuan tentang 
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keterampilan menguasai bidang tertentu dan algoritma, pengetahuan tentang teknik dan metode 

suatu bidang tertentu, dan pengetahuan kriteria untuk menentukan prosedur yang tepat untuk 

digunakan (Mulyono, dkk, 2019). Oleh karena itu, indikator pengetahuan prosedural secara 

umum bisa dibagi menjadi tiga, yaitu pengetahuan mengenai prosedur secara umum, 

pengetahuan mengenai penggunaan prosedur yang tepat, dan pengetahuan dalam menyajikan 

prosedur secara fleksibel, tepat, dan efisien. Adapun indikator pengetahuan prosedural antara 

lain (Khamidah, 2017) : 1) siswa dapat menentukan  tahapan yang di perlukan untuk 

menyelesaikan masalah; 2) siswa dapat mengurutkan suatu tindakan dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan; 3) siswa dapat menerapkan atau menggunakan simbol, keadaan dan proses 

untuk menyelesaikan masalah matematika, dan 4) siswa dapat menjelaskan atau membenarkan 

satu cara menyelesaikan masalah yang diberikan.  

Pengetahuan prosedural mahasiswa dalam menyelesaikan masalah bisa memudahkan 

siswa dalam menguasai suatu bidang tertentu. Salah satunya pada bidang matematika yang 

merupakan salah satu ilmu yang sangat membutuhkan keterampilan dalam berpikir dan 

kecapakan dalam pengetahuan prosedural (Yoisangaji, dkk, 2019). Hal ini dikarenakan 

matematika dianggap sebagai salah satu bidang yang sulit dan membosankan. Namun, 

matematika juga salah satu ilmu yang mendasari perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi sehingga pengetahuan prosedural mahasiswa dalam bidang matematika perlu 

diperhatikan. Salah satu aspek bidang matematika adalah statistika, dimana statistika 

berhubungan dengan cara pengumpulan data dan pengolahan atau analisis data. Statistika 

merupakan salah satu materi yang termuat dalam kurikulum program studi matematika di 

jenjang perguruan tinggi. Peneliti memandang materi ini sangat penting karena materi statistika 

menjelaskan tentang memahami konsep dasar teknik penyajian data, pemusatan data, 

pengelompokkan, dan penyebaran data (Khadijah, Maya, & Setiawan, 2018). Pokok bahasan 

yang tidak kalah penting adalah ukuran letak data. Ukuran letak suatu 

rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak ukuran tersebut dalam suatu 

distribusi. Ukuran letak  membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, diantaranya 

median, kuartil, desil, dan persentil (Anggraini, dkk, 2017).  

Namun, kenyataannya beberapa kasus masih ditemukan bahwa pengetahuan prosedural 

mahasiswa dalam pokok bahasan ukuran letak data belum menunjukkan atau mencapai 

keberhasilan yang seperti diharapkan. Penelitian terdahulu yang relevan menunjukkan 

mahasiswa masih sering menggunakan algoritma penyelesaian masalah yang kurang tepat dan 

cenderung melupakan beberapa langkah yang mana langkah tersebut justru berhubungan 

dengan pemahaman konsep matematika (Hamdani, 2015). Mahasiswa kesulitan dalam 

menentukan masalah, tahapan yang harus dipilih untuk mencari solusi serta menentukan pola 

yang dapat digunakan. Oleh karena itu, untuk membantu keberhasilan pengetahuan prosedural 

mahasiswa, penting adanya media pembelajaran dengan harapan mahasiswa bisa lebih 

memaksimalkan pengetahuan proseduralnya (Hasyim & Listiawan, 2015). Media 

pembelajaran tersebut bisa berupa aplikasi untuk menganalisis data. Beberapa aplikasi yang 

bisa digunakan untuk membantu mahasiswa menganalisis data adalah aplikasi Minitab dan 

SPSS ( Widiatmoko & Segoro, 2015; Kusuma & Rakhman, 2018).  

Aplikasi Minitab merupakan program untuk melakukan pengolahan data statistik. 

Penggunaan Minitab dapat dikatakan cukup mudah dengan berbagai macam fitur pengolahan 

data yang cukup lengkap (Meilisa & Kurnia, 2018). Melalui aplikasi Minitab mahasiswa bisa 

menganalisis suatu data dan menentukan ukuran letak data berupa median, kuartil, desil, dan 

persentil (Sari & Listyorini, 2013). Selain itu, mahasiswa juga bisa melakukan analisis data 

atau menentukan ukuran letak data menggunakan aplikasi SPSS. SPSS merupakan salah satu 

aplikasi yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data statistic (Nugroho, dkk, 2009). 

Melalui aplikasi ini mahasiswa bisa menentukan ukuran letak data berupa median, kuartil, desil, 

dan persentil. Oleh karena itu, aplikasi Minitab dan SPSS bisa membantu mahasiswa untuk 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 

Prosiding SNMP 2020 381 

melihat seberapa jauh pengetahuan proseduralnya dalam pokok bahasan ukuran letak data . 

SPSS penting digunakan untuk menganalisis ukuran letak data karena fitur-fitur didalamnya 

lebih lengkap. Pada Minitab fitur untuk mencari desil dan persentil melalui statistik belum ada, 

analisis desil dan persentil hanya bisa dilakukan pada fitur calculator. Sedangkan pada SPSS 

sudah ada fitur untuk mencari persentil pada analisis statistik. Namun, pada Minitab fitur-

fiturnya mudah dipahami oleh pemula. Sehingga kedua aplikasi ini saling melengkapi, hal ini 

lah yang menjadi dasar aplikasi SPSS  dan Minitab digunakan untuk menganalisis ukuran letak 

data. 

Berhubungan dengan permasalahan diatas, penting dilakukan penelitian tentang 

pengetahuan prosedural mahasiswa dalam pokok bahasan ukuran letak data berbantuan 

aplikasi Minitab dan SPSS. Melalui penelitian ini, harapannya mahasiswa bisa lebih 

memaksimalkan pengetahuan proseduralnya dalam bidang matematika. Jika pengetahuan 

prosedural mahasiswa bagus maka hal ini bisa mencerminkan pemahaman konseptual 

mahasiswa. Selain itu, di era modern ini, mahasiswa diharapkan kreatif dalam memanfaatkan 

teknologi yang ada untuk menunjang wawasan mereka yaitu dengan pemanfaatan aplikasi 

Minitab dan SPSS. 

 

METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini 

mendeskripsikan tentang pengetahuan prosedural mahasiswa pada pokok bahasan ukuran letak 

data berbantuan aplikasi Minitab dan SPSS. Pengetahuan prosedural mahasiswa yang diketahui 

saat peneliti memeriksa lembar kerja mahasiswa. Selain itu, pengetahuan prosedural 

mahasiswa dapat diketahui pada saat proses wawancara antara peneliti dan mahasiswa. 

Sebanyak 35 mahasiswa di kelas G mata kuliah metode statistika jurusan matematika semester 

satu, FMIPA, Universitas Negeri Malang yang menjadi subjek pada penelitian ini. Instrumen 

penelitian ini menggunakan lembar kerja mahasiswa yang berisi masalah tentang ukuran letak 

data serta dilakukan wawancara tak berstruktur. Pengambilan data dilakukan dengan cara 

peneliti menjelaskan terlebih dahulu materi ukuran letak data yang terdiri dari median, kuartil, 

desil, dan persentil beserta simulasi penggunaan aplikasi Minitab dan SPSS. Peneliti 

memberikan lembar kerja mahasiswa yang berupa masalah yang berkaitan dengan suatu data 

kelompok, kemudian mahasiswa diminta untuk menentukan nilai median, kuartil, desil, dan 

persentil menggunakan aplikasi Minitab dan SPSS serta diminta untuk memberikan 

penjelasannya. Peneliti menganalisis hasil pekerjaan mahasiswa kemudian melakukan 

wawancara singkat dengan beberapa mahasiswa untuk memastikan ada tidaknya kendala 

dalam mengerjakan masalah yang diberikan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian dilakukan di kelas G pada mata kuliah metode statistika, mahasiswa semester 

satu, jurusan matematika, Universitas Negeri Malang. Peneliti menjelaskan materi ukuran letak 

data dengan menampilkan video pembelajaran serta menampilkan video simulasi aplikasi 

Minitab dan SPSS. Peneliti meminta mahasiswa untuk memperhatikan dan memahami materi 

dengan baik. Peneliti meminta mahasiswa untuk bertanya terkait materi atau simulasi aplikasi 

yang belum dipahami. Peneliti memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami 

penjelasan ulang yang lebih detail tentang simulasi aplikasi Minitab  dan SPSS. Ketika 

mahasiswa sudah mengatakan bisa memahami materi dan setiap prosedur penggunaan aplikasi 

Minitab dan SPSS, peneliti memberika test soal yang berkaitan dengan ukuran letak data. 

Hanya ada satu butir soal yang diberikan dengan ketentuan menyelesaikannya menggunakan 

aplikasi Minitab dan SPSS. Pada soal tersebut mahasiswa diminta untuk menentukan nilai 

median, kuartil ketiga, desil keenam, dan persentil ke-40 dari suatu data kelompok. Mahasiswa 

diminta untuk menampilkan tahapan penyelesaian dengan cara capture prosedur penyelesaian 
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pada aplikasi Minitab dan SPSS serta memberikan penjelasan yang lengkap agar peneliti 

mengetahui seberapa jauh pengetahuan prosedural mahasiswa. 

Lembar kerja mahasiswa yang telah dikumpulkan kepada peneliti menunjukkan hasil 

yang bervariasi. Lembar kerja mahasiswa dianalisis dengan berpedoman indikator 

pengetahuan prosedural. Hasil menunjukkan terdapat tiga golongan pengetahuan prosedural 

mahasiswa. Golongan pertama, mahasiswa yang memiliki pengetahuan prosedural yang lebih 

unggul dibandingkan dengan mahasiswa lain yang memperoleh nilai angka dalam interval “85-

100” atau nilai huruf “A”. Golongan kedua, mahasiswa yang memiliki pengetahuan prosedural 

yang berada ditengah-tengah, yang memperoleh nilai angka dalam interval  “80-84” atau nilai 

huruf “A-“. Golongan ketiga, mahasiswa yang memiliki pengetahuan prosedural yang kurang 

baik dibandingkan mahasiswa lain yang memperoleh nilai angka dalam interval “75-79” atau 

nilai huruf “B+”. Selanjutnya, pada penelitian ini tidak ditemukan mahasiswa yang 

memperoleh nilai “< 75 ”. Beberapa mahasiswa yang termasuk pada golongan pertama 
memiliki kemiripan jawaban, hanya saja beberapa diantaranya kurang detail dalam menuliskan 

kesimpulan, penjelasan tahapan penyelesaian yang kurang lengkap, atau beberapa tidak 

menuliskan cara lain dalam penyelesaian masalah. Hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan 

masalah berkaitan dengan ukuran letak data yang termasuk pada golongan pertama ditunjukkan 

pada Gambar 1, 2, dan 3, sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 1 Hasil Pekerjaan Mahasiswa Golongan Pertama 

Hasil pekerjaan mahasiswa pada Gambar 1 di atas menunjukkan mahasiswa dengan 

inisial AH mampu menentukan tahapan yang diperlukan untuk menyelesaikan soal. Mahasiswa 

AH menjelaskan tahapan dasar yang harus dilakukan adalah dengan memberi nama suatu data 

pada worksheet aplikasi Minitab. Kemudian, AH input data yang sudah diurutkan terlebih 

dahulu dan ditempatkan dikolom dan baris pada Minitab yang semestinya sesuai dengan nama 

yang sudah dituliskan terlebih dahulu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Hasil Pekerjaan Mahasiswa Golongan Pertama 

Pada Gambar 2 di atas, mahasiswa AH mampu mengurutkan suatu tahapan dalam 

menyelesaikan masalah yang diberikan. Mahasiswa AH memberikan penjelasan yang lengkap 

terkait fitur pada aplikasi yang harus diklik, dipilih, atau yang dijadikan tempat menampilkan 

hasil analisis pada aplikasi Minitab.Mahasiswa AH menjelaskan bagaimana cara menentukan 

persentil menggunakan aplikasi Minitab dengan fitur Calculator. Mahasiswa AH juga 
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menjelaskan cara penulisan probabilitas pada fitur calculator dimana 40 ditulis dengan 0,4. 

Mahasiswa AH juga dapat menerapkan atau menggunakan simbol, keadaan dan proses untuk 

menyelesaikan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 Hasil Pekerjaan Mahasiswa Golongan Pertama 

 Pada Gambar 3 di atas, mahasiswa AH menyelesaikan serangkaian tahapan 

menyelesaian soal dengan menuliskan kesimpulan dengan jelas dan lengkap. Mahasiswa AH 

menuliskan nilai median, kuartil ketiga, median keenam, dan persentil ke-40 dari hasil analisis 

menggunakan aplikasi Minitab dan SPSS. Mahasiswa dapat menjelaskan atau membenarkan 

satu cara menyelesaikan masalah yang diberikan. Berdasarkan hasil analisis pengetahuan 

prosedural mahasiswa yang ditunjukkan pada lembar kerja siswa dari ketiga gambar diatas, 

maka mahasiswa AH dan beberapa mahasiswa lain yang masuk dalam interval nilai “A” 

memenuhi semua indikator pengetahuan prosedural. Sehingga mahasiswa golongan pertama 

memiliki pengetahuan prosedural yang lebih unggul daripada mahasiswa lain. 

 Mahasiswa yang termasuk pada golongan kedua adalah mahasiswa yang memiliki 

pengetahuan prosedural yang berada ditingkah tengah, tidak unggul dan juga tidak terlalu 

buruk. Hasil pekerjaan mahasiswa yang termasuk pada golongan kedua disajikan dalam 

Gambar 4, 5, dan 6 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Hasil Pekerjaan Mahasiswa Golongan Kedua 

 Pada Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa mahasiswa golongan kedua memberikan 

penjelasan tahapan akan tetapi tidak lengkap. Mahasiswa hanya menyebutkan untuk “input 

data” tanpa dijelaskan bagaimana prosedur atau tahapan input data kelompok kedalam aplikasi 

Minitab. Hal ini memang mahasiswa sudah bisa dikatakan dapat menentukan tahapan yang 

perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah namun tidak dijelaskan secara detail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 Hasil Pekerjaan Mahasiswa Golongan Kedua 

 Pada Gambar 5 di atas menunjukkan bahwa mahasiswa golongan kedua memahami apa 

yang harus dilakukan untuk mencari nilai median dan kuartil ketiga namun tidak menjelaskan 

tahapan analisis data sehingga tidak diketahui secara jelas apakah mahasiswa benar-benar 

mengetahui prosedur penyelesaian masalah menggunakan aplikasi Minitab. Hal ini mahasiswa 
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dapat mengurutkan suatu tindakan dalam menyelesaikan masalah tapi tidak diketahui alasan 

mengapa prosedur penyelesaian dilakukan dengan cara itu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 6 Hasil Pekerjaan Mahasiswa Golongan Kedua 

 Pada Gambar 6 di atas menunjukkan bahwa mahasiswa golongan kedua mampu 

menyelesaikan tahapan analisis data untuk mencari median, kuartil ketiga, desil keenam, dan 

persentil ke-40 menggunakan aplikasi SPSS namun tidak memberikan penjelasan kembali 

secara detail tentang hasil yang didapat dan tidak memberikan kesimpulan. Sehingga belum 

bisa diketahui prosedur yang dilakukan benar atau tidak. Hal ini juga menunjukkan mahasiswa 

golongan kedua belum menerapkan atau menggunakan simbol, keadaan dan proses untuk 

menyelesaikan masalah. Selain itu, mahasiswa tidak menjelaskan atau membenarkan satu cara 

menyelesaikan masalah yang diberikan. Berdasarkan analisis tersebut maka mahasiswa 

golongan kedua hanya memenuhi dua indikator pengetahuan prosedural seperti yang sudah 

dijelaskan pada pendahuluan. 

Mahasiswa yang termasuk pada golongan ketiga adalah mahasiswa yang memiliki 

pengetahuan prosedural yang berada ditingkah bawah atau sangat kurang memenuhi indikator 

pengetahuan prosedural. Hasil pekerjaan mahasiswa yang termasuk pada golongan ketiga 

disajikan dalam Gambar 7 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7 Hasil Pekerjaan Mahasiswa Golongan Ketiga 

 Pada Gambar 7 di atas menunjukkan bahwa mahasiswa golongan ketiga tidak 

memberikan penjelasan atas hasil analisis data. Sehingga tidak diketahui apakah mahasiswa 

bisa mengetahui prosedur yang benar, alasan menggunakan tahapan tersebut, dan akurat 
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tidaknya hasil yang diperoleh.  Hal ini menunjukkan mahasiswa memang bisa 

melakukan tahapan analisis data tetapi belum tentu benar-benar mengetahui prosedur yang 

digunkaan memang sudah benar dan akurat atau belum. Mahasiswa golongan ketiga juga tidak 

menyertakan kesimpulan dari hasil analisis data menggunakan aplikasi Minitab maupun SPSS. 

Berdasarkan analisis tersebut maka bisa dikatakan mahasiswa golongan ketiga hanya 

memenuhi indikator pertama pengetahuan prosedural. 

Pengetahuan prosedural yang dimiliki mahasiswa golongan pertama menunjukkan 

hasil yang bagus. Hal ini diketahui dari hasil pekerjaan mahasiswa yang setelah dianalisis 

seperti yang dijelaskan pada hasil diatas menunjukkan semua memenuhi indikator pengetahuan 

prosedural. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa mahasiswa mengaku sangat 

memahami tindakan yang mereka lakukan untuk memilih tahapan analisis data. Hal ini 

didukung oleh penelitian terdahulu yang relevan yang mana menunjukkan hasil pengetahuan 

prosedural mahasiswa yang bagus merupakan mahasiswa yang memenuhi keempat indikator 

pengetahuan prosedural (Khamidah, 2017). Mahasiswa golongan pertama mampu menjelaskan 

secara detail setiap langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis suatu data kelompok. 

Mulai dari tahapan yang harus dilakukan untuk input data, mulai dari mengurutkan data dari 

yang terkecil hingga yang terbesar dan cara memberikan nama pada kolom yang akan diberi 

data. Analisis data yang digunakan menggunakan fitur pada aplikasi Minitab dan SPSS  yang 

benar dan dijelaskan setiap tahapannya sehingga tidak ada tahapan yang terlewati. Mahasiswa 

golongan pertama memberikan penjelasan atas hasil yang diperoleh serta memberikan 

kesimpulan atas hasil yang diperoleh. Mahasiswa golongan pertama juga memberikan cara 

alternatif untuk mendapatkan nilai median. Pada aplikasi Minitab dan SPSS menyediakan fitur 

untuk menentukan nilai median, kuartil, desil, atau persentil dengan cara lebih dari satu. Hal 

ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang relevan yang mana menunjukkan hasil bahwa 

mahasiswa yang memenuhi semua indikator pengetahuan prosedural mampu menganalisis data 

dengan cara lebih dari satu pada aplikasi Minitab (Astutik, dkk, 2018). Hal ini juga terjadi pada 

penelitian terdahulu yang lain, yang menunjukkan hasil mahasiswa bisa menggunakan 

beberapa fitur yang disediakan pada aplikasi SPSS untuk menganalisis suatu data ( Riyanto & 

Nugrahanti, 2018; Fauziah & Karhab, 2019). Sehingga mahasiswa bisa menggunakan cara 

lebih dari satu untuk menentukan ukuran letak data seperti yang telah dilakukan oleh 

mahasiswa dengan pengetahuan prosedural yang baik. 

Pengetahuan prosedural yang dimiliki mahasiswa golongan kedua menunjukkan hasil 

hanya memenuhi dua indikator pengetahuan prosedural. Hal ini diketahui dari hasil pekerjaan 

mahasiswa yang setelah dianalisis seperti yang dijelaskan pada bagian hasil. Mahasiswa dapat 

mengurutkan suatu tahapan dalam menyelesaikan masalah ukuran letak data namun belum 

diketahui secara jelas mengapa tahapan itu dilakukan karena mereka hanya memberikan 

penjelasan yang singkat. Menurut hasil wawancara mahasiwa golongan kedua hanya mengikuti 

simulasi yang disajikan pada video pembelajaran tanpa memaknai proses lamgkah-langkah 

analisis data yang dilakukan. Namun, mahasiswa golongan kedua belum bisa menerapkan atau 

menggunakan simbol, keadaan dan proses untuk menyelesaikan soal yang diberikan. Hal ini 

tidak tercantum pada lembar kerja dan setelah diwawancara mahasiswa mengaku hanya 

mengikuti materi yang dijelaskan tanpa memaknai dan menelaah kembali materi tersebut jika 

dikerjakan dengan aplikasi. Mahasiswa juga belum bisa menjelaskan atau membenarkan satu 

cara menyelesaikan masalah yang diberikan dengan cara memberikan penjelasan atas hasil 

yang diperoleh serta menuliskan kesimpulan dari hasil analisis data. Hal ini didukung oleh 

penelitian terdahulu yang relevan yang mana menunjukkan hasil pengetahuan prosedural 

mahasiswa yang berada ditengah-tengah merupakan mahasiswa yang hanya memenuhi 

sebagian atau dua indikator pengetahuan prosedural (Fatimah, dkk, 2020).  

 Mahasiswa golongan kedua mampu menjelaskan setiap langkah yang harus dilakukan 

untuk menganalisis suatu data kelompok meskipun kurang begitu detail. Mulai dari tahapan 
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yang harus dilakukan untuk input data, mahasiswa kurang lengkap dalam menjelaskan 

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk input data. Analisis data yang digunakan 

menggunakan fitur pada aplikasi Minitab dan SPSS  yang benar dan dijelaskan setiap 

tahapannya sehingga tidak ada tahapan yang terlewati. Mahasiswa golongan kedua 

memberikan penjelasan atas hasil yang diperoleh serta memberikan kesimpulan atas hasil yang 

diperoleh. Mahasiswa golongan kedua tidak memberikan cara alternatif untuk mendapatkan 

nilai median. Hal ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang relevan yang mana 

menunjukkan hasil bahwa mahasiswa yang hanya memenuhi sebagian atau dua indikator 

pengetahuan prosedural masih sering melupakan untuk menganalisis data dengan cara lebih 

dari satu pada aplikasi Minitab (Riyono & Pujiastuti, 2020). Hal ini juga terjadi pada penelitian 

terdahulu yang lain, yang menunjukkan hasil mahasiswa bisa menggunakan beberapa fitur 

yang disediakan pada aplikasi SPSS untuk menganalisis suatu data, namun mahasiswa yang 

belum memiliki pengetahuan prosedural yang kurang bagus belum melakukan analisis data 

dengan lebih dari satu cara (Ary, 2015; Putra, dkk, 2018). Sehingga mahasiswa golongan kedua 

belum bisa menggunakan cara lebih dari satu untuk menentukan ukuran letak data seperti yang 

telah dilakukan oleh mahasiswa golongan pertama. 

 Mahasiswa golongan ketiga tidak mampu menjelaskan secara detail setiap langkah 

yang harus dilakukan untuk menganalisis suatu data kelompok. Mulai dari tahapan yang harus 

dilakukan untuk input data, mulai dari mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang 

terbesar dan cara memberikan nama pada kolom yang akan diberi data belum dijelaskan secara 

baik dan benar. Analisis data yang digunakan menggunakan fitur pada aplikasi Minitab dan 

SPSS  yang benar dan tetapi tidak dijelaskan setiap tahapannya sehingga ada tahapan yang 

terlewati. Mahasiswa golongan ketiga tidak memberikan penjelasan atas hasil yang diperoleh 

serta tidak memberikan kesimpulan atas hasil yang diperoleh. Mahasiswa golongan ketiga juga 

tidak memberikan cara alternatif untuk mendapatkan nilai median. Hal ini didukung oleh 

penelitian sebelumnya yang relevan yang mana menunjukkan hasil bahwa mahasiswa yang 

memenuhi sebagian kecil indikator pengetahuan prosedural belum mampu menganalisis data 

dengan cara lebih dari satu pada aplikasi Minitab (Sulaiman, dkk, 2018). Hal ini juga terjadi 

pada penelitian terdahulu yang lain, yang menunjukkan hasil mahasiswa dengan pengetahuan 

prosedural yang rendah belum bisa menggunakan beberapa fitur yang disediakan pada aplikasi 

SPSS untuk menganalisis suatu data (Risdianto & Kusuma, 2016; Oktofiyani, dkk, 2016; 

Ramadhani & Sribina, 2019 ). Sehingga mahasiswa belum bisa menggunakan cara lebih dari 

satu untuk menentukan ukuran letak data seperti yang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan 

pengetahuan prosedural yang paling bagus atau yang ditingkat menengah. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa: 1) mahasiswa 

golongan pertama memenuhi keempat indikator pengetahuan prosedural sehingga bisa 

menyelesaikan masalah berkaitan ukuran letak data berbantuan aplikasi Minitab dan SPSS 

dengan prosedur yang benar dan sistematis, 2) mahasiswa golongan kedua memenuhi sebagian 

atau dua indikator pengetahuan prosedural sehingga bisa menyelesaikan masalah berkaitan 

ukuran letak data berbantuan aplikasi Minitab dan SPSS dengan prosedur yang benar namun 

belum lengkap, dan 3 mahasiswa golongan ketiga hanya memenuhi satu indikator pengetahuan 

prosedural sehingga belum bisa menyelesaikan masalah berkaitan ukuran letak data berbantuan 

aplikasi Minitab dan SPSS dengan prosedur yang tidak sistematis dan tidak lengkap.  

Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut: 1) untuk peneliti selanjutnya agar lebih fokus lagi meneliti terkait hal-hal yang bisa 

membantu pengetahuan prosedural mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan 
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matematika lebih baik lagi, dan 2) untuk mahasiswa agar lebih memperhatikan pengetahuan 

prosedural dan pemahaman konseptual agar keberhasilan belajar matematika tercapai. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan tujuan mendeskripsikan 

langkah-langkah penerapan video pembelajaran berbantuan Minitab untuk 

meningkatkan pemahaman konsep analisis regresi non linier polinomial mahasiswa 

selama pembelajaran daring. Subjek penelitian ini adalah dua puluh mahasiswa 

yang menempuh mata kuliah analisis regresi tahun 2020. Berdasarkan analisis data 

penelitian menunjukkan bahwa penerapan video pembelajaran berbantuan Minitab 

dengan langkah-langkah 1) penayangan video pembelajaran yang dibuat oleh 

peneliti pada kelas daring menggunakan google meet, 2) mahasiswa mengerjakan 

permasalahan pada video menggunakan Minitab di rumah masing-masing, 3) 

mahasiswa mempresentasikan hasil pekerjaannya, 4) pemberian tanggapan, 5) 

kesimpulan, dan 6) kuis/tes, dapat meningkatkan pemahaman konsep analisis 

regresi non linier mahasiswa. Hal tersebut dibuktikan dengan persentase banyaknya 

mahasiswa yang mendapatkan kategori penilaian “Paham” mengalami peningkatan 

sebanyak 25% dari 65% pada siklus 1 menjadi 90% pada siklus 2 dengan pemberian 

tindakan mengunggah video pembelajaran di youtube sebelum siklus 2 dan 

membimbing mahasiswa mengerjakan Minitab. 

Kata kunci: video pembelajaran, analisis regresi, pembelajaran daring, 

pemahaman konsep 

 

PENDAHULUAN 

Wabah COVID-19 yang tersebar diseluruh dunia telah merubah seluruh aspek 

kehidupan manusia, termasuk sektor pendidikan, dan tak terkecuali Indonesia yang juga 

mendapat dampak wabah virus ini. Perguruan tinggi atau kampus yang merupakan tempat 

aktifitas belajar mengajar dan berkumpul antara dosen dan mahasiswa harus ditutup agar tidak 

menjadi sarana penyebaran COVID-19 di lingkungan satuan pendidikan. Kondisi ini membuat 

mahasiswa dan dosen melakukan semua proses belajar dan mengajar dari rumah (SE 

Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa 

Darurat Penyebaran COVID-19). Melalui sistem pembelajaran daring (dalam jaringan) 

memberikan solusi bagi dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan proses belajar dan 

mengajar dari rumah di masa pandemi. 

Pembelajaran daring merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang  pelaksanaannya 

tidak bertatap muka langsung di kelas namun melalui teknologi informasi (Zuriati & Briando, 

2020). Dengan menggunakan koneksi internet yang terhubung, dosen dan mahasiswa dapat 

melaksanakan pembelajaran dari rumah. Berdasarkan observasi peneliti selama KPL, kegiatan 

perkuliahan analisis regresi selama pembelajaran daring menggunakan situs e-learning 

SIPEJAR untuk melihat materi dan mengunggah tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, serta 

mailto:lailatul.badriyah3424@gmail.com
mailto:hendro.permadi.fmipa@um.ac.id
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melaksanakan pembelajaran daring secara virtual dengan memanfaatkan aplikasi meeting yaitu 

Google Meets. Dari beberapa cara tersebut dan belajar mandiri di rumah, kenyataannya 

beberapa mahasiswa masih belum memahami konsep regresi sepenuhnya, ditunjukkan pada 

gambar 1 di bawah. 

 
Gambar 1. Jawaban mahasiswa terkait pemahaman konsep analisis regresi 

Pemahaman konsep dalam belajar matematika merupakan salah satu hal yang penting. 

Menurut Kalpatrick, dkk (2001) pemahaman konsep adalah kemampuan menguasai konsep, 

operasi, dan relasi dalam matematika. Pemahaman konsep membuat mahasiswa lebih mudah 

dalam menyelesaikan permasalahan karena mahasiswa akan mampu mengaitkan dan 

memecahkan suatu permasalahan yang ada dengan berbekal konsep yang sudah dipahaminya. 

Sebaliknya, jika mahasiswa kurang memahami suatu konsep yang diberikan maka mahasiswa 

akan cenderung mengalami kesulitan dalam menggunakan dan memilih prosedur atau operasi 

tertentu serta mengaplikasikan konsep dan algoritma pemecahan masalah.   

Dengan memahami konsep regresi, mahasiswa dapat mendeskripsikan fenomena data 

atau kasus yang sedang diteliti, untuk tujuan kontrol serta sebagai prediksi. Pada kejadian 

sehari-hari terdapat hubungan sebab akibat yang muncul, baik yang terjadi pada bidang sains, 

sosial, industri maupun ekonomi. Kejadian-kejadian tersebut dapat dimodelkan dalam bentuk 

fungsi regresi. Oleh karena itu, dalam perkuliahan analisis regresi, dosen perlu menggunakan 

suatu media pembelajaran yang memudahkan dan mempersingkat waktu untuk menganalisis 

data penelitian yang ada. Hal tersebut bertujuan agar pembelajaran lebih efektif dan efesien, 

serta lebih banyak waktu untuk mengeksplorasi data penelitian, dan akhirnya dapat membantu 

mahasiswa memahami konsep regresi dengan baik. 

Media pembelajaran memiliki peran penting dalam pembelajaran matematika. 

Penggunaan media pembelajaran yang tepat dapat menjadi perantara bagi mahasiswa untuk 

memahami materi dan meningkatkan kualitas pembelajaran (Amir, 2016). Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi saat ini telah memunculkan berbagai media pembelajaran yang 

semakin canggih dan menggabungkannya dengan komputer maupun android, seperti film, 

video, electronic distribution system, buku dan media cetak, media audio, multimedia, dan 

video interaktif (Darimi, 2017). Salah satu media yang paling dinamik, efektif, dan efisien 

dalam menyampaikan suatu informasi adalah video (Munir, 2015). 

Video memiliki beberapa keunggulan jika digunakan sebagai media pembelajaran, 

yaitu menciptakan kemandirian belajar, dapat diulang, menampilkan sesuatu dengan detail dan 

kompleks, diperlambat, bahkan diperbesar dan dapat membandingkan antara dua atau lebih 

adegan secara bersamaan (Apriansyah, dkk, 2020). Keunggulan inilah yang menjadi daya tarik 

yang diminati oleh mahasiswa, pembelajaran menjadi lebih konkret, tidak monoton, tidak 

membosankan dan akhirnya mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap suatu konsep 

(Purwanti, 2015). Hasil penelitian Nurdin (2019) menunjukkan bahwa penerapan video 

pembelajaran efektif dalam meningkatkan pemahaman konsep siswa. 

Media pembelajaran berupa video juga memiliki kekurangan. Menurut Apriansyah, dkk 

(2020), kekurangan video yaitu terdapat pada proses pembuatannya, diperlukan waktu yang 

panjang untuk menyelesaikan sebuah video, dan video tidak bisa berdiri sendiri, diperlukan 

suatu program yang menjadi bagian rangkaian kegiatan produksi video. Software Minitab dapat 

menjadi alternatif program yang dapat membantu memudahkan dalam pembuatan video 

pembelajaran matematika. Selain itu, Minitab juga dapat digunakan untuk mendukung 

pembelajaran yang melibatkan pengolahan data-data statistik dan dapat menyajikan berbagai 
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representasi statistik (Bu & Haciomeroglu, 2010). Minitab menyediakan beberapa pengolahan 

data untuk melakukan analisis regresi, membuat anova, membuat alat-alat pengendalian 

kualitas statistika, dan lain sebagainya (Tropical Biology Association, 2008). 

Video pembelajaran yang disajikan pada penelitian ini menampilkan berbagai tayangan 

mengenai materi analisis regresi non linier sederhana yang disertai suara yang mendeskripsikan 

setiap tampilan materi. Materi yang disajikan dalam video dirancang sedemikian rupa agar 

memiliki struktur yang koheren dan mampu menyampaikan pesan yang dapat membimbing 

mahasiswa memahami materi. Hal ini sejalan dengan pendapat Candralaela, dkk (2018) bahwa 

terdapat beberapa persyaratan agar video pembelajaran memberikan manfaat bagi siswa. 

Syarat pertama yaitu materi yang disajikan harus punya struktur yang koheren dan syarat kedua 

yaitu pesannya harus memberi bimbingan untuk membangun suatu model. Mengacu pada 

pendapat tersebut, produksi video pembelajaran dibuat juga dengan bantuan software Minitab. 

Video pembelajaran yang ditampilkan tidak hanya memuat gambar (visual) dan penjelasan 

(audio) materi saja, tetapi dilengkapi juga dengan tutorial (cara-cara) penggunaan Minitab 19 

dalam menganalisis regresi non linier. Sehingga dengan menerapkan video pembelajaran 

berbantuan Minitab, mahasiswa dapat mencoba sendiri di rumah menggunakan Minitab 

masing-masing. Hasil penelitian Mulbasari (2019) menunjukkan penerapan video tutorial pada 

mata kuliah metode numerik memberi dampak positif pada kemampuan pemahaman konsep 

matematis mahasiswa pendidikan matematika universitas PGRI Palembang. 

Berdasarkan latar belakang masalah dan kajian literatur yang telah dikemukakan, dapat 

dipahami bahwa penerapan video pembelajaran berbantuan Minitab dapat dijadikan alternatif 

untuk meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa, terutama pada materi analisis regresi non 

linier sederhana. Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

langkah-langkah penerapan video pembelajaran berbantuan Minitab untuk meningkatkan 

pemahaman konsep analisis regresi non linier polinomial mahasiswa selama pembelajaran 

daring. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian tindakan kelas 

ini dilaksanakan di kelas mata kuliah analisis regresi tahun 2020 jurusan matematika. Subjek 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang menempuh mata kuliah analisis regresi tahun 

ajaran 2020/2021 semester tujuh yang berjumlah dua puluh dan peneliti yang sekaligus 

berperan sebagai dosen model. Sedangkan objek penelitiannya adalah keseluruhan proses 

pembelajaran pada penerapan video pembelajaran berbantuan minitab pada pembelajaran 

daring. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data tentang proses pembelajaran 

penerapan video berbantuan minitab yang dilakukan untuk meningkatkan pemahaman konsep 

mahasiswa serta data mengenai pemahaman konsep mahasiswa yang diperoleh setelah 

mengikuti proses pembelajaran. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah mahasiswa, 

dosen, hasil observasi mahasiswa dan dosen selama pelaksanaan tindakan di kelas dalam 

bentuk google form, catatan lapangan, hasil tes, dan data tambahan berupa dokumentasi foto.  

Data yang dianalisis secara kualitatif pada penelitian ini merupakan data hasil observasi 

dan hasil penilaian pemahaman konsep. Data yang diperoleh dari lembar observasi aktivitas 

dosen dan aktivitas mahasiswa dihitung dengan pedoman perhitungan sebagai berikut: 

ketercapaian =
jumlah skor yang dipilih

skor maksimal
× 100 

Dari nilai tersebut, akan diperoleh kategori taraf keterlaksanaan aktivitas dosen dan 

aktivitas mahasiswa sebagai berikut. 
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Tabel 1 Kriteria Taraf  Keterlaksanaan Aktivitas Dosen dan Aktivitas Mahasiswa 

Kriteria 

Ketercapaian 

Tingkat 

Efektifitas 

81-100 Sangat baik 

61-80 Baik 

41-60 Cukup 

21-40 Kurang 

0-20 Sangat Kurang 

Sumber : Tampubolon, Saur (2014) 

Data pemahaman konsep mahasiswa ditentukan berdasarkan skor yang didapatkan dari 

penilaian indikator 1 yaitu mahasiswa mampu menyatakan ulang sebuah konsep, dan indikator 

2 yaitu mahasiswa mampu menggunakan konsep pada pemecahan masalah matematika pada 

tes diakhir siklus. Dengan penghitungan sebagai berikut. 

ketercapaian =
jumlah skor yang dipilih

skor maksimal
× 100 

Dari nilai tersebut, akan diperoleh kategori pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 2 Kriteria Tingkat Pemahaman Konsep Mahasiswa 

Kriteria 

Ketercapaian 

Tingkat 

Pemahaman 

75-100 Paham 

51-75 Cukup paham 

26-50 Kurang paham 

0-25 Tidak paham 

Sumber : Tampubolon, Saur (2014) 

Penelitian tindakan kelas ini dilakukan melalui beberapa siklus dimana pada setiap 

siklus terdiri dari empat tahap menurut Kurt Lewin (dalam Tampubolon, 2014) yaitu (1) 

perencanaan tindakan (planning), (2) pelaksanaan tindakan (action), (3) observasi/pengamatan 

(observing), dan (4) refleksi (reflecting). Keberhasilan dalam penelitian ini adalah (1) Terdapat 

peningkatan pada pemahaman konsep mahasiswa dilihat dari tes atau kuis di akhir siklus yang 

dinilai berdasaran penilaian pemahaman konsep mahasiswa. Minimal 75% mahasiswa 

mendapatkan kriteria penilaian “Paham” dan meningkat dari satu siklus ke siklus berikutnya 

serta berkurangnya kesalahan penyelesaian masalah dari observasi awal ke tiap siklus, dan (2) 

Hasil observasi aktivitas dosen dan hasil observasi aktivitas mahasiswa minimal pada kategori 

“Baik”. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

Siklus 1 

Penelitian siklus 1 dilaksanakan dalam 2 pertemuan yaitu pada tanggal 28 September 

2020 pada waktu yang berbeda. Tabel 3 berikut menunjukkan uraian kegiatan penelitian pada 

siklus 1. 

Tabel 3 Uraian Kegiatan Penelitian Siklus 1  

Pertemua

n 

Tujuan Pembelajaran Waktu Kegiatan 

1 Dengan video 

pembelajaran 

berbantuan minitab 

mahasiswa dapat 

memahami konsep 

07.00-

07.30 

Penayangan video pembelajaran 

pada kelas daring menggunakan 

google meet 

07.30-

08.00 

Mahasiswa mengerjakan 

permasalahan pada video 
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regresi non linier model 

kuadratik 

menggunakan Minitab di rumah 

masing-masing 

08.00-

08.30 

• Mahasiswa mempresentasikan 
hasil pekerjaannya 

• Pemberian tanggapan 

• Pemberian kesimpulan 

2 Menyelesaikan soal tes 

siklus 1 

11.00-

12.00 

Tes siklus 1 

 

Peneliti penerapan video pembelajaran berbantuan Minitab ini dibantu oleh tiga 

observer untuk melakukan observasi ativitas mahasiswa dan dosen model selama kegiatan 

pembelajaran berlangsung sebagai taraf keterlaksanaan pembelajaran. Berikut merupakan hasil 

observasi aktivitas mahasiswa dan dosen model pada siklus 1. 

Tabel 4 Hasil Observasi Aktivitas Mahasiswa dan Dosen Model Siklus 1 

Pertemuan Observer 

Observasi Aktivitas 

Mahasiswa 

Observasi Aktivitas Dosen 

Model 

Skor Kategori Skor Kategori 

1 

1 70,8 Baik 78,6 Baik 

2 62,5 Baik 85,7 Sangat Baik 

3 66,67 Baik 85,7 Sangat Baik 

Rata-rata 66,657 Baik 83,33 Sangat Baik 

Tes hasil belajar siklus 1 diikuti oleh seluruh mahasiswa kelas analisis regresi tahun 

2020. Mahasiswa dikatakan memahami konsep jika mahasiswa mendapatkan penilaian 

kategori “Paham”. Hasil penilaian pemahaman konsep mahasiswa dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 5 Hasil Ketuntasan Pemahaman Konsep Mahasiswa pada Siklus 1 

Ketuntasan Pemahaman Konsep Banyak Mahasiswa Persentase 

Paham 13 65% 

Cukup Paham 7 35% 

Kurang Paham 0 0% 

Tidak Paham 0 0% 

Data pada tabel tersebut, menunjukkan hasil yang didapat kurang memuaskan. Terdapat 

7 mahasiswa yang belum tuntas atau tidak mendapatkan kategori “Paham” dalam penilaian 

pemahaman konsep. Berdasarkan data penelitian pada siklus 1 yang telah dipaparkan, didapati 

bahwa aktivitas dosen model dan mahasiswa pada pembelajaran daring dengan menerapkan 

video pembelajaran berbantuan Minitab sudah memenuhi kriteria minimal “Baik”. Kesalahan 

penyelesaian masalah yang banyak dilakukan mahasiswa pada siklus 1, ditunjukkan dengan 

mahasiswa masih salah dalam menentukan koefisien determinasi (R-Square) pada Minitab, 

melainkan menuliskan koefisien setiap variabel persamaan regresi polinomial yang ditemukan. 

Persentase banyaknya mahasiswa yang mendapatkan kategori “Paham” dari hasil tes akhir 

siklus 1 belum memenuhi kriteria 75% dari keseluruhan mahasiswa, sehingga peneliti perlu 

melanjutkan penelitian siklus 2 untuk mencapai kriteria keberhasilan yang telah ditentukan. 

Siklus 2 

Penelitian siklus 2 dilaksanakan dalam 2 pertemuan yaitu pada tanggal 5 Oktober 2020. 

Tabel 6 berikut menunjukkan uraian kegiatan penelitian pada siklus 2. 

 

 

 

 

Tabel 6 Uraian Kegiatan Penelitian Siklus 2 
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Pertemua

n 

Tujuan Pembelajaran Waktu Kegiatan 

1 Dengan video 

pembelajaran 

berbantuan minitab 

mahasiswa dapat 

memahami konsep 

regresi non linier model 

kubik 

07.00-

07.30 

Penayangan video pembelajaran 

pada kelas daring menggunakan 

google meet 

(video sebelumnya telah 

diunggah di youtube) 

07.30-

08.00 

Mahasiswa mengerjakan 

permasalahan pada video 

menggunakan Minitab di rumah 

masing-masing 

08.00-

08.30 

• Mahasiswa mempresentasikan 
hasil pekerjaannya 

• Pemberian tanggapan 

• Pemberian kesimpulan 

2 Menyelesaikan soal tes 

siklus 2 

11.00-

12.00 

Tes siklus 2 

Berikut merupakan hasil observasi aktivitas mahasiswa dan dosen model pada siklus 2. 

 

Tabel 7 Hasil Observasi Aktivitas Mahasiswa dan Dosen Model Siklus 2 

Pertemuan Observer 

Observasi Aktivitas 

Mahasiswa 

Observasi Aktivitas Dosen 

Model 

Skor Kategori Skor Kategori 

1 

1 87,5 Sangat Baik 96,4 Sangat Baik 

2 87,5 Sangat Baik 92,85 Sangat Baik 

3 95,83 Sangat Baik 96,4 Sangat Baik 

Rata-rata 90,277 
Sangat 

Baik 
95,217 Sangat Baik 

Tes hasil belajar siklus 2 diikuti oleh seluruh mahasiswa kelas analisis regresi tahun 

2020. Mahasiswa dikatakan memahami konsep jika mahasiswa mendapatkan penilaian 

kategori “Paham”. Hasil penilaian pemahaman konsep mahasiswa dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 8 Hasil Ketuntasan Pemahaman Konsep Mahasiswa pada Siklus 2 

Ketuntasan Pemahaman Konsep Banyak Mahasiswa Persentase 

Paham 18 90% 

Cukup Paham 2 10% 

Kurang Paham 0 0% 

Tidak Paham 0 0% 

Berdasarkan pada tabel di atas, hasil yang terlihat cukup memuaskan. Ketuntasan 

pemahaman konsep mahasiswa mengalami peningkatan dengan baik. Terdapat hanya 2 

mahasiswa yang tidak mendapatkan kategori “Paham”. Berdasarkan paparan data siklus 2 

didapatkan hasil bahwa penerapan video pembelajaran berbantuan Minitab dapat 

meningkatkan pemahaman konsep analisis regresi non linier model polinomial pada 

mahasiswa yang menempuh mata kuliah analisis regresi. Hal ini ditunjukkan dari hasil 

presentase mahasiswa yang mendapat kategori “Paham” sebesar 90% dan berkurangnya 

kesalahan menentukan model regresi polinomial yang sesuai dengan permasalahan yang 

diberikan, ditunjukkan dengan tidak adanya mahasiswa yang salah dalam menentukan 

koefisien determinasi (R-Square) dan menyimpulkan model regresi non linier yang diperoleh 

berarti atau tidak dengan benar dari pemecahan masalah kehidupan sehari-hari menggunakan 

konsep analisis regresi non linier model polinomial yang telah didapat dengan bantuan minitab. 
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Selain itu, hasil observasi aktivitas mahasiswa dan dosen menunjukkan kategori “sangat baik”. 

Sehingga, berdasarkan hal tersebut penelitian yang dilakukan berhenti di siklus 2 dikarenakan 

telah memenuhi kriteria keberhasilan tindakan.  

 

Pembahasan 

Penerapan video pembelajaran berbantuan Minitab pada pembelajaran daring yang 

diterapkan untuk dapat meningkatkan pemahaman konsep analisis regresi non linier 

mahasiswa jurusan matematika yang terdiri dari enam tahap kegiatan, yaitu 1) penayangan 

video pembelajaran yang dibuat oleh peneliti pada kelas daring menggunakan google meet, 2) 

mahasiswa mengerjakan permasalahan pada video menggunakan Minitab di rumah masing-

masing, 3) mahasiswa mempresentasikan hasil pekerjaannya, 4) pemberian tanggapan, 5) 

kesimpulan, dan 6) kuis/tes. Berikut merupakan uraian kegiatan. 

Tahap pertama penayangan video pembelajaran. Pada tahap ini peneliti menayangkan 

video pembelajaran pada kelas daring menggunakan google meet setelah melaksanakan 

presensi dan apersepsi materi sebelumnya. Video pembelajaran ini dibuat dengan tujuan agar 

mahasiswa dapat memahami konsep analisis regresi non linier model polinomial dengan 

berbantuan Minitab. Hal ini sejalan dengan pendapat Deakin Learning Futures Teaching 

Development Team (2014) yang menyatakan bahwa video pembelajaran dapat meningkatkan 

pemahaman konsep siswa dan sebagai pemicu adanya diskusi antar siswa, maupun siswa dan 

guru agar tujuan pembelajaran yang diinginkan tercapai. 

Pada siklus 1, penayangan video mengalami kendala. Dikarenakan audio tidak terlalu 

terdengar dan tampilan video terputus-putus pada komputer maupun handphone yang 

digunakan mahasiswa. Hal ini disebabkan jaringan internet atau sinyal mahasiswa berbeda-

beda, sehingga waktu penayangan video lebih lama karena harus diulang. Karna kendala 

tersebut, pada siklus kedua peneliti mengunggah video pembelajaran yang akan di tampilkan 

di Youtube agar mahasiswa dapat melihat video sebelum ataupun sesudah perkuliahan. 

Menurut Suwarno (2017), Youtube dapat menjadi sumber belajar pembelajaran matematika. 

Tahap kedua mengerjakan permasalahan pada video. Setelah melihat video 

pembelajaran, mahasiswa mengerjakan permasalahan pada video menggunakan Minitab di 

rumah masing-masing. Hal ini bertujuan agar mahasiswa tidak hanya menonton video yang 

diberikan melainkan mahasiswa juga dapat melakukan atau mencoba secara langsung analisis 

regresi non linier model polinomial dari permasalahan yang diberikan menggunakan Minitab 

mereka. Sejalan dengan pendapat Mawaddah (2016) bahwa Pengetahuan baru akan melekat 

lebih lama apabila siswa secara langsung terlibat dalam proses pemahaman dan mengkontruksi 

sendiri konsep dan pengetahuan tersebut. Tahap ketiga presentasi hasil pekerjaan. Pada 

kegiatan presentasi, peneliti meminta salah satu mahasiswa untuk mempresentasikan hasil 

pekerjaannya dengan tujuan agar semua mahasiswa terlibat dalam kegiatan presentasi dan 

terjadi diskusi tentang permasalahan atau kendala dalam menganalisis regresi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Nurdiansyah, dkk (2019) yang menyatakan bahwa salah satu cara yang bisa 

digunakan untuk melibatkan seluruh peserta didik di kelas adalah dengan menunjuk peserta 

didik untuk menjawab. 

Tahap keempat memberi tanggapan. Kegiatan diskusi kelas dilakukan dengan 

menanggapi presentasi yang disajikan. Mahasiswa yang tidak terpilih untuk presentasi diminta 

memberikan tanggapan berupa komentar dan saran. Kegiatan menanggapi pada siklus 1 

berjalan kurang baik, dikarenakan beberapa mahasiswa masih belum aktif bertanya dan hanya 

mematikan audio dan video google meet nya. Namun pada siklus 2, sebelum kegiatan 

presentasi peneliti meminta mahasiswa untuk membuka hasil pekerjaannya sendiri untuk 

membandingkan hasil pekerjaannya dengan pekerjaan yang dipresentasikan oleh temannya 

agar timbul komentar atau saran jika terjadi perbedaan sehingga terjadi diskusi yang baik.  
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Tahap kelima kesimpulan. Sesuai dengan kegiatan penutup yang terdapat pada 

Permendikbud nomor 22 tahun 2016 pada akhir pembelajaran, sebelum guru menutup 

pembelajaran guru meminta siswa memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran yang telah 

didapatkan. Kegiatan ini ditujukan sebagai kegiatan refleksi. Hal ini ditunjukkan agar peneliti 

mengetahui pemahaman mahasiswa atas materi yang telah dipelajari, meskipun hanya melalui 

dua perwakilan mahasiswa. Tahap keenam kuis/tes. Pada tahap tes akhir, mahasiswa diberikan 

soal tes berupa file word di grup whatsapp. Waktu yang diberikan 60 menit untuk mengerjakan 

soal tes dan hasil pekerjaan mahasiswa dikirim e-mail kepada peneliti.  

Data peningkatan pemahaman konsep mahasiswa kelas daring mata kuliah analisis 

regresi pada materi analisis regresi non linier sederhana model polinomial berdasarkan hasil 

tes tulis yang dilakukan pada tiap akhir siklus. Penghitungan nilai akhir yang menjadi acuan 

keberhasilan tindakan merupakan hasil dari nilai tes akhir siklus. Meningkat atau tidaknya hal 

tersebut dapat dilihat pada ringkasan data berikut. 

 

Tabel 9 Ringkasan Hasil Penelitian 

Siklus 
Presentase 

Pemahaman Konsep 

Aktivtas Mahasiswa 
Aktivitas Dosen 

Model 

Rata-

rata 
Kategori 

Rata-

rata 
Kategori 

1 65% 66,657 Baik 83,33 
Sangat 

Baik 

2 90% 90,27 
Sangat 

Baik 
95,217 

Sangat 

Baik 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa pada siklus 1 mahasiswa yang memahami konsep 

mengalami peningkatan dari 65% menjadi 90% pada siklus 2 atau meningkat sebanyak 25%. 

Hasil observasi aktivitas dosen dan hasil observasi aktivitas mahasiswa mengalami 

peningkatan dan berada pada kategori “Sangat Baik”. Peningkatan pada siklus 2 disebabkan 

karena (1) video pembelajaran telah diunggah sebelumnya di Youtube, sehingga mahasiswa 

dapat melihat sebelum atau setelah  kuliah dilaksanakan (2) peneliti sebagai dosen model 

memberikan bimbingan saat mahasiswa mengerjakan permasalahan yang diberikan melalui 

whatsapp secara personal bagi mahasiswa yang bertanya (3) meminta mahasiswa membuka 

pekerjaannya untuk dibandingkan dengan mahasiswa yang presentasi agar terjadi diskusi saat 

pembelajaran daring.  

 

PENUTUP 

Berdasarkan paparan hasil data penelitian dan temuan peneliti dapat disimpukan bahwa  

penerapan video pembelajaran berbantuan minitab dapat meningkatkan pemahaman konsep 

analisis regresi non linier mahasiswa jurusan matematika dengan langkah-langkah 1) 

penayangan video pembelajaran yang dibuat oleh peneliti pada kelas daring menggunakan 

google meet, 2) mahasiswa mengerjakan permasalahan pada video menggunakan Minitab di 

rumah masing-masing, 3) mahasiswa mempresentasikan hasil pekerjaannya, 4) pemberian 

tanggapan, 5) kesimpulan, dan 6) kuis/tes. Berdasarkan penerapan tahapan kegiatan tersebut, 

didapatkan hasil peningkatan pemahaman konsep mahasiswa dari siklus 1 sampai dengan 

siklus 2. Pada siklus 1sebesar 65% atau sebanyak 13 mahasiswa yang mendapatkan kategori 

“Paham” dalam penilaian pemahaman konsep. Sedangkan pada siklus 2, ketuntasan 

pemahaman konsep mahasiswa sebesar 90%  atau sebanyak 18 mahasiswa mendapatkan 

kategori “Paham” dalam penilaian pemahaman konsep. Hal ini menunjukkan bahwa 

pemahaman konsep mahasiswa meningkat sebanyak 30,5% dari siklus 1 ke siklus 2. 

Peningkatan ini juga didukung oleh taraf keterlaksanaan pembelajaran yang dapat dilihat dari 
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hasil observasi aktivitas mahasiswa yang menunjukkan kategori “Baik” pada siklus 1 dengan 

rata-rata skor 66,657 dan meningkat pada siklus 2 menjadi 90,27 dan aktivitas dosen model 

yang menunjukkan kategori “Sangat Baik” dengan rata-rata 83,33 pada siklus 1 meningkat 

menjadi 95,217 pada siklus 2. 

Beberapa saran dari peneliti terkait tindak lanjut dari hasil penelitian ini yaitu, 1) 

manajemen waktu yang baik sangat diperlukan untuk pembelajaran daring, agar pembelajaran 

dapat terlaksana sesuai dengan langkah-langkah yang telah direncanakan, dan 2) dosen perlu 

memberikan penguatan jawaban pada akhir pembelajaran agar seluruh mahasiswa 

mendapatkan presepsi yang sama atas jawaban yang diberikan rekannya maupun dosen.  
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa 

matematika terhadap perkuliahan ekonometrika berbasis kelas virtual 

berbantuan minitab selama masa pandemi COVID-19. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah mahasiswa 

yang mengambil mata kuliah ekonometrika pada Program Studi Matematika 

FMIPA Universitas Negeri Malang semester gasal tahun akademik 

2018/2019. Teknik pengumpulan data berupa angket dan wawancara. 

Analisis data yang digunakan terdiri atas pengumpulan data, pereduksian 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa matematika terhadap perkuliahan 

ekonometrika berbasis kelas virtual berbantuan minitab bersifat positif.  

Kata kunci: Persepsi, Kelas Virtual, Minitab  

 

PENDAHULUAN 

Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi tatanan kehidupan masyarakat dunia termasuk 

Indonesia. Berbagai sektor perlu menyesuaikan dengan kondisi pandemi tersebut, tidak 

terkecuali sektor pendidikan. Penutupan sementara lembaga pendidikan merupakan salah satu 

kebijakan pemerintah untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Sebagaimana surat edaran 

Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan Corona Virus Disease (COVID-19) pada satuan 

pendidikan yang menyatakan bahwa meliburkan sekolah dan perguruan tinggi (Kemendikbud 

RI, 2020). Kondisi tersebut menuntut guru dan siswa melakukan  pembelajaran dari rumah 

tanpa bertatap muka secara langsung. 

Pembelajaran dari rumah memanfaatkan teknologi informasi melalui fasilitas internet. 

Salah satu pemanfaatan teknologi informasi melalui fasilitas internet adalah penggunaan kelas 

virtual. Palevi dkk (2020) menyatakan bahwa kelas virtual merupakan kelas yang berbasis web, 

yang mana guru dan siswa dapat berkomunikasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pendapat 

lain diungkapkan Sudiana dkk (2017) yang menyatakan bahwa kelas virtual merupakan kelas 

dunia maya yang pembelajarnnya tidak terikat oleh waktu dan jarak.  

Kelas virtual dapat menciptakan suasana yang sama seperti kelas nyata. Sesuai dengan 

Martin (2014) yang menyatakan bahwa kelas virtual memungkinkan guru dan siswa untuk 

berkomunikasi secara bersama menggunakan audio, video, teks chat, papan tulis interaktif, 

berbagi aplikasi, dan fitur lainnya seperti berhadapan di ruang kelas biasa. Pembelajaran dalam 

kelas virtual juga memberikan kesempatan untuk melakukan kolaborasi, koneksi, akses 

terhadap informasi, visualisasi yang menarik, dan mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk 

lebih produktif dan lebih cepat dalam memahami suatu pengetahuan (Prassida & Muklason, 

2011). 
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Kelas virtual telah banyak dijadikan alternatif untuk melaksanakan perkuliahan pada 

perguruan tinggi. Dosen dan mahasiswa hanya mengandalkan koneksi internet untuk 

melakukan perkuliahan dari tempat yang berjauhan sehingga tidak perlu hadir dalam ruang 

kelas. Sebagaimana ungkapan Munawaroh (2005) bahwa pembelajaran kelas virtual berupa 

dosen mengajar di depan komputer yang dilengkapi kamera video, sedangkan mahasiswa 

mengikuti perkuliahan dari komputer lain pada tempat yang berbeda. Prassida & Muklason 

(2011) juga menyatakan bahwa konsep kelas virtual yakni dosen dapat menerangkan mata 

kuliahnya di depan komputer melalui jaringan, dapat mengawasi mahasiswa serta dapat 

berkomunikasi melalui head phone.  

Konsep kelas virtual juga telah diterapkan Program Studi Matematika FMIPA 

Universitas Negeri Malang pada mata kuliah ekonometrika. Secara harfiah kata ekonometrika 

(econometrics) berarti ”pengukuran ekonomi” (economic measurement). Lebih lanjut, Gujarati 

(2003:1) menyatakan bahwa ekonometrika merupakan kombinasi dari ilmu ekonomi, statistika, 

dan matematika. Definisi lain diungkapkan Basuki (2016:2) bahwa ekonometrika merupakan 

cabang ilmu ekonomi dengan menggunakan matematika dan statistika untuk memecahkan 

masalah-masalah ekonomi yang dinyatakan dalam suatu model ekonometrik, kemudian 

diestimasi hasilnya dan diuji lagi kesesuaiannya dengan teori ekonomi yang sudah ada.  

Pelaksanaan perkuliahan ekonometrika berbasis kelas virtual tentunya memerlukan 

strategi perencanaan yang baik. Pemilihan media pembelajaran yang tepat akan meningkatkan 

kualitas pembelajaran. Program minitab merupakan media pembelajaran yang dapat dijadikan 

sebagai sarana penunjang proses perkuliahan ekonometrika. Sulaiman dkk (2018) menyatakan 

bahwa minitab merupakan salah satu program aplikasi statistika yang banyak digunakan untuk 

mempermudah pengolahan data statistik secara lengkap. Penggunaan program minitab akan 

membantu mahasiswa dalam menganalisis kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan ekonomi. 

Hasil analisis tersebut dapat mendukung teori sehingga dilakukan forecasting (peramalan) dan 

dapat menolak teori sehingga perlu adanya perbaikan. 

Perkuliahan ekonometrika berbasis kelas virtual berbantuan minitab akan mempengaruhi 

persepsi setiap mahasiswa. Persepsi mahasiswa sangatlah penting diketahui karena dapat 

dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan perbaikan perkuliahan. Menurut Erin & 

Maharani (2018), persepsi merupakan tanggapan yang dimiliki oleh setiap individu melalui 

proses pengindraanya. Arfinanti (2017) menyatakan bahwa persepsi merupakan pemikiran 

atau kesan yang diperoleh individu melalui panca indera kemudian dianalisa (diorganisir), 

diintepretasi, dan dievaluasi sehingga individu tersebut memperoleh makna setelah menerima 

rangsangan. Persepsi positif dari mahasiswa terhadap perkuliahan yang berlangsung akan 

berdampak positif pula terhadap pencapaian hasil belajarnya. Sebagaimana ungkapan Erin & 

Maharani (2018) yang menyatakan bahwa persepsi yang positif akan berhubungan secara linier 

positif terhadap pencapaian hasil dan sikap positif mampu mendorong motivasi belajar. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan melakukan penelitian terkait “Persepsi 

Mahasiswa Matematika terhadap Perkuliahan Ekonometrika Berbasis Kelas Virtual 

Berbantuan Minitab”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi mahasiswa 

matematika terhadap perkuliahan ekonometrika berbasis kelas virtual berbantuan minitab 

selama masa pandemi COVID-19. Penelitian yang serupa juga telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti, diantaranya: 1) penelitian Udil (2020) tentang persepsi mahasiswa terhadap 

perkuliahan berbasis e-learning dengan menggunakan schoology. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa  secara umum persepsi mahasiswa pendidikan matematika Universitas 

Nusa Cendana teridentifikasi pada kategori sangat tinggi dengan rata-rata skor persepsi sebesar 

73,39. 2) penelitian Erin & Maharani (2018) tentang persepsi mahasiswa pendidikan  

matematika terhadap perkuliahan online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata dari 

mahasiswa menyukai perkuliahan online serta mahasiswa dapat mengetahui dan menggunakan 

aplikasi yang mendukung perkuliahan online seperti Edmodo. 3) penelitian Arfinanti (2017) 
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tentang persepsi mahasiswa terhadap penggunaan software geogebra sebagai multimedia 

pembelajaran mata kuliah kalkulus multivariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

persepsi mahasiswa terhadap penggunaan software geogebra sebagai multimedia pembelajaran 

mata kuliah kalkulus multivariabel berada pada kategori positif. 

 

METODE 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan untuk 

mendeskripsikan persepsi mahasiswa matematika terhadap perkuliahan ekonometrika berbasis 

kelas virtual berbantuan minitab. Sugiyono (2016:13) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

dapat diartikan sebagai penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, peneliti sebagai instrumen utama, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Subjek penelitian 

adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonometrika pada Program Studi Matematika 

FMIPA Universitas Negeri Malang semester gasal tahun akademik 2018/2019. Teknik 

pengumpulan data berupa angket menggunakan google form dan wawancara kepada beberapa 

mahasiswa untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail.  Analisis data yang digunakan 

meliputi : 1) pengumpulan data dari hasil angket dan wawancara, 2) pereduksian data dengan 

menyeleksi dan merangkum hal-hal yang dibutuhkan, 3) penyajian data secara terorganisir 

sehingga mudah dipahami., 4) penarikan kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengisian angket menggunakan google form dilakukan oleh mahasiswa yang mengambil 

mata kuliah ekonometrika pada Program Studi Matematika FMIPA semester V sebanyak 39 

orang. Data responden dapat ditunjukkan pada Tabel 1 sebagai berikut. 

 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

Laki-laki Perempuan 

(%) (%) (%) 

5 44 49 

(10,2) (89,8) (100) 

Tabel 1. Data Responden 

 

Angket yang digunakan terdiri dari pernyataan positif dan pernyataan negatif. Pilihan 

jawaban mahasiswa dikategorikan Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan 

Sangat Tidak Setuju (STS). Cara pemberian skor angket ditunjukkan pada Tabel 2 sebagai 

berikut (Sukardi, 2004:147). 

 

Pernyataan 
Skor 

SS S TS STS 

Positif 4 3 2 1 

Negatif 1 2 3 4 

Tabel 2. Cara Pemberian Skor Angket 

 

Angket dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu proses belajar mengajar, kompetensi 

dosen/pengajar, serta sarana dan prasarana dengan total 13 butir pernyataan. Kriteria persepsi 

yang disusun meliputi positif dan negatif. Penentuan kriteria persepsi sebagai berikut 

(Sugiyono (2016:305). 

• Skor tertinggi = 4 × 13 = 52  
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(
52

52
 × 100% = 100%)   

• Skor terendah = 1 × 13 = 13  

(
13

52
 × 100% = 25%)   

• Range = 100% - 25% = 75% 

• Kategori = 2 (positif dan negatif) 

• Interval = 
75%

2
 = 37,5% 

• Kriteria penilaian = 100% - 37,5% = 62,5% 

Berdasarkan perhitungan tersebut, kriteria persepsi ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai 

berikut. 

 

Persentase Kriteria 

≥ 62,5 Positif 

< 62,5 Negatif 

Tabel 2. Kriteria Persepsi 

 

Adapun hasil angket responden dapat ditunjukkan pada Tabel 3 sebagai berikut. 

 

No Pernyataan STS TS S SS 

Proses Belajar Mengajar n (%) n (%) n (%) n (%) 

1 Pelaksanaan perkuliahan 

ekonometrika berbasis kelas 

virtual berbantuan minitab 

dapat diakses secara mudah 

0 (0) 4 (10,2) 
1

5 
(38,5) 

2

0 
(51,3) 

2 Perkuliahan ekonometrika 

berbasis kelas virtual 

berbantuan minitab 

dilaksanakan tepat waktu 

0 (0) 2 (5,1) 
2

3 
(59) 

1

4 
(35,9) 

3 Miskomunikasi sering terjadi 

dalam perkuliahan 

ekonometrika berbasis kelas 

virtual berbantuan minitab 

1

2 
(30,8) 

1

2 
(30,8) 

1

4 
(35,9) 1 (2,5) 

4 Mahasiswa tidak aktif 

selama perkuliahan berbasis 

kelas virtual berbantuan 

minitab 

6 (15,4) 
2

0 
(51,3) 

1

2 
(30,8) 1 (2,5) 

5 Perkuliahan berbasis kelas 

virtual berbantuan minitab 

dapat meningkatkan 

pemahaman  

3 (7,7) 9 (23,1) 
1

1 
(28,2) 

1

6 
(41) 

Kompetensi Dosen/Pengajar         

6 Dosen/Pengajar menguasai 

materi dengan baik 
0 (0) 6 (15,4) 

2

3 
(59) 

1

0 
(25,6) 

7 Dosen/Pengajar selalu 

memberikan kesempatan 

kepada mahasiswa untuk 

bertanya dan berdiskusi 

0 (0) 2 (5,1) 
1

3 
(33,3) 

2

4 
(61,6) 

8 Dosen/Pengajar memberikan 

respon terhadap pertanyaan 
0 (0) 3 (7,7) 

2

0 
(51,3) 

1

6 
(41) 
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yang muncul selama 

perkuliahan ekonometrika 

berbasis kelas virtual 

berbantuan minitab  

9 Mahasiswa selalu 

mendapatkan pendampingan 

selama perkuliahan berbasis 

kelas virtual berbantuan 

minitab 

0 (0) 4 (10,2) 
2

1 
(53,9) 

1

4 
(35,9) 

Sarana dan Prasarana         

10 Materi tidak tersedia dengan 

baik 
7 (18) 

1

9 
(48,7) 

1

0 
(25,6) 3 (7,7) 

11 Materi yang diberikan saat 

perkuliahan ekonometrika 

berbasis kelas virtual 

berbantuan minitab lebih 

menarik 

0 (0) 5 (12,8) 
2

4 
(61,6) 

1

0 
(25,6) 

12 Program minitab sulit 

digunakan 

1

2 
(30,8) 

1

4 
(35,9) 9 (23,1) 4 (10,2) 

13 Program minitab dapat 

menunjang perkuliahan 

ekonometrika berbasis kelas 

virtual 

0 (0) 1 (2,5) 
1

7 
(43,6) 

2

1 
(53,9) 

Tabel 3. Hasil Angket Responden 

 
1. Proses Belajar Mengajar 

Proses belajar mengajar memerlukan strategi perencanaan yang baik. Perencanaan 
pembelajaran sangat penting sebagai pedoman bagi seorang tenaga pendidik agar mampu 
mengarahkan peserta didiknya untuk belajar dengan baik (Danim, 2002). Kegiatan pembelajaran 
yang dirancang dengan baik menyebabkan pembelajaran menjadi berkualitas.  

Berdasarkan hasil angket, 89,8% mahasiswa menyatakan bahwa pelaksanaan perkuliahan 
ekonometrika berbasis kelas virtual berbantuan minitab dapat diakses secara mudah. Sedangkan 
10,2% mahasiswa mengalami kesulitan dalam mengakses perkuliahan ekonometrika berbasis kelas 
virtual berbantuan minitab. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa kesulitan 
mengakses perkuliahan ekonometrika berbasis kelas virtual berbantuan minitab karena kondisi 
jaringan yang tidak stabil atau kuota internet yang terbatas. Sebagaimana ungkapan 
mahasiswa_27 sebagai berikut. 

 

“Perkuliahan ini bagus, hanya saja kadang terkendala karena sinyal atau 

kuota yg terlalu besar”. 

 

Mahasiswa_28 juga menyatakan bahwa: 

 

“Dalam situasi pandemi seperti ini kelas virtual memang jalan yang paling 

baik, meskipun ada juga kekurangannya misal membutuhkan kuota 

banyak”. 

 

Hasil angket tentang ketepatan waktu menunjukkan bahwa 5,1% mahasiswa 

menyatakan pelaksanaan perkuliahan ekonometrika berbasis kelas virtual berbantuan 

minitab tidak tepat waktu. Hasil wawancara terhadap mahasiswa_9 sebagai berikut. 
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“Pembelajaran tidak langsung dimulai karena masih menunggu beberapa 

mahasiswa yang belum hadir dalam kelas virtual”.  

 

Hasil angket juga menyatakan bahwa 38,4% mahasiswa menyatakan miskomunikasi 

sering terjadi dalam perkuliahan ekonometrika berbasis kelas virtual berbantuan minitab. 

Hasil wawancara menunjukkan bahwa miskomunikasi dapat terjadi karena suara yang 

terputus saat proses perkuliahan berlangsung. Sesuai dengan ungkapan mahasiswa_5 

sebagai berikut.  

 

“Menurut saya perkuliahan berbasis kelas virtual itu baik karena kita bisa 

berinteraksi secara langsung, namun terkadang suara terputus saat 

pembelajaran”.  

 

Mahasiswa_20 juga menyatakan bahwa: 

 

“Perkuliahan cukup jelas, namun sering kali terdapat kendala seperti 

suara hilang atau kurang jelas sehingga kurang paham materinya”. 

 

 Hasil angket tentang keaktifan mahasiswa menunjukkan bahwa 33,3% 

mahasiswa menyatakan tidak aktif selama perkuliahan berbasis kelas virtual 

berbantuan minitab. Hasil wawancara mahasiswa_24 sebagai berikut. 

 

“Materi yang belum saya pahami sudah ditanyakan mahasiswa lain, jadi 

saya hanya menyimak”. 

 

Selain itu, mahasiswa_26 menyatakan bahwa: 

 

“Saya kurang nyaman dengan perkuliahan tersebut, saya berharap semoga 

perkuliahan bisa kembali normal sehingga bisa bertatap muka langsung”. 

Hasil angket menunjukkan bahwa 69,2% mahasiswa menyatakan perkuliahan 

berbasis kelas virtual berbantuan minitab dapat meningkatkan pemahaman. 

Sebagaimana hasil wawancara terhadap mahasiswa_39 sebagai berikut. 

 

“Menurut saya, perkuliahan berbasis kelas virtual sudah sangat membantu 

dalam memahami materi, karena meskipun tidak bertatap muka secara 

langsung namun kita bisa mendapat penjelasan materi dari dosen atau 

pengajar. Dan jika ada kesulitan memahami materi maka bisa langsung 

bertanya. Perkuliahan tersebut sangat menbantu bagi saya daripada via chatt 

saja”. 

 

Mahasiswa_7 juga menyatakan bahwa: 

 

“Perkuliahan tersebut sangat membantu, karena kita juga dijelaskan 

mengenai materinya”. 

 

Secara keseluruhan proses pembelajaran mendapatkan persentase rerata sebesar 76,4% 

≥  62,5% sehingga dapat dikategorikan persepsi mahasiswa terhadap aspek proses 

pembelajaran pada perkuliahan ekonometrika berbasis kelas virtual berbantuan minitab 

bersifat positif. 
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2. Kompetensi Dosen/Pengajar 
Dosen/Pengajar merupakan salah satu komponen penting dalam pendidikan. Dosen/Pengajar 

harus mampu merancang dan melaksanakan kegiatan perkuliahan dengan tepat, sehingga 
kemampuan akademik mahasiswa dapat tercapai sesuai tujuan yang diharapkan. (Kadir, 2018) juga 
menyatakan bahwa dosen memiliki peranan kunci dalam upaya peningkatan mutu, relevansi, dan 
efisiensi pendidikan, sehingga menuntut dosen untuk mampu mempersiapkan kompetensi dirinya 
secara optimal.  

Berdasarkan hasil angket, 84,6 % mahasiswa menyatakan dosen/pengajar menguasai materi 
dengan baik, 94,9% mahasiswa menyatakan dosen/pengajar selalu memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk bertanya dan berdiskusi, 92,3% mahasiswa menyatakan dosen/pengajar 
memberikan respon terhadap pertanyaan yang muncul selama perkuliahan ekonometrika berbasis 
kelas virtual berbantuan minitab, serta 89,8% mahasiswa menyatakan selalu mendapatkan 
pendampingan selama perkuliahan berbasis kelas virtual berbantuan minitab. Hal ini juga didukung 
dengan hasil wawancara mahasiswa_5 sebagai berikut. 

 

“Dosen dapat menjelaskan materi secara lebih detail dalam perkuliahan 

ekonometrika tersebut”. 

 

Mahasiswa_40 juga menyatakan bahwa: 

 

“Dosen atau pengajar menjelaskan materi dengan jelas dan kesempatan 

tanya jawab yang diberikan cukup membantu dalam pemahaman materi”. 

 

Secara keseluruhan kompetensi dosen/pengajar mendapatkan persentase rerata sebesar 

90,4% ≥  62,5% sehingga dapat dikategorikan persepsi mahasiswa terhadap aspek 

kompetensi dosen/pengajar pada perkuliahan ekonometrika berbasis kelas virtual 

berbantuan minitab bersifat positif. 
3. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana dapat mendukung proses pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran 
dapat tercapai. Sebagaimana ungkapan Fuad & Martin (2016:1) bahwa sarana dan prasarana 
pendidikan sebagai salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran. 
Fatmawati dkk (2019) juga menyatakan bahwa sarana dan prasarana memegang peranan yang 
sangat penting dalam mendukung tercapainya keberhasilan belajar. Sarana atau fasilitas belajar 
memiliki bentuk yang beragam seperti ruang kelas, meja, kursi, media pembelajaran, dan lain-lain. 

Berdasarkan hasil angket, 66,7% mahasiswa menyatakan materi tersedia dengan baik, dan 
87,2% mahasiswa menyatakan materi yang diberikan saat perkuliahan ekonometrika berbasis 
kelas virtual berbantuan minitab lebih menarik. Hasil wawancara terhadap mahasiswa_26 sebagai 
berikut. 

 
“Materi yang berbentuk video animasi membuat saya lebih tertarik untuk mempelajarinya”. 
 
Hasil angket juga menunjukkan bahwa 33,3% mahasiswa menyatakan kesulitan dalam 

penggunaan program minitab. Hasil wawancara menunjukkan bahwa permasalahan terletak pada 
perangkat mahasiswa. Sebagaimana ungkapan mahasiswa_5 sebagai berikut. 

 
 
“Program minitab sangat memudahkan dalam menganalisis data yang sedang 
digunakan. tetapi program minitab tidak mudah dalam pengaplikasiannya”. 
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Hasil angket tentang program minitab menunjukkan bahwa 97,5% mahasiswa menyatakan 
program minitab dapat menunjang perkuliahan ekonometrika berbasis kelas virtual. Sebagaimana 
ungkapan mahasiswa_29 sebagai berikut. 

 
“Menurut saya menunjang, karena software minitab ini bisa membantu kita untuk 
menyelesaikan suatu permasalahan dengan efisien”. 
 

Selain itu, mahasiswa_39 menyatakan bahwa: 
 

“Program minitab menunjang karena bagi saya yang memang sangat kurang 

memahami hal-hal statistika, dengan perkuliahan berbasis kelas virtual dan 

ditambah dengan penggunaan minitab sangat mempermudah saya dalam 

memahami pembelajaran ini”. 

 

Secara keseluruhan sarana dan prasarana mendapatkan persentase rerata sebesar 79,5% 

≥  62,5% sehingga dapat dikategorikan persepsi mahasiswa terhadap aspek sarana dan 

prasarana pada perkuliahan ekonometrika berbasis kelas virtual berbantuan minitab bersifat 

positif. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Persepsi mahasiswa matematika terhadap perkuliahan ekonometrika berbasis kelas 

virtual berbantuan minitab bersifat positif, dengan rincian proses belajar mengajar 

mendapatkan persentase rerata sebesar 76,4%, kompetensi dosen/pengajar mendapatkan 

perentase rerata sebesar 90,4%, serta sarana dan prasarana mendapatkan persentase rerata 

sebesar 79,5%. Hasil wawancara juga menunjukkan sebagian besar mahasiswa menyatakan 

bahwa perkuliahan ekonometrika berbasis kelas virtual berbantuan minitab dapat membantu 

dalam memahami materi. Hal ini karena aktivitas perkuliahan berbasis kelas virtual tidak jauh 

berbeda seperti kelas nyata serta penggunaan program minitab memudahkan mahasiswa untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan secara efisien. Namun, pelaksanaannya terkadang masih 

terkendala jaringan yang tidak stabil dan kuota internet yang terbatas. Saran untuk penelitian 

selanjutnya agar berfokus pada efektivitas perkuliahan ekonometrika berbasis kelas virtual 

berbantuan minitab terhadap hasil belajar mahasiswa.  
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Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses berpikir 

konseptual siswa SMP Charis dalam menyelesaikan permasalahan aljabar. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Subjek dalam 

penelitian ini adalah siswa kelas 7 SMP Charis. Hasil Penelitian 

menunjukkan bahwa proses berpikir konseptual siswa SMP dalam 

menyelesaikan permasalahan aljabar masih rendah. Sebanyak 21% dari 

subjek penelitian dapat menyelesaikan persoalan dengan proses berpikir 

konseptual yang bagus, 42%siswa memiliki pengetahuan konseptual yang 

sedang sedangkan 37% siswa hanya dapat menyelesaikan persoalan yang 

memiliki pola pengerjaan sama dengan soal yang pernah diajarkan 

sebelumnya serta memiliki pemahaman konseptual yang rendah. 

Pemahaman konseptual siswa mempengaruhi proses berpikir konseptual 

serta berpengaruh dalam pembelajaran.    

Kata kunci: proses berpikir, aljabar, berpikir konseptual 

 

PENDAHULUAN 

Kemampuan matematika merupakan kemampuan yang penting untuk dimiliki dan 

dikuasai oleh setiap orang karena berpengaruh dalam kehidupannya. Matematika merupakan 

salah satu mata pelajaran yang penting karena mengajarkan tentang pemikiran logis dan 

strategi dalam memecahkan suatu masalah (Wei Lin, 2016).  Tasdan (2016) bahkan 

mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir matematis seseorang digunakan saat orang 

tersebut terlibat dalam suatu kegiatan yang menggunakan ketrampilan berpikir dan logika 

berpikirnya. Selaras dengan hal tersebut, Deringol (2018) berpendapat bahwa kemampuan 

pemecahan masalah dan berpikir logis yang banyak diajarkan dalam matematika bisa dijadikan 

bekal seseorang dalam mempersipkan masa depan yang baik.  

 

Kemampuan matematika tidak dapat terbentuk tanpa pengetahuan matematika yang baik. 

Kemampuan memiliki makna pengetahuan teknis atau praktis yang melibatkan penerapan 

pengetahuan teoritis pada suatu situasi dalam konteks tertentu (Melgar, 2019). Kilpatrick 

(2001) menyatakan bahwa matematika itu identik dengan teori dan praktik. Dengan demikian, 

dapat kita ketahui bahwa untuk memiliki kemampuan matematika yang bagus maka seseorang 

terlebih dahulu harus memiliki pengetahuan tentang matematika yang bik.  

 

Pengetahuan matematika bisa didapatkan dari pembelajaran matematika yang dilakukan, 

dengan demikian guru tidak dapat abai terhadap proses pembelajaran yang berlangsung serta 

harus dapat memastikan bahwa konsep yang disampaikan benar agar siswa mendapatkan 

pengetahuan yang bagus. Pada penelitian yang dilakukan Kilpatrick (2001) diungkapkan 

bahwa terdapat 5 aspek penting pada pembelajaran matematika yang harus dikembangkan 

yaitu: (1) kelancaran prosedural (procedural fluency), (2) pemahaman konseptual (conceptual 
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understanding), (3) penalaran (reasoning), (4) kemampuan strategis (strategy competence), 

dan (5) disposisi produktif. Pemahaman konseptual sebagai salah satu aspek penting dalam 

pembelajaran matematika dapat mendukung nalar siswa dalam memproses pengetahuan 

matematika dalam dirinya (Priya, 2019).  

Pemahaman konseptual siswa dalam pembelajaran matematika menjadi fokus utama 

dalam penelitian ini dikarenakan sebagian guru memberikan penekanan pembelajaran 

matematika pada prosedur penyelesaian persoalan atau penyelesaian dari suatu masalah yang 

disajikan (Molina, 2014). Pembelajaran matematika yang terfokus pada prosedur penyelesaian 

persoalan yang rumit akan membuat siswa frustasi (Mills, 2019). Pemahaman konseptual 

sendiri memiliki maka pemahaman ide matematika yang terintegrasi dan fungsional 

(Kilpatrick, 2001). Maksudnya disini adalah pengetahuan-pengetahuan matematik siswa dapat 

terintegrasi/ saling terhubung pada saat siswa mempelajari suatu hal baru.  

Pengetahuan konseptual yang bagus akan berdampak pada proses pembelajaran yang 

dilalui oleh siswa. Jika pembelajaran matematika difokuskan pada pemahaman konseptual 

maka siswa akan memperoleh banyak keuntungan dari tindakan ini seperi: (1) Pengetahuan 

matematika siswa terhadap suatu konsep yang sedang diajarkan semakin kuat karena siswa 

tidak hanya sekedar belajar proedur-prosedur matematika, tetapi siswa mengaitkan antar 

konsep yang sudah dimiliki utuk belajar suatu konsep baru (hal ini membuat pemahaman 

konseptual semakin kuat) (2) Siswa cepat dalam belajar hal baru dikarenakan pemahaman 

konseptual yang bagus membuat siswa mampu mengaitkan hubungan antar ide dalam 

matematika dalam mempelajari suatu konsep baru. (3) mampu mengaitkan masalah 

matematika yang ada dengan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam proses pencarian 

penyelesaian/solusi. (4) Jika siswa lupa prosedur penyelesaian persoalan maka siswa akan 

dapat mengembangkan penyelesaian permasalahannya sendiri dengan baik dengan bekal 

konsep yang telah dipahami.  

Pada saat menyelesaikan persoalan ataupun belajar pengetahuan baru dalam matematika 

siswa mengalami proses berpikir dalam memproses informasi yang didapatkan ataupun 

membangun penyelesaian dari suatu persoalan. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Susandi (2017), pada penelitian tersebut disebutkan bahwa proses berpikir 

secara terkhusus terjadi pada saat proses penyelesaian suatu persoalan. Dalam penyelesaian 

suatu persoalan siswa dituntut untuk memahami permasalahan yang ada, memahami informasi-

informasi yang diberikan, mampu menghubungkan persoalan dengan pengetahuan matematika 

yang dimiliki untuk dapat membangun strategi penyelesaian yang tepat serta mampu 

menyelesaikan persoalan yang disajikan dengan baik. 

Proses berpikir konseptual siswa terlihat saat siswa menyelesaikan suatu persoalan dan 

menjadi modal utama siswa dalam memahami serta menyusun strategi pemecahan masalah. 

Yanti (2016) juga berpendapat bahwa proses berpikir konseptual dapat diartikan sebagai suatu 

proses berpikir pada saat menyelesaikan permasalahan yang disesuaikan dengan konsep-

konsep yang telah dipelajari. Dengan konsep berpikir konseptual yang bagus, siswa mampu 

mengungkapkan apa yang diketahui dari permasalahan yang ada serta mampu menggunakan 

konsep-konsep yang telah dipelajari guna memahami persoalan ataupun membangun strategi 

penyelesaian (yanti, 2016; Molina, 2014). 

Pada dasarnya pemahaman konseptual menjadi landasan utama siswa dalam mempelajari 

suatu hal yang baru agar pengetahuan yang baru dipelajari tidak segera dilupakan melainkan 

dapat diingat selalu. Pengetahuan konseptual juga menjadi dasar siswa untuk dapat 

membangun suatu penyelesaian dari suatu permasalahan. Proses berpikir konseptual 

merupakan konsep berpikir dengan menyelesaikan persoalan/masalah dengan menggunakan 

konsep-konsep yang telah dipelajari (Yanti,2016; Susandi, 2017). Pada saat dihadapkan dalam 

suatu permasalahan, siswa dituntut untuk dapat memahami permasalahan dengan baik agar 

dapat menghubungkan pengetahuan matematika yang dimiliki dengan persoalan yang ada guna 
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menyusun strategi penyelesaian permasalahan yang tepat. Molina,2014 juga berpendapat 

bahwa pengetahuan konseptual juga berbicara mengenai kemampuan siswa dalam 

menghubungkan setiap konsep-konsep yang ada.  

Pengetahuan konseptual siswa dalam pembelajaran matematika memang tidak dapat 

diabaikan karena berpengaruh dalam banyak hal. Yanti (2016) menjelaskan bahwa terdapat 3 

hal yang dapat dilihat untuk mengetahui pengetahuan konseptual yang dimiliki siswa  yaitu: 

(1) mampu mengungkapkan apa yang diketahui dalam soal dengan kalimat sendiri, (2)mampu 

mengungkapkan apa yang ditanya dalam soal dengan kalimat sendiri, (3) dalam menjawab 

cenderung menggunakan konsep yang sudah dipelajari, dan mampu menyebutkan unsur-unsur 

konsep diselesaikan. Untuk selanjutnya, hal-ha tersebut dikembangkan menjadi indikator 

peneelitian. Berikut indikator-indikator pada penelitian ini: (1) Siswa memahami persoalan 

yang disajikan dan mampu menangkap informasi-informasi pada soal.(2) Siswa memahami 

pertanyaan yang disajikan (3) Siswa mampu membangun strategi penyelesaian soal sesuai 

dengan konsep yang telah dipelajari (4) siswa mampu menjelaskan langkah-langkah yang 

ditulis dalam menyelesaikan persoalan. 

 

METODE 

Metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah  metode kualitatif. Subjek 

pada penelitian ini adalah siswa kelas 7 Sekolah Menengah Pertama Charis National Academy. 

Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa hasil tes tertulis untuk mengetahui pemahaman 

konseptual siswa serta hasil wawancara dengan subjek penelitian.  

Pertama seluruh siswa kelas 7 akan diberikan soal aljabar untuk mengetahui pemahaman 

konseptual siswa. Setelah itu, akan dipilih 2 siswa dengan perolehan nilai pada rentan 90-100, 

2 siswa dengan perolehan nilai dengan rentan 70-89 serta 2 siswa dengan perolehan nilai 

kurang dari 70 yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. Dari subjek penelitian yang 

terpilih, maka akan dilakukan proses diwawancara langsung melalui platform zoom untuk 

mengetahui proses berpikir konseptual siswa lebih lanjut. Setalah proses penelitian selesai, 

maka peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa 21% siswa memiliki 

pemahaman konseptual yang bagus, 48% siswa memiliki pemahaman konseptual yang sedang 

dan 31% siswa memiliki pemahaman konseptual yang kurang. Pemahaman konseptual ini tentu 

menghasilkan proses berpikir konseptual yang berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil ujian tulis yang dilakukan, dipilih 6 siswa yang dijadikan subjek 

penelitian. Dua siswa memiliki pemahaman konseptual yang bagus, dua siswa memiliki 

pemahaman konseptual yang sedang dan dua siswa lainnya memiliki pemahaman konseptual 

yang kurang. Setelah subjek penelitian dipilih, peneliti melakukan wawancara kepada setiap 

subjek penelitian untuk mengetahui proses berpikir konseptual setiap siswa.  

Siswa dengan pemahaman konseptual yang bagus yaitu siswa A dan siswa B memiliki 

proses berpikir yang runtut, dimana saat disajikan pertanyaan siswa akan membaca pertanyaan 

dengan detail lalu mencoba untuk memahami informasi yang ada dalam persoalan. Setelah 

proses ini selesai, siswa akan menyimpulkan pertanyaan yang ada dalam persoalan kemudian 

menggunakan pemahaman akan informasi soal dengan pertanyaan yang ada untuk menbangun 

suatu strategi penyelesaian (pada tahap ini pemahaman konseptual siswa digunakan untuk 

menguatkan konsep-konsep yang telah dipelajari). Pada tahap ini siswa berusaha untuk 

mengkoneksikan konsep-konsep yang telah dipelajari untuk menyelesaikan persoalan yang ada. 

Siswa B mampu memahami persoalan dengan baik sedangkan siswa A mengatakan jika 

persoalan aljabar jika disajikan dalam kata-kata menurutnya persoalan sedikit menjadi sulit 

untuk dapat diselesaikan.  Meskipun demikian, siswa A mampu memahami dan menyelesaikan 
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persoalan dengan baik. Bahkan, siswa A mampu menujukkan bahwa dia menggunakan 

pengetahuan konseptual yang didapatkan sebelumnya untuk menyelesaikan persoalan aljabar 

yang baru dipelajarinya. Sesuai dengan pendapat dari Molina (2014) bahwa dalam pemahaman 

konseptual terjadi aktivitas membuat koneksi antar konsep guna memahami suatu konsep baru. 

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan pendapat Priya (2019) yang menyebutkan bahwa 

pemahaman konseptual siswa juga digunakan untuk mendukung argumen siswa. Berdasarkan 

hasil tersebut, dapat kita ketahui bahwa pemahaman konseptual yang bagus berdampak pada 

proses berpikir konseptual yang runtut serta siswa dapat menyelesaikan persoalan dengan 

benar. 

Siswa dengan pemahaman konseptual sedang yaitu siswa C dan siswa D memiliki proses 

berpikir yang sedikit berbeda dengan siswa dengan pemahaman konseptual yang bagus. Proses 

berpikir siswa dengan pemahaman konseptual sedang saat mendapatkan persoalan cenderung 

lanngsung membangun penyelesaian berdasarkan latihan yang pernah diberikan pada saat 

pembelajaran. Meskipun saat diwawancara siswa C dan siswa D dapat memahami persoalan 

namun hal pertama yang terlintas dalam benak siswa C dan D adalah menyelesaikan persoalan 

sesuai dengan latihan yang pernah diberikan. Artinya, siswa C dan siswa D kurang dapat 

memahami persoalan yang diberikan dengan baik, siswa C dan D juga kurang dapat memahami 

pertanyaan yang diberikan. Meskipun siswa C dan D berhasil menyelesaikan persoalan dengan 

baik, namun siswa C dan D mengungkapkan bahwa penyelesaian tersebut dibangun 

berdasarkan pola persoalan yang pernah diberikan dan dibahas bersama. Siswa C dan D tidak 

membangun strategi penyelesaian berdasarkan informasi pada permasalahan, melainkan 

strategii yang dibangun melalui pengalaman pengerjaan soal seblumnya.Siswa C dan siswa D 

mampu menjelaskan langkah-langkah yang ditulis dengan argumen bahwa pengerjaan yang 

dilakukan berdasarkan pola pengerjaan sebelumnya. Malatjie (2019) dalam penelitiannya 

mengungkapkan terdapat 3 komponen penting dalam pengetahuan konseptual yaitu: 

pemahaman, operasi dan relasi antar konsep, siswa C dan siswa D menunjukkan hanya 

menonjolkan operasi dalam pengetahuan konseptual mereka serta mereka tidak menunjukkan 

adanya aktifitas yang mengkorelasikan pemahaman konseptual, operasi dan relasi antar konsep 

secara bersama-sama.. Keadaan demikian menurut Susandi (2017) kurang dapat 

mencerminkan pengetahuan konseptual yang kuat dikarenakan siswa tiak memyelesaikan 

persoalan berdasarkan konsep yang dimiliki melainkan hanya berdasarkan pola pengerjaan soal 

yang pernah diberikan. Pengetahuan konseptual sedang seperti ini dapat berakibat jika siswa 

lupa terhadap pola pengerjaan tugas yang sebelumnya maka siswa dimungkinkan tidak dapat 

menyelesaiakan persoalan dikarenakan tidak memiliki pemahaman konseptual yang bagus.  

Siswa E dan siswa F merupakan siswa dengan pemahaman konseptual yang kurang. 

Pemahaman konseptual yang kurang ini tentu juga mempengaruhi proses berpikir konseptual  

siswa E dan F dalam menyelesaiakan persoalan. Siswa F bahkan melakukan operasi seperti 

berikut, 3a + 4b = 7ab. Setelah dilakukan proses wawancara terhadap siswa E dan F dapat 

diketahui bahwa mereka kesulitan dalam memahami pertanyaan yang ada, siswa juga merasa 

kesulitan jika permasalahan aljabar tidak disajikan dalam bentuk angka secara langsung. 

Meskipun siswa E dapat sedikit memahami permasalahan, namun siswa E tidak dapat 

menyelesaikan permasalahan dengan benar dikarenakan siswa E tidak memiliki modal 

pengetahuan konseptual sebelumnya sehingga mengalami kesulitan saat menyelesaikan 

permasalahan aljabar. Selain itu, siswa E dan F mengungkapkan bahwa mereka mengalami 

kesulitan dalam menyususun strategi penyelesaian dikarenakan mereka belum dapat 

menghubungkan antar konsep yag telah dipelajari dengan persoalan yang dibeikan. Siswa E 

menyampaikan bahwa dia mengerjakan soal sesuai dengan pola soal yang pernah diberikan, 

hal ini menunjukkan bahwa siswa E tidak melakukan aktivitas menghubungkan antar konsep 

yang pernah dipelajari untuk memahami soal serta membangun penyelesaiannya. Kesulitan 

yang dialami siswa F juga sebagai akibat kurangnya pengetahuan konseptual yang kuat dari 
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pembelajaran sebelumnya yang dilakukan sebelumnya, siswa F menyampaikan sedikit dapat 

memahami permasalahan meski siswa F tidak tau harus berbuat apa dkarenakan soal yang 

diberikan bukan merupakan operasi aljabar yang disajikan dalam bentuk angka secara langsung. 

Siswa F mengerjakan soal penjumlahan aljabar dengan menuliskan operasi perkalian dalam 

strategi penyelesaian, artinya siswa F gagal dalam membangun strategi penyelesaian serta 

gagal menyelesaikana persoalan. Ternyata kejadian ini disebabkan dikarenakan siswa tidak 

dapat membedakan konsep perkalian dan penjumlahan aljabar yang telah dipelajari. Siswa F 

mengerjakan soal perkalian distributif aljabar dengan cara mengelompokkan suku yang belum 

dioperasikan kemudian dikalikan. Hal ini menunjukkan adanya tumpang tindih pemahaman 

siswa dalam memahami konsep penjumlahan dan perkalian aljabar yang sulit dibedakan oleh 

siswa. Kejadian  ini menunjukkan bahwa siswa belum berhasil memahami konsep yang 

disampaikan dengan baik. Keadaan pemahamn konseptual yang kurang ini juga dapat diketahui 

berdasarkan hasil penelitian Yanti (2016), dimana siswa tidak dapat menyelesaikan persoalan 

berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Melainkan, siswa menyelesaikan persoalan 

berdasarkan dengan pola soal yang pernah diberikan. Kilpatricka (2001) juga mendukung 

pernyataan tersebut, dikarenakan siswa tidak memiliki pemahaman konseptual yang bagus, 

tidak dapat mengoperasikan serta menghubungkan antar konsep yang telah dipelajari maka 

siswa belum dapat dikatakan memiliki pemahaman konseptual yang bagus.  

Pemahaman konseptual memang menolong siswa dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan yang disajika dalam matematika. Namun perlu selalu diingat fokus utama dalam 

pendidikan matematika yang dilakukan bukan pada bagaimana siswa dapat menyelesaikan 

persoalan dengan prosedur yang benar, namun harus diperhatikan bahwa siswa harus memiliki 

pemahaman konseptual yang bagus agar siswa mampu menghubungkan konspe-konsep yang 

telah dipelajari dengan konsep-konsep yang baru. Pemahaman konseptual yang bagus dapat 

membuat siswa membangun strategi penyelesaian permasalahan yang benar. Namun jika siswa 

hanya menghafal prosedur penyelesaian permasalahan tanpa memiliki pemahaman konseptual 

yang bagus, maka suatu saat jika siswa lupa akan prosedur yang telah dipelajari siswa tidak 

akan mampu membangun penyelesaian persoalan yang ada (Kilpatrick (2001)). 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa belum sepenuhnya siswa memiliki 

pemahaman konseptual yang bagus. Pemahaman konseptual yang kurang tentu mempengaruhi 

proses berpikir siswa dalam mempelajari/menyelesaikan masalah matematika. Seiring 

berjalannya waktu, siswa dituntut untuk mengembangkan selalu pengetahuan matematikanya, 

pemahaman konseptual yang kurang dan dibiarkan dapat mempengaruhi dan menghambat 

proses siswa dalam mempelajari suatu materi baru. Dengan pemahaman konseptual yang 

kurang, siswa tidak dapat memahami permasalahan/topik dengan baik, selain itu siswa juga 

tidak bisa menyelesaikaan persoalan dikarenakan tidak bisa menghubungkan antar konsep 

yang ada dengan permasalahan yang disajikan. Oleh karena itu, guru diharapkan mampu 

memperhatikan pemahaman konseptual siswa dalam kegiatan pembelajaran agar siswa tidak 

hanya menghafal materi namun juga memahami materi dengan baik.  Dengam memiliki 

pemahaman konseptual yang baik, maka siswa akan mampu menghubungkan konsep-konsep 

yang telah dipelajari dengan topik/konsep yang baru disajikan, tentu hal ini akan membantu 

siswa dalam proses memahami materi/menyelesaikan persoalan dan mempelajari matematika 

di level berikutnya. Pemahaman konseptual yang rendah akan membuat siswa mengalami 

keulitan dalam menyelesaiakan persoalan.    
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Abstrak 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi karana rendahnya hasil belajar siswa 

dalam bentuk hasil UN untuk Kabupaten Tangerang. Selain itu, juga adanya 

siswa-siswa yang hasil belajarnya masing kurang, terutama di masa pandemi 

COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan 

orang tua dan kepercayaan diri siswa terhadap hasil belajar matematika 

melalui mediasi motivasi belajar siswa. Populasi penelitian ini berjumlah 132 

siswa dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 220 siswa. Pengambilan 

sampel ini menggunakan metode probability simple random sampling. 

Metode pengumpulan data menggunakan angket. Teknik analis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier dan analisis jalur. 

Penelitian ini terdiri dari 2 variabel bebas yaitu dukungan orang tua (X1) dan 

kepercayaan diri siswa (X2), motivasi belajar sebagai intervening (Y1), 

dengan hasil belajar (Y) sebagai variabel terikat. Hasil análisis jalur 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung kepercayaan diri siswa 

terhadap hasil belajar siswa, motivasi belajar terhadap hasil belajar siswa, 

dukungan orang tua terhadap hasil belajar siswa, dukungan orang tua 

terhadap kepercayaan diri siswa, dan pengaruh tidak langsung dukungan 

orang tua terhadap hasil belajar siswa.  

Kata kunci: Hasil Belajar, Motivasi Belajar, Dukungan Orang Tua, 

Kepercayaan diri Siswa.  

 

PENDAHULUAN 

Perubahan zaman yang begitu cepat sebagai konsekuensi dari modernisasi dan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih, telah mengakibatkan terjadinya 

banyak perubahan. Hal ini menuntut setiap manusia yang hidup diera tersebut harus dapat 

mengikuti perkembangan kemajuan teknologi dan informasi. Selain itu setiap manusia juga 

harus memiliki keterampilan yang mumpuni untuk keberlangsungan hidup di abad ini yaitu 

abad 21. Abad 21 juga merupakan tonggak lahirnya era revolusi industri 4.0 dimana 

penggunaan kecanggihan teknologi terutama komputer dan internet dalam berbagai aktivitas 

kehidupan makin dominan. Untuk menghadapi tantangan teknologi tersebut, maka diperlukan 

kecakapan abad 21. ATCS (Assesment and Teaching for 21st Century Skills) menyebutkan 

bahwa terdapat empat hal pokok yang berkaitan dengan kecakapan di abad ke-21 yaitu cara 

berpikir, cara bekerja, kerja dan kecakapan hidup.  

Sebagai salah satu ilmu dasar yang memiliki peranan penting dalam upaya penguasaan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menjadi acuan dalam pengembangan kemampuan 

berpikir siswa adalah mata pelajaran matematika (Murnaka, dan Manalu,  2018). Hal ini 
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dikarenakan matematika merupakan ilmu yang mendidik manusia agar mampu berpikir secara 

logis, kritis, rasional, dan percaya diri (Ernawati, 2013). Hal ini juga dapat dilihat dalam 

Standar Kompetensi Mata Pelajaran Matematika yang diterbitkan oleh Depdiknas (2006) 

bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang perlu diberikan kepada siswa dengan 

tujuan untuk membekali kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif siswa. 

Oleh karena itu matematika di jadikan mata pelajaran yang wajib dipelajari dari jenjang 

sekolah dasar (Murnaka, dan Manalu,  2018; Yuniarti, dan Murnaka, 2018).  

Namun, Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa masih 

rendah. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya nilai Ujian Nasional (UN), hasil Program for 

International Student Assessment (PISA), dan hasil  Trends in International Mathematics and 

Science Study (TIMSS). Rendahnya nilai UN, hasil PISA dan Hasil TIMSS siswa dapat dilihat 

dari diagram berikut ini. 

 

 
Sumber : https://hasilun.puspendik.kemdikbud.go.id. 

Gambar 1. Hasil UN Tingkat kabupaten Tangerang 

Dari hasil diagram di atas jelas terlihat bahw, hasil UN matematika baik tingkat nasional, 

propinsi maupun kabupaten masih berada di bawah 60. Hal tersebut menunjukan rendahnya 

kemampuan matematika. Selain dari hasil UN, dari hasil studi Trend International 

Mathematics And Science Study (TIMSS) juga menunjukan masih rendahnya kemampuan 

matematika peserta didik di Kabupaten Tangerang . Dari hasil studi TIMSS dapat dilihat dalam 

tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Hasil TIMMS Indonesia Tahun 2003 - 2015 

Tahun Peringkat Peserta 
Rata-rata Skor 

Indonesia 

Rata-rata Skor 

Internasional 

2003 35 46 Negara 411 467 

2007 36 49 Negara 397 500 

2011 38 42 Negara 386 500 

2015 44 49 Negara 397 500 

Sumber : Nizam (2016). 

Selain dari hasil studi UN dan TIMSS, dari hasil PISA juga terlihat bahwa perbadingan 

kualitas pendidikan di Indonesia dibandingkan dengan luar negeri dapat dilihat pada tabel 2 

berikut ini 

Tabel 2. Hasil PISA Indonesia Tahun 2012 - 2018 

Tahun 
Materi yang 

Diujikan 

Skor Rata-Rata 

Indonesia 

Skor Rata-Rata 

Internasional 

Peringkat 

Indonesia 

Jumlah Negara 

partisipan 

2012 

Membaca  396 500 62 

65 Matematika 375 500 64 

Sains 382 500 64 
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Tahun 
Materi yang 

Diujikan 

Skor Rata-Rata 

Indonesia 

Skor Rata-Rata 

Internasional 

Peringkat 

Indonesia 

Jumlah Negara 

partisipan 

2015 

Membaca  397 500 61 

69 Matematika 386 500 63 

Sains 403 500 62 

2018 

Membaca  371 500 72 

78 Matematika 379 500 72 

Sains 396 500 70 

Sumber : Diolah dari laporan PISA (OECD, 2019) 

 

Dari hasil studi PISA, Indonesia masih menduduki peringkat yang rendah. Dan dari hasil 

nilai PISA yang didapatkan pada tahun 2018, menujukkan penurunan hasil dibandingkan 

periode-periode sebelumnya.  

Kurang berhasilnya pencapaian tujuan dalam pembelajaran matematika dapat saja 

dimungkinkan adanya masalah yang berasal dari guru, siswa yang bersangkutan, maupun 

sarana dan prasarana seperti media atau bahan ajar yang digunakan (Yuniyanti, Sunarno, & 

Haryono, 2012). Faktor dari dalam diri siswa merupakan faktor yang paling dominan dalam 

pencapaian hasil belajar siswa (Slameto, 2003; Gita, Murnaka, dan Sukmawati, 2018).  

Dorongan yang ada dalam diri siswa ini akan menyertai siswa tersebut dari awal kegiatan 

belajarnya sampai siswa tersebut merasa cukup untuk mencapai tujuan belajarnya. Salah satu 

bentuk dorangan tersebut adalah motivasi belajar siswa. Motivasi adalah dorongan pada diri 

seseorang untuk meraih yang terbaik dalam bidang tertentu, khususnya bidang akademik 

(Nuryanti, 2008). Dorongan motivasi akan sangat mempengaruhi bagaimana siswa tersebut 

mampu belajar dengan baik. Ini artinya melalui motivasi belajar setiap siswa dapat mengalami 

peningkatan seperti bekerja dengan lebih efektif dan efisien, mengalami peningkatan dalam 

ketertarikan untuk sekolah dan mencapai potensi-potensinya secara lebih baik. Selain motivasi, 

kepercayaan diri juga berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Fernald & Fernald (Garliah 

dan Nasution, 2005) menyebutkan bahwa hal-hal yang dapat mempengaruhi motivasi 

berprestasi seseorang, yaitu : 1) Keluarga dan kebudayaan (family and cultural); 2) Konsep diri 

(self concept); dan 3) Pengakuan dan prestasi (recognition and achievement). 

Kondisi Pandemi COVID-19 yang saat ini terjadi merupakan musibah yang memilukan 

seluruh penduduk bumi, dan tidak dapat dipungkiri bahwa Pandemi COVID-19 ini juga telah 

merubah tatanan hidup sebagian besar penduduk dunia, termasuk dalam dunia Pendidikan. 

Banyak  negara, termasuk Indonesia memutuskan untuk menutup sekolah, perguruan tinggi 

maupun universitas. Meskipun sekolah di tutup, pemerintah menghimbau agar proses 

pendidikan dan pembelajaran tetap dijalankan. Salah satu konsep yang di usung oleh 

pemerintah agar sekolah dapat melaksanakan proses pebelajarannya yaitu dengan cara 

pembelajaran jarak jauh (PJJ). Pembelajaran Jarak Jauh adalah suatu kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan siswa dan guru yang tidak dilaksanakan disekolah dengan tatap muka tetapi 

pelaksanaan sepenuhnya jarak jauh melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lainnya 

dengan menggunakan berbagai alat komunikasi untuk belajar. Pelaksanaan pembelajaran jarak 

jauh ini menggunakan internet karena mudah dan cepat. Selama pembelajaran dari rumah, 

faktor orang tua sangat berperan penting, terutama dalam memotivasi, memfasilitasi, 

membimbing, dan mengawasi belajar anaknya. Hal sanada juga diungkapkan oleh Windhiyana 

(2020) dimana penelitian ini menunjukkan peran orang tua dalam menentukan prestasi belajar 

siswa sangatlah besar. Hal senada juga diungkapkan oleh Connors & Epstein (dalam Santrock, 

2002:97) bahwa siswa ingin orangtuanya terlibat aktif dalam pendidikan mereka. Hasil 

penelitian Sulaiman (2013) menunjukkan bahwa dukungan orangtua memiliki kontribusi 

sebesar 44% terhadap prestasi belajar siswa. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dukungan orang tua dan kepercayaan diri 

siswa terhadap hasil belajar matematika melalui mediasi motivasi belajar siswa. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan tipe penelitian verifikatif yaitu penelitian yang bertujuan 

menguji hipotesis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif untuk menguji hipotetis. Penelitian ini menggunakan Metode Survey Penjelasan 

(Explanatory Survey Method) yang merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh 

secara langsung dari sumber dengan menggunakan pertanyaan tertulis kuesioner  (melalui  

google  forms) dengan skala ordinal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa Kelas 

VIII SMP Negeri 1 Tigaraksa Tangerang. Populasi penelitian ini berjumlah 220 siswa dan 

sampel dalam penelitian ini berjumlah 132 siswa. Pengambilan sampel ini menggunakan 

metode probability simple random sampling. Banyaknya sampel di tentukan dengan 

menggukan Tabel  Krejcie Dan Morgan. Penelitian ini melakukan analisis hubungan kausal, 

yakni melihat seberapa besar pengaruh dukungan orang tua, kepercayaan diri siswa, dan 

motivasi belajar terhadap hasil belajar. Berikut ini adalah diagram analisis jalau yang 

disesuaikan dengan tujuan penelitian 

 

 
Gambar 2. Diagram Path Analisis 

 

Penelitian ini menggunakan Path Analysis Models. Yang bertujuan untuk menganalisis 

hubungan kausal antara variabel independen/variabel eksogen (exogenous variable), yaitu 

dukungan orang tua (X1) dan kepercayaan diri siswa (X2), motivasi belajar sebagai intervening 

(Y1), dan variabel dependen / variabel endogen (endogenous variable), yaitu hasil belajar 

(Y).Adapun indicator dari variable-variabel tersebut adalah : 

 

Dukungan Orang Tua 
Kepercayaan Diri 

Siswa 
Motivasi Belajar 

Hasil 

Belajar 

Menurut House (2002) 

bentuk dukungan orang 

tua meliputi: 

1. Dukungan Emosianal 
a) Partisipasi oran tua 

dalam belajar anak 
b) Menciptakan suasana 

belajar anak 
c) Memberikan motivasi 

belajar kepada anak 

Menurut 

Kemendikbud (2014), 

indikator 

kepercayaan diri 

adalah berikut ini :  

1. Berpendapat atau 
melakukan 
kegiatan tanpa 
ragu  

Menurut Nana 

Sudjana (2006), 

indikator motivasi 

belajar adalah 

berikut ini :  

1. Minat dan 
perhatian siswa 
terhadap 
pelajaran  

2. Semangat siswa 
untuk 

Diambil 

dari hasil 

nilai rata-

rata raport 

siswa. 
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Dukungan Orang Tua 
Kepercayaan Diri 

Siswa 
Motivasi Belajar 

Hasil 

Belajar 

d) Membantu kesulitan 
belajar anak 

2. Dukungan 
Instrumental 

a) Penyediaan fasilitas 
belajar 

b) Penyediaan alat 
perlengkapan belajar 

c) Tersedianya tempat 
belajar 

d) Mengatur waktu 
belajar anak 

3. Dukungan Informasi 
a) Pengawasan belajar 
b) Problem solving dalam 

belajar 
4. Dukungan penilaian 
a) Memberikan sanksi 

atau hukuman 
b) Memberikan hadiah 
 

2. Mampu membuat 
keputusan 
dengan tepat  

3. Tidak mudah 
putus asa  

4. Tidak Canggung 
dalam bertindak 

5. Berani presentasi 
di dalam kelas 

6. Berani bertanya, 
berpendapat, 
atau menjawab 
pertanyaan. 

melakukan 
tugas-tugas 
belajarnya  

3. Tanggung jawab 
dalam 
mengerjakan 
tugas-tugas 
belajarnya  

4. Reaksi yang 
ditunjukkan 
siswa terhadap 
stimulus yang 
diberikan oleh 
guru  

5. Rasa senang 
dan puas dalam 
mengerjakan 
tugas yang 
diberikan. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian menggunakan analisis statistik yaitu analisis jalur (Path Analysis). Teknik 

analisis jalur ini dikembangkan oleh Sewal Wright di tahun 1934. Analisis ini digunakan untuk 

menguji pengaruh variable intervening (Z) dimana penggunaan analisis regresi untuk menaksir 

hubungan kausalitas antar variable (model casual). Analisis jalur merupakan perluasan dari 

analisis regresi linier berganda atau analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk 

menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan 

teori. Hubungan langsung terjadi jika satu variabel mempengaruhi variabel lainnya tanpa ada 

variabel ketiga yang memediasi (intervening) hubungan kedua variabel tersebut. Hubungan 

tidak langsung adalah jika ada variabel ketiga yang memediasi hubungan kedua variabel ini 

(Ghozali, 2005:160).  

Dengan demikian dalam model hubungan antar variabel tersebut, terdapat variabel 

independen yang dalam hal ini disebut variabel eksogen (exogenous), dan variabel dependen 

yang disebut variabel endogen (endogenous). Melalui analisis jalur ini akan dapat ditemukan 

jalur mana yang paling tepat dan singkat suatu variabel independen menuju variabel dependen 

yang terakhir (Sugiyono, 2010:39). Berikut ini adalah model fit dan tabel hasil dari analisis 

jalur.  
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Gambar 3. Hasil Path Analisis 

 

Tabel 3. Hasil Pengukuran Tingkat Kesesuaian (goodness-of-fit model) 

Ukuran Goodness of 

Fit 

Batas Penerimaan Goodness 

of Fit 
Hasil 

Chi Square semakin kecil semakin baik 0.270 

Probability (P) P  0,05 0.603 

RMSEA RMSEA ≤ 0,08 0.000 

CFI 0,80 ≤ CFI ≤ 1 1.000 

TLI 0,80 ≤ TLI  1.276 

 

Tabel 4. Hasil Standardized Regression Weights 
 Estimate S.E. C.R. P Label 

Dukungan Orang Tua → 

Motivasi Belajar 
.213 .064 3.222 .001 par_3 

Dukungan Orang Tua → 

Kepercayaan Diri Siswa 
.155 .042 2.325 .020 par_5 

Motivasi Belajar → Hasil 

Belajar 
.143 .074 2.099 .036 par_1 

Kepercayaan Diri  

Siswa → Hasil Belajar 
.063 .113 .930 .035 par_2 

Dukungan Orang Tua → 

Hasil Belajar 
.018 .072 .260 .009 par_4 

 
1. Hubungan Variabel Dukungan Orang Tua Terhadap Motivasi Belajar 

Variabel dukungan orang tua berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

motivasi belajar.  Hal ini terlihat bahwa nilai P = 0.001 atau kurang dari 0.05.  

Dan besar pengaruh variabel dukungan orang tua terhadap variabel motivasi belajar 

sebesar 0.213 atau 21.3%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel dukungan 

orang tua akan mampu meningkatkan variabel motivasi belajar sebesar 21.3%. 
2. Hubungan Variabel Dukungan Orang Tua Terhadap Kepercayaan Diri Siswa 

Variabel dukungan orang tua berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

kepercayaan diri siswa.  Hal ini terlihat bahwa nilai P = 0.002 atau kurang dari 0.05.  
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Dan besar pengaruh variabel dukungan orang tua terhadap variabel kepercayaan diri 

siswa sebesar 0.155 atau 15.5%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel 

dukungan orang tua akan mampu meningkatkan variabel kepercayaan diri siswa sebesar 

15.5%. 
3. Hubungan Variabel Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar 

Variabel motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel hasil 

belajar. Hal ini terlihat bahwa nilai P = 0.036 atau kurang dari 0.05.  

Dan besar pengaruh variabel motivasi belajar terhadap variabel hasil belajar sebesar 

0.143 atau 14.3%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel motivasi belajar 

akan mampu meningkatkan variabel hasil belajar sebesar 14.3%. 
4. Hubungan Variabel Kepercayaan Diri Siswa Terhadap Hasil Belajar 

Variabel kepercayaan diri siswa berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel 

hasil belajar.  Hal ini terlihat bahwa nilai P = 0.035 atau kurang dari 0.05.  

Dan besar pengaruh variabel kepercayaan diri siswa terhadap variabel hasil belajar 

sebesar 0.063 atau 6.3%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel 

kepercayaan diri siswa akan mampu meningkatkan variabel hasil belajar siswa sebesar 

6.3%. 
5. Hubungan Variabel Dukungan Orang Tua Terhadap Hasil Belajar 

Variabel dukungan orang tua berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel hasil 

belajar. Hal ini terlihat bahwa nilai P = 0.009 atau kurang dari 0.05.  

Dan besar pengaruh variabel dukungan orang tua terhadap variabel hasil belajar sebesar 

0.018 atau 1.8%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel dukungan orang 

tua akan mampu meningkatkan variabel hasil belajar sebesar 1.8%. 

 

Pengaruh Variabel Dukungan Orang Tua terhadap variabel Hasil Belajar melalui mediasi 

variabel Motivasi Belajar adalah 0.213 × 0.143 = 0.030 = 3% . Pengaruh Variabel Dukungan 

Orang Tua terhadap variabel Hasil Belajar melalui mediasi variabel Kepercayaan Diri Siswa 

adalah 0.155 × 0.63 = 0.0976 = 9,76% .  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan diatas, maka kesimpulan 

dalam penelitian ini yaitu :  
1. Ada pengaruh variabel dukungan orang tua terhadap variabel motivasi belajar.  Dan besar 

pengaruh variabel dukungan orang tua terhadap variabel motivasi belajar sebesar 0.213 atau 
21.3%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel dukungan orang tua akan mampu 
meningkatkan variabel motivasi belajar sebesar 21.3%. 

2. Ada pengaruh variabel dukungan orang tua terhadap variabel kepercayaan diri siswa. Dan besar 
pengaruh variabel dukungan orang tua terhadap variabel kepercayaan diri siswa sebesar 0.155 
atau 15.5%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel dukungan orang tua akan 
mampu meningkatkan variabel kepercayaan diri siswa sebesar 15.5%. 

3. Ada pengaruh variabel motivasi belajar terhadap variabel hasil belajar. Dan besar pengaruh 
variabel motivasi belajar terhadap variabel hasil belajar sebesar 0.143 atau 14.3%. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel motivasi belajar akan mampu meningkatkan 
variabel hasil belajar sebesar 14.3%. 

4. Ada pengaruh variabel kepercayaan diri siswa terhadap variabel hasil belajar. Dan besar 
pengaruh variabel kepercayaan diri siswa terhadap variabel hasil belajar sebesar 0.063 atau 
6.3%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel kepercayaan diri siswa akan mampu 
meningkatkan variabel hasil belajar siswa sebesar 6.3%. 

5. Ada pengaruh variabel dukungan orang tua terhadap variabel hasil belajar siswa. Dan besar 
pengaruh variabel dukungan orang tua terhadap variabel hasil belajar sebesar 0.018 atau 1.8%. 
Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi variabel dukungan orang tua akan mampu 
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meningkatkan variabel hasil belajar sebesar 1.8%. 
 

SARAN  

Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa variabel dukungan orang tua merupakan variabel 

yang memiliki pengaruh besar. Disaat pandemi COVID-19 ini orang tua selaku menjadi guru 

pertama siswa di rumah, diharapkan mampu memberikan dukungan kepada putra-putrinya. Di 

masa pandemi ini COVID-19 ini, guru-guru kelas juga diharapkan juga mampu memotivasi 

siswa-siswinya. Dukungan orang tua dan siswa akan sangat berdampat pada hasil belajarnya. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman konsep 

mahasiswa pada materi regresi linear berganda berbantuan minitab. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah descriptive kualitatif. Subjek 

penelitian adalah mahasiswa S1 jurusan matematika pada mata kuliah 

ekonometrika yang berjumlah 38 mahasiswa. Pemahaman konsep 

mahasiswa dianalisis berdasarkan hasil tes dan wawancara setelah diterapkan 

pembelajaran berbantuan minitab. Hasil tes dianalisis sesuai dengan 

indikator pemahaman konsep yaitu translation, interpretation, dan 

extrapolation. Berdasarkan hasil tes, subjek penelitian dikategorikan menjadi 

mahasiswa dengan pemahaman konsep tinggi, sedang dan rendah, 

selanjutnya diwawancara untuk mengofirmasi hasil tes. Hasil penelitian 

menujukkan bahwa 65,78% mahasiswa berkategori pemahaman konsep 

tinggi sebagian besar telah memenuhi ketiga indikator pemahaman konsep, 

21,05% mahasiswa dengan pemahaman konsep sedang telah memenuhi 

indikator pemahaman konsep yaitu translation dan extrapolation tetapi 

belum mampu melakukan interpretasi secara lengkap dan tepat, selanjutnya 

13,17% mahasiswa dengan pemahaman konsep rendah hanya mampu 

melakukan translation pada materi regresi linear berganda.  

Kata kunci: analisis pemahaman konsep, regresi linear berganda, 

berbantuan minitab. 

 

PENDAHULUAN 

 Pembelajaran di Indonesia pada awal bulan April 2020 hingga sekarang ini menerapkan 

pembelajaran daring. Hal tersebut dikarenakan indonesia masih mengalami pandemi Covid-19. 

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan secara online. 

Menurut Moore, Dickson-Deane, & Galyen (2011) pembelajaran daring merupakan 

pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, 

fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran. 

Menurut Fitriyani (2020) pembelajaran daring merupakan suatu inovasi yang melibatkan 

teknologi informasi pada pembelajaran.  Pembelajaran secara online tidak hanya mendorong 

penggunaan teknologi untuk proses pembelajaran dan pengajaran tetapi juga mengembangkan 

kemampuan pedagogik yang berfokus pada pembelajaran dan penggunaan sumber daya digital 

dan alat komunikasi (Stein, Shephard, & Harris, 2011). 
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  Pembelajaran daring diterapkan hampir semua sekolah maupun perguruan tinggi 

termasuk Universitas Negeri Malang. Pada perkuliahan mata kuliah ekonometrika Universitas 

Negeri Malang diterapkan pembelajaran daring, dengan sub materi yang dibahas adalah regresi 

linear berganda. Regresi linear berganda merupakan salah satu materi pada mata kuliah 

ekonometrika yang membahas mengenai hubungan antara 2 variabel bebas atau lebih dengan 

variabel terikat pada masalah ekonomi. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk 

membantu mahasiswa dalam melakukan analisis regresi linear berganda adalah aplikasi 

minitab. Menurut Meilisa (2019) Minitab adalah salah satu progam untuk melakukan 

pengolahan statistik dengan kemampuan melakukan analisis yang komplek. 

Menurut Mairing (2020) minitab merupakan perangkat lunak yang memiliki kelebihan 

membantu mahasiswa memahami karakteristik data secara langsung dan komprehensive. 

Lebih lanjut Mairing mengemukakan bahwa aplikasi minitab dapat digunakan untuk analisis 

regresi. Aplikasi minitab tersebut dapat digunakan apabila data yang akan dianalisis sangat 

banyak dan melibatkan lebih dari 2 variabel yang tidak memungkinkan untuk dihitung secara 

manual.. Salah satu sub capaian pembelajaran materi regresi linear berganda berbantuan 

minitab adalah menentukan hubungan fenomena ekonomi yang di dasarkan pengembangan 

teori. Agar mahasiswa dapat menentukan hubungan fenomena ekonomi tersebut maka 

mahasiswa perlu memahami konsep dari regresi linear berganda. Berdasarkan hal tersebut,  

pada perkuliahan daring meskipun tidak dilakukan pembelajaran secara langsung melalui tatap 

muka diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep regresi linear berganda yang 

disampaikan oleh dosen.  

 Pemahaman merupakan kemampuan dalam menangkap pengertian atau definisi seperti 

mampu menyatakan suatu materi ke dalam bentuk lain yang mudah dipahami serta mampu 

memberikan interpretasi dan mampu mengklasifikannya (Lailatus, 2017). Menurut Mastie & 

Johson, pemahaman terjadi ketika seseorang mampu mengenali, menjelaskan, dan 

menginterpretasikan suatu masalah (dalam Aulia, 2017). Pemahaman selalu dihubungkan 

dengan konsep. Menurut Mawaddah (2016) konsep merupakan sesuatu yang tergambar dalam 

pikiran, suatu pemikiran, gagasan atau suatu pengertian. Menurut Mills (2019) bahwa 

pemahaman konsep tidak hanya mengetahui fakta dan strategi tetapi siswa harus memahami 

hubungan antara ide matematika serta mampu mentransfer dan menerapkan  pengetahuan ke 

dalam situasi baru. 

 Pemahaman konsep dapat diartikan sebagai kemampuan dalam menangkap, 

menjelaskan dan melakukan interpretasi suatu ide, gagasan atau suatu pengertian. 

 Menurut Rosyidah (2020) pendidikan sejauh ini masih memandang bahwa konsep, 

fakta yang dipelajari perlu diingat dan dihafalkan dan dosen sebagai sumber pengetahuan yang 

utama. Suatu pembelajaran yang baik seharusnya mengharuskan mahasiswa untuk menemukan, 

menganalisis, serta mengkontruksi pengetahuan sebelumnya dalam memahami suatu konsep 

secara mandiri. Pemahaman konsep mahasiswa penting ditanamkan agar dapat memahami 

bahwa konsep yang dipelajari tersebut bermakna. Melalui pemahaman konsep yang baik, 

mahasiswa dapat menerapkan konsep dalam penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. 

Menurut Bloom (dalam Rosiyanti, 2015) indikator pemahaman konsep yang digunakan 

untuk mengukur pemahaman konsep dibedakan menjadi tiga tingkatan yaitu Translation, 

Interpretation, dan Extrapolation. Translation adalah pemahaman yang berkaitan dengan 

kemampuan dalam mengubah suatu ide ke dalam bentuk lain. Interpretation merupakan 

pemahaman yang berkaitan dengan kemampuan dalam menafsirkan maksud dari suatu ide. 

Extrapolation adalah pemahaman yang berkaitan dengan kemampuan dalam membuat 

kesimpulan dari permasalahan yang telah diselesaikan.  

 Berdasarkan paparan tersebut, penting dilakukan penelitian terkait pemahaman konsep 

regresi linear berganda berbantuan minitab pada perkuliahan daring ekonometrika. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pemahaman konsep regresi linear berganda 
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berbantuan minitab. penelitian ini merupakan penelitian awal dan hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat sebagai bahan evaluasi dosen untuk lebih memperbaiki pembelajaran yang 

diterapkan. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif disusun 

untuk memahami dan menggambarkan suatu fenomena yang terjadi melalui pendeskripsian 

dalam bentuk kata-kata. Data yang dideskripsikan dalam penelitian ini adalah data kualitatif 

mengenai pemahaman konsep siswa dalam menyelesaikan masalah analisis regresi linear 

berganda. Subjek dalam penelitian ini adalah 38 mahasiswa jurusan matematika yang 

mengikuti kelas ekonometrika. Tempat penelitian adalah di Jurusan Matematika Universitas 

Negeri Malang. 

Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil tes dan wawancara setelah dilakukan 

pembelajaran berbantuan minitab. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti dan 

instrumen tambahan dalam penelitian ini adalah soal tes dan wawancara. Soal tes disusun 

berdasarkan indikator pemahaman konsep menurut Bloom yaitu translation, interpretation, 

dan ekstrapolation.  

Pada tingkat translation diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan kembali ide yang telah 

di pelajari sebelumnya dan mengubah suatu ide ke dalam bentuk lain yaitu model matematika. 

Pada tingkat interpretation diharapkan mahasiswa dapat melakukan interpretasi dari model 

regresi dan grafik. Pada tingkat ekstrapolation diharapkan mahasiswa dapat membuat 

kesimpulan dari hasil analisis regresi. Soal tes terdiri dari 3 soal. Soal berupa masalah ekonomi 

yang akan dianalisis menggunakan analisis regresi linear berganda. Soal pertama menujukkan 

indikator translation, soal kedua menujukkan indikator interpretation, dan soal ketiga 

menujukkan indikator ekstrapolation. Berikut ini adalah soal tes pada materi analisis regresi 

linear berganda 

Data Ekspor Pakaian Jadi Indonesia ke Jepang yang dipengaruhi oleh harga Ekspor 

Pakaian Jadi dan kurs Rp/Yen  

Ekspor 

Pakaian 

Jadi 

(ton) 

 

Harga 

Ekspor 

pakaian 

jadi 

(dollar) 

Kurs 

Rp/Yen 

 

 

3678,8 248,48 5,65 

4065,3 331,48 10,28 

8431,4 641,88 13,5 

15718 100,8 13,84 

11891 536,69 12,66 

9349,7 332,25 13,98 

14561 657,6 15,69 

20148 928,1 16,62 

26776 1085,5 18,96 

43501 1912,2 22,05 

49223 2435,8 22,5 

65076 6936,7 20,6 

54941 3173,14 43 

58097 2107,7 70,67 

112871 2935,7 71,2 

108280 3235,8 84 
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Pertanyaan : 
1. Secara Teori, bagaimanakah hubungan yang diharapkan antara variabel-variabel tersebut ? 

Bagaimanakah bentuk umum model regresi dari data tersebut ? 
2. Lakukan analisis regresi pada data di atas, bagaimanakah interpretasi dari model regresi dan 

grafik yang dihasilkan ? (menggunakan minitab) 
3. Buatlah kesimpulan dari hasil regresi yang diperoleh. 

a. Bagaimanakah uji kecocokan dan uji individual model regresi yang dihasilkan ? berikan 
kesimpulan 

b. Bagaimanakah koefisien determinasi yang dihasilkan ? berikan kesimpulan 

Rubrik penilaian disusun berdasarkan indikator pemahaman konsep. Setelah data 

dikumpulkan kemudian dianalisis. Selanjutnya, mahasiswa dikategorikan dalam tiga kategori 

pemahaman konsep seperti berikut. 

Tabel Kategori Pemahaman Konsep Mahasiswa 

Pemahaman Konsep Mahasiswa 

Pemahaman konsep tinggi Pemahaman konsep sedang Pemahaman konsep rendah 

75 ≤ x ≤ 100 60 ≤ x < 75 x ≤ 59 

Keterangan x adalah nilai tes mahasiswa 

 Penilaian pemahaman konsep dan ketercapaian indikator disesuaikan dengan tingkat kesulitan 

soal tes dan berdasarkan konsultasi dengan pembimbing. Setelah menganalisis hasil tes 

selanjutnya dilakukan proses wawancara. Wawancara dilakukan untuk memverifikasi jawaban 

mahasiswa serta merekam jawaban siswa yang tidak tertulis pada lembar jawaban. 

 Pemahaman konsep mahasiswa secara klasikal dikategorikan menjadi 3 yaitu dikatakan 

sangat baik apabila mencapai persentase klasikal ≥ 75 % dari keseluruhan mahasiswa yang 

mendapatkan skor pemahaman tinggi, dikatakan baik apabila mencapai persentase klasikal 

antara 60% ≤ persentase klasikal ≤ 75%  dan kurang baik apabila persentase klasikal ≤
60%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Berdasarkan hasil pengerjaan yang telah diselesaikan, kemudian data dianalasis 

berdasarkan rubrik penilaian untuk mengetahui pemahaman konsep regresi linear berganda 

berbantuan minitab. Selanjutnya mahasiswa dikategorikan menjadi tiga kategori dengan 

pemahaman konsep tinggi, sedang, dan rendah berdasarkan nilai yang diperoleh. Tabel berikut 

menjelaskan banyaknya siswa yang terbagi dalam ketiga kategori. 

 

Pemahaman konsep Banyaknya mahasiswa 

(berdasarkan kategori) 

Persentase  

Kategori tinggi 25 65,78 % 

Kategori sedang 8 21,05 % 

Kategori rendah 5 13, 17 % 

 

Berikut ini akan diuraikan analisis hasil tes dari setiap kategori pemahaman. 

Pemahaman mahasiswa dengan skor pemahaman tinggi  

Pada soal nomer 1 mahasiswa telah mampu membedakan mana yang termasuk variabel 

bebas dan variabel terikat pada masalah ekonomi yang diberikan. Selain itu, mahasiswa telah 

dapat menjelaskan secara teori bagaimana hubungan antara variabel bebas dengan variabel 

terikat dengan menggali pengetahuan yang telah dimiliki dan telah mampu membuat model 

regresi dari masalah yang diberikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa indikator translation 

telah terpenuhi. Berikut ini salah satu hasil pengerjaan soal nomor 1. 
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Selanjutnya untuk nomor 2, sebagian besar mahasiswa telah mampu 

menginterpretasikan hasil persamaan regresi dan grafik yang diperoleh dari analisis regresi 

linear berganda. Meskipun ada sedikit mahasiswa yang masih belum lengkap dalam menjawab 

makna dari nilai koefisien b1 dan b2 seharusnya perlu dilengkapi bahwa variabel yang tidak 

diinterpretasikan dianggap konstan. Selain itu, masih ada yang belum menyebutkan asumsi 

multikolinearitas dalam melakukan interpretasi. Berdasarkan hasil wawancara, hal tersebut 

dikarenakan mahasiswa terlalu terburu-buru dan kurang teliti dalam menjawab soal.  

Selanjutnya untuk soal nomor 3 semua siswa yang mendapatkan skor pemahaman 

tinggi telah mampu menjawab soal dengan lengkap dan benar serta mampu memberikan 

kesimpulan dari uji t, uji f dan koefisien determinasi yang diperoleh. Sehingga indikator 

pemahaman konsep ekstrapolation (membuat kesimpulan ) terpenuhi. 

 

Pemahaman mahasiswa dengan skor pemahaman sedang 

 Berdasarkan hasil jawaban, sebagian besar mahasiswa telah mampu menyelesaikan 

soal nomor 1 yaitu mampu menjelaskan secara teori bagaimana hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat tetapi belum mampu membuat model regresi dari masalah yang 

diberikan. Hal ini dikarenakan mahasiswa masih belum memahami pertanyaan yang dimaksud. 

Berikut ini salah satu hasil pengerjaan soal nomor 1 

 

  
Berdasarkan jawaban tersebut, mahasiswa hanya menuliskan model regresi yang dimaksud 

padahal pada pertanyaan yang dimaksud adalah model regresi secara umum. Secara 

keseluruhan mahasiswa sudah mampu menjelaskan konsep yang dimaksud sehingga indikator 

translation sudah terpenuhi. 

 Pada soal nomor 2 sebagian besar mahasiswa masih belum lengkap dalam melakukan 

interpretasi, baik dalam interpretasi persamaan regresi maupun grafik yang dihasilkan. Berikut 

salah satu hasil pengerjaan soal nomor 2 
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Berdasarkan jawaban tersebut, diperoleh bahwa mahasiswa hanya menginterpretasikan grafik 

residual saja tanpa menginterpretasikan persamaan regresi yang dihasilkan. Berdasarkan 

wawancara kepada salah satu subjek, hal tersebut dikarenakan mahasiswa masih bingung dan 

lupa bagaimana menginterpretasikan persamaan regresi khususnya pada memaknai koefisien 

regresi. 

Selanjutnya untuk soal nomor 3 siswa telah mampu menyimpulkan hasil regresi yang 

diperoleh tetapi masih sedikit yang kurang lengkap dalam menjawab. Berikut hasil pengerjaan 

salah satu mahasiswa. 
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Berdasarkan hasil pengerjaan tersebut, mahasiswa kurang detail dalam memberikan 

kesimpulan pada uji t, seharusnya perlu dijelaskan pengaruh hubungan antara harga ekspor 

dengan tingkat ekspor kemudian pengaruh hubungan kurs dengan tingkat ekspor. 

Pemahaman mahasiswa dengan skor pemahaman rendah 

 Pada soal nomor 1, subjek pertama telah memenuhi indikator translation yaitu telah 

mampu membuat model regesi dari masalah ekonomi yang diberikan serta dapat memberikan 

penjelasan mengenai teori ekonomi hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat pada 

soal. Sedangkan pada subjek kedua masih belum bisa menjelaskan hubungan-hubungan antara 

variabel bebas dengan variabel terikat dengan benar, sehingga model yang dihasilkan juga 

salah. Berikut hasil pengerjaan nomor 1 subjek kedua 

 

 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara, kesalahan tersebut dikarenakan mahasiswa belum memahami 

makna dari variabel bebas dan variabel terikat pada masalah yang diberikan. 

Pada soal nomor 2, mahasiswa kesalahan dalam melakukan interpretasi pada 

persamaan regresi. Berikut beberapa hasil pengerjaan dari mahasiswa 

 
Berdasarkan hasil pengerjaan tersebut, mahasiswa masih mengalami kesalahan dalam 

melakukan interpretasi persamaan regresi yaitu dalam menafsirkan tanda pada koefisien regresi 

seharusnya apabila tanda koefisien regresi positif maka makna dari b1 adalah apabila terjadi 

kenaikan 1 dolar harga ekspor maka akan meningkatkan tingkat ekspor sebesar 7,82 ton dengan 

asumsi variabel kurs konstan dan makna dari b2 adalah apabila tingkat kurs meningkat maka 

ekspor barang akan meningkat sebesar 1002 ton. Untuk interpretasi grafik masih belum 

diselesaikan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa siswa masih cenderung meniru 

apa yang disampaikan oleh dosen padahal konteks masalah yang diberikan berbeda sehingga 

dapat dikatakan mahasiswa masih belum memahami makna dari parameter regresi. 

 Pada soal nomor 3, mahasiswa juga mengalami kesalahan dalam membuat kesimpulan 

dari uji t dan uji f maupun koefisien determinasi. 
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Berdasarkan hasil jawaban, mahasiswa belum bisa memahami apa yang dimaksud dengan uji 

kecocokan dan uji individual. Hal tersebut dapat dilihat dalam menujukkan uji kecocokan 

menggunakan grafik versus fit padahal pada grafik versus fit digunakan untuk melihat apakah 

residual berdistribusi normal atau tidak. Selanjutnya, dalam menjawab bagian b, mahasiswa 

juga belum bisa menujukkan koefisien determinasi. 

 

PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil analisis terhadap jawaban mahasiswa, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan beberapa mahasiswa yang menjadi subjek penelitian. Pada soal nomor 1, 

sebagian besar mahasiswa telah mampu memberikan penjelasan terkait ide yang telah 

dipelajari serta mampu membuat model dari masalah yang diberikan, mekipun masih ada 2 

mahasiswa yang mengalami kesalahan. Kesalahan tersebut terletak pada memahami masalah 

yang diberikan. Berdasarkan wawancara, kesalahan tersebut dikarenakan mahasiswa belum 

memahami konsep terkait variabel bebas dan variabel terikat pada data yang diberikan 

sehingga mengakibatkan kesalahan konsep dalam memahami masalah dan mengolah informasi 

yang diberikan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Jatisunda (2017) bahwa ketidakpahaman 

akan mengakibatkan kesalahan dalam memahami masalah. Hal tersebut sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Tambychik & Meerah (2010) bahwa kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah disebabkan kurang mampu mengolah informasi sehingga kesulitan dalam memahami 

dan menerjemahkan makna pada masalah. Selain itu, kesalahan disebabkan mahasiswa terlalu 

terburu-buru dalam membaca masalah pada data yang diberikan sehingga mengalami 

kesalahan dalam memahami masalah dan menyadari kesalahan yang dilakukan ketika proses 

wawancara. Berdasarkan penelitian Rahmawati (2019) salah satu penyebab terjadinya 

kesalahan pada tahap memahami masalah adalah terburu-buru atau kurang teliti dalam 

membaca dan memahami masalah yang diberikan. 

 Pada soal nomor 2, sebagian besar mahasiswa telah mampu melakukan interpretasi dari 

model regresi dan grafik yang dihasilkan, tetapi masih ada mahasiswa yang kurang lengkap 

dalam menjawab dan masih ada 2 mahasiswa yang mengalami kesalahan dalam 

menginterpretasikan. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh bahwa mahasiswa yang kurang 
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lengkap dalam melakukan interpretasi dikarenakan terburu-buru dalam menyelesaikan 

masalah. Sedangkan siswa yang mengalami kesalahan interpretasi dikarenakan siswa masih 

belum memahami konsep yang dipelajari dan cenderung meniru apa yang disampaikan oleh 

dosen. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fajri (2019) bahwa sebagian 

mahasiswa mengalami kesalahan dalam melakukan interpretasi dikarenakan tidak menguasai 

konsep yang diajarkan.  

Pada soal nomor 3 sebagian besar mahasiswa telah memenuhi indikator ekstrapolasi 

atau membuat kesimpulan, meskipun ada mahasiswa yang mengalami kesalahan dalam 

memahami makna koefisien determinasi dan uji kecocokan. Berdasarkan hasil wawancara, 

mahasiswa menyadari kesalahan yang dilakukan meskipun ada penjelasan yang masih kurang 

tepat. kesalahan tersebut dikarenakan siswa kurang teliti dan terlalu terburu-buru dalam 

menjawab pertanyaan yang diberikan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh bahwa pemahaman konsep 

mahasiswa kelas ekonometrika Universitas Negeri Malang setelah menerima pembelajaran 

berbantuan minitab dapat dikategorikan baik dengan ketercapaian pemahaman klasikal sebesar 

65,78%. Sehingga dapat dikatakan bahwa lebih dari setengah jumlah mahasiswa telah mampu 

memahami konsep analisis regresi linear berganda. Selanjutnya 21,05% dari keseluruhan 

mahasiswa masih belum bisa melakukan interpretasi dan ekstrapolasi secara lengkap meskipun 

telah mampu melakukan translasi. Kemudian 13,17% mahasiswa belum mampu melakukan 

interpretasi dan ekstrapolasi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa belum memahami 

keseluruhan konsep regresi linear berganda yang diajarkan serta kurang teliti dalam menjawab 

dan memahami masalah yang diberikan. 

Hasil penelitian awal ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pemahaman 

konsep mahasiswa terkait materi analisis regresi linear berganda dan sebagai bahan evaluasi 

untuk dosen dalam memperbaiki lagi pembelajaran untuk meminimalisir lagi kesalahan yang 

dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah regresi linear berganda. Selanjutnya 

untuk peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang sama sebaiknya menggunakan 

indikator pemahaman konsep yang lebih banyak lagi untuk topik yang berbeda.  
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Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan translasi representasi 

verbal ke grafik melalui penyelesaian soal bangun datar yang ditinjau dari 

gaya kognitif field dependence (FD) dan field independence (FI). Penelitian 

ini berjenis deksriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini 

adalah 4 siswa (2 siswa FD dan 2 siswa FI). Teknik pengumpulan data 

penelitian ini yaitu kuesioner (soal bangun datar dan soal GEFT) dan 

wawancara semi-terstruktur untuk menginvestigasi translasi representasi 

pada materi bangun datar. Siswa bergaya field dependence melakukan 

inkubasi ketika mengidentifikasi kata kunci dari representasi sumber. 

Kemudian memaknai kata kunci yang diberikan serta terdapat kesalahan 

pada pemaknaannya. Kesalahan yang dilakukan berjenis interpretation error 

dan preservation error. Kesalahan tersebut tidak dapat dihindari karena 

siswa bergaya FD tidak melakukan determining equivalence. Siswa bergaya 

field independence tidak melakukan inkubasi namun memenuhi salah satu 

aspek kreatifitas yaitu flexibility. Siswa bergaya FI cenderung lebih leluasa 

dan realistis dalam memaknai maupun membayangkan permasalahan yang 

diberikan daripada siswa bergaya FI. Translasi representasi yang dilakukan 

siswa FI juga memenuhi semua tahapan translasi, yaitu unpacking sources, 

preliminary coordination, constructing target, dan determining equivalence, 

tanpa adanya kesalahan yang berarti. Implikasi penelitian ini terhadap 

pendidikan matematika yaitu menyarankan pendidik membuka kesempatan 

siswa untuk menggunakan berbagai macam representasi dalam 

menyelesaikan masalah dan membentuk skema pemahaman konsep bangun 

datar yang benar dan utuh. 

Kata kunci: Field Dependence, Field Independence, Gaya Kognitif, 

Representasi, Translasi Representasi. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu standar dalam pembelajaran matematika di sekolah menurut NCTM (2000) 

yaitu representasi. Representasi dapat digunakan peserta didik untuk memahami konsepsi, 

problem solving, berpikir kritis, mengomunikasikan ide, dan menghubungkan suatu konsep 

dengan konsep lainnya (NCTM, 2000:4). Di samping itu, representasi dapat mengoptimalkan 

proses pembelajaran di kelas yang terjadi secara dua arah. Pendidik dapat menyampaikan 

makna matematis dari suatu konsep matematika (melalui representasi) ke peserta didik. 

Sebaliknya, peserta didik dapat mengungkapkan kembali gagasan atau ide matematis ke dalam 

representasi lainnya berupa gambar, simbol, tabel, grafik, atau kalimat verbal (Rahmawati dkk., 

2017). Melalui representasi, peserta didik dapat berpikir lebih leluasa dalam memahami suatu 

konsep matematika maupun menyelesaikan masalah. 

Menurut Goldin (dalam Swastika dkk., 2020), representasi merupakan ungkapan dari ide 

atau gagasan matematis menggunakan berbagai cara atau bentuk. Lesh dkk. (dalam Sabirin, 
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2014) membagi representasi menjadi representasi simbol, verbal, dan visual. Ketiga 

reepresentasi tersebut dapat digunakan peserta didik sebagai wujud dari ungkapan ide 

matematis yang prosesnya terjadi secara mental sedemikian sehingga proses tersebut susah 

untuk diamati secara langsung. Oleh karena itu, representasi dapat digunakan sebagai objek 

analisis terhadap proses perubahan suatu representasi ke representasi lainnya. 

Representasi sebagai proses mental, peserta didik perlu untuk mengonstruksi representasi 

sumber ke representasi target (Bossé, Adu-Gyamfi, & Chandler, 2014). Proses inilah yang 

disebut sebagai translasi representasi yang diidentifikasi oleh NCTM (2000) sebagai 

kemampuan kritis suatu individu pada aktivitas pembelajaran matematika. Translasi 

representasi bukan hanya mengubah representasi sumber ke target, namun peserta didik perlu 

membangun representasi melalui pemahaman dan ide matematis yang kuat. Di samping itu, 

Bossé dkk. (dalam Rahmawati dkk., 2017) menyatakan bahwa translasi representasi artinya 

mentransformasikan informasi dari representasi sumber ke representasi lainnya. Pada proses 

transformasi tersebut terdapat beberapa aktivitas menurut Bossé dkk. (2014) yaitu unpacking 

sources, preliminary coordination, constructing target, dan determining equivalence. 

Representasi sebagai produk, peserta didik dapat mengonstruksi representasi target 

melalui berbagai cara bergantung pada gaya kognitif. Herman Witkin (dalam Onyekuru, 2015) 

mengklasifikasi gaya kognitif menjadi field dependence (FD) dan field independence (FI). 

Peserta didik bergaya FD cenderung mengolah representasi sumber menggunakan persepsi 

global dan kurang mampu menemukan informasi yang baru (bagi pengetahuannya) pada 

representasi sumber (Onyekuru, 2015). Sedangkan peserta didik bergaya cenderung lebih 

analitis daripada bergaya FD atau mampu menemukan dan memilah informasi dari struktur 

pada representasi sumber (Zhang, Jiao, & Cui, 2014). Perbedaan kedua gaya tersebut dapat 

diamati dari cara peserta didik dalam unpacking sources pada representasi sumber. 

Salah satu materi matematika yang memiliki representasi bervariasi yaitu bangun datar. 

Benda-benda di sekitar yang dilihat tanpa memperhatikan permukaan benda tersebut dapat 

membentuk representasi visual dari bangun datar. Kemudian, masalah sehari-hari terkait 

bangun datar umumnya disajikan dalam representasi verbal. Banyaknya variasi bentuk 

representasi pada materi bangun datar mengakibatkan pentingnya investigasi terhadap proses 

mental dalam translasi representasi verbal ke grafik pada peserta didik ditinjau dari gaya 

kognitif FD dan FI.    

METODE  

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berjenis deskriptif. Subjek penelitian ini 

sebanyak 4 peserta didik yang dipilih dari beberapa responden yang telah diklasifikasikan 

berdasarkan gaya kognitif FD dan FI. Klasifikasi tersebut didasari oleh hasil pengerjaan 

responden terhadap GEFT (Group Embedded Figure Test) yang memuat bangun geometri 

selama tiga sesi. Setiap responden kemudian mengerjakan soal open-ended bangun datar 

sehingga diperoleh jawaban peserta didik terhadap soal yang disajikan pada naskah. Peneliti 

memilih 3 peserta didik dari masing-masing kelas untuk diwawancara. Kemudian, peneliti 

memilih 2 peserta didik pada setiap kelas yang diinisialkan FD1, FD2, FI1, dan FI2 sebagai 

subjek penelitian berdasakan kelengkapan informasi yang diberikan. Instrumen yang 

digunakan pada studi ini yaitu naskah soal GEFT, naskah soal open-ended bangun datar 

(Gambar 1), dan pedoman wawancara. Analisis data penelitian menggunakan tahap analisis 

yang dikembangkan oleh Miles & Huberman (1994) yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan yang memuat verifikasi. 
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Gambar 1. Item Soal Open-Ended Bangun Datar 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Translasi representasi peserta didik berdasarkan gaya kognitifnya diamati melalui cara 

mereka untuk mengolah kalimat sedemikian sehingga memiliki makna yang rasional dan 

menjadi karakteristik dari gaya kognitifnya. Berikut hasil penelitian peserta didik bergaya 

kognitif FD dan FI pada setiap item soal. Sebagai notabene, label Ui, Pi, Ci, dan D berturut-

turut menunjukkan bahwa ia berada pada tahap unpacking sources, preliminary coordination, 

constructing target, dan determining equivalence. 
1. Translasi representasi item a) oleh FD1 

Pada tahap unpacking sources, FD1 perlu membaca soal berulang-ulang untuk 

mengidentifikasi kata kunci pada soal yaitu panjang dan lebar lahan persegi panjang (U1), 

dibagi menjadi 4 taman persegi panjang dengan luas berbeda (U2), dan lintasan setapak 2 

m sebagai pembatas antar taman (U3). Pada tahap ini, FD1 menmbongkar satu informasi 

pada setiap kalimat. Namun, kalimat pertama pada item soal, FD1 tidak dapat menemukan 

kata kunci sehingga ia tidak mengolah informasi tersebut pada tahap preliminary 

coordination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap preliminary coordination, FD1 mulai memaknai kata kunci yang telah ia 

temukan. Karena luas lahan 600 m2, FD1 menetapkan total luas taman menjadi 480 m2 

sehingga diperoleh total luas jalan setapak 120 m2 (P1). Kemudian, FD1 membagi lahan 

Gambar 3. Sketsa Item a) Bergaya Field Dependence 

Gambar 2. Aktivitas Translasi Item a) Bergaya Field Dependence 
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480 m2 menjadi empat taman yang luasnya berbeda dengan panjang yang sama yaitu 20 

m2, sehingga ia memperoleh total panjang taman yaitu 24 m (P2). FD1 membagi panjang 

taman secara acak yaitu 4.5 m, 10.5 m, 6.5 m, dan 2.5 m. Karena tanah yang tersedia untuk 

jalan setapak seluas 120 m2, panjang jalan setapak 20 m, dan informasi yang diperoleh pada 

tahap unpacking sources adalah lebar jalannya adalah 2 m, maka FD1 memperoleh 

banyaknya jalan setapak yang dibutuhkan adalah 120/(20x2)=3 jalan setapak (P3). 

Pada tahap constructing target, FD1 menggambarkan lahan yang diminta pada soal 

dengan memanfaatkan hasil analisis informasi yang diperoleh pada tahap preliminary 

coordination (C1). Hasil pada tahap ini dapat dilihat pada Gambar 3. 

Pada tahap determining equivalence (D), FD1 tidak memeriksa kelengkapaan 

informasi representasi target terhadap representasi sumber. Pada kasus ini, FD1 melakukan 

kesalahan pada gambar yang telah dikonstruk pada Gambar 3. Bagian sebelah kanan dari 

lahan terlihat bahwa FD1 menambahkan jalan setapak. Berdasarkan hasil wawancara dan 

analisis translasi representasi yang digambarkan pada Gambar 3, FD1 mengalami 

preservation error yang disebabkan karena ke cerobohan atau tidak memverifikasi jawaban 

yang dia tulis (E1). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Adu-Gyamfi dkk. (2012) bahwa 

kesalahan dalam translasi representasi salah satunya berupa preservation error yaitu 

kesalahan terjadi akibat gagal dalam mempertahankan sifat atau atribut pada proses dalam 

translasi. 
2. Translasi representasi item a) oleh FI1 

Pada tahap unpacking sources, FI1 mengidentifikasi informasi pada soal sehingga 

diperoleh kata kunci panjang dan lebar lahan persegi panjang (U1), dibagi menjadi 4 taman 

persegi panjang luas berbeda (U2), jalan setapak 2 m untuk membatasi antar taman (U3), 

dan diberi kawat di sekeliling taman (U4). Pada tahap ini, FI1 berpikir secara kreatif dalam 

menentukan kata kunci karena memenuhi salah satu aspek berpikir kreatif yaitu flexibility 

(Leikin & Lev, 2007). Flexibility ditandai dengan menentukan kata kunci yang dianggap 

tidak penting namun dapat dimanfaatkan oleh FI1. Hal ini juga didukung oleh Zhang dkk. 

(2014) bahwa siswa bergaya FI mampu untuk menganalisis informasi lebih baik daripada 

FD. Akibatnya, FI1 dapat berpikir lebih leluasa untuk memaknai informasi yang dibongkar 

pada soal. 

Pada tahap preliminary coordination, FI1 memulainya dengan memaknai taman yang 

diberi kawat sebagai permintaan untuk meminimumkan modal dan memaksimalkan 

keuntungan (P4). Artinya, penggunaan kawat atau keliling taman harus minimum dan luas 

taman harus maksimum. Kemudian, FI1 menentukan luas lahan menggunakan formula luas 

persegi panjang sehingga diperoleh luas lahan 600 m2 (P1). Selanjutnya, FI1 mengartikan 

dibagi menjadi 4 taman yang luasnya berbeda sebagai taman yang panjang atau lebar antar 

taman berbeda (P2). Selanjutnya, FI1 memulai untuk memikirkan jalan setapak yang akan 

ia modelkan dengan mempertimbangkan informasi P4 sehingga ia menyatakan bahwa “jika 

jalan dibuat berpotongan seperti tanda “+”, maka luas dan keliling taman akan lebih optimal 

daripada membaginya secara tunggal (seperti FD1)”. Pernyataan ini kemudian 

dipertimbangkan dengan informasi P2 sehingga diperoleh modifikasi bentuk jalan setapak 

seperti pada Gambar 5. Akibatnya, informasi P2 juga dimodifikasi sehingga ia menentukan 

dua pasang lahan yang panjangnya sama namun dengan mengurangi sebagian luas 

lahannya (lahan III dan IV) untuk dibuat jalan setapak (P22). 

Pada tahap constructing target, FI1 menggunakan P1, P22, P3, dan P4 sebagai 

informasi untuk mengonstruksi representasi target (C1). Representasi yang dikonstruk sudah 

sesuai dengan proses berpikir FI1 dan tidak terindikasi kesalahan akibat determining 

equivalence. Artinya, FI1 telah melakukan verifikasi pada tahap determining equivalence (D). 
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3. Translasi representasi item b) oleh FD2 

Pada tahap unpacking sources, FD2 mengalami kesulitan untuk memahami maksud 

dari soal. FD2 tidak langsung dapat memahami soal setelah membacanya untuk yang 

pertama kali. Kemudian secara sadar, FD2 berhenti memikirkan maksud dari soal dan 

membiarkan alam bawah sadarnya berproses untuk mengatasi kesulitannya. Kondisi ini 

merupakan inkubasi sebagaimana yang disebutkan Malley & Kiss (2017:7) yaitu kondisi 

pikiran sadar siswa berhenti memikirkan masalah, dan membiarkan alam bawah sadar 

mengambil alih masalah tersebut. Akibat FD2 melakukan inkubasi, Ia menemukan kata 

kunci dari masalah yaitu panjang dan lebar lahan persegi panjang (U1), dibagi menjadi 4 

taman persegi panjang ukuran berbeda (U2), jalan setapak dengan lebar 2 m untuk 

membatasi antar taman (U3), dan luas taman tidak kurang dari 480 m2 (U4).  

Pada tahap preliminary coordination, FD2 mengartikan U4 sebagai luas taman yang 

diinginkan adalah 480 m2 (P4) dan U2 dimaknai sebagai taman yang masing-masing 

panjangnya berbeda (P2).  Kemudian, ia membaginya menjadi 4 bilangan berbeda sebagai 

luas masing-masing taman yaitu 100, 120, 150, 110 (dalam m2). Berdasarkan P2, FD2 

menetapkan lebar taman yaitu 5 m, akibatnya panjang masing-masing taman yaitu 20, 24, 

30, 22 (dalam m) (P22). Selanjutnya, FD2 memaknai U3 yang berfokus pada kata 

“membatasi antar taman”. Akibatnya, FD2 berpikir jika taman ada sebanyak 4, maka jalan 

setapak juga ada 4 (P3). Hal ini tidak benar meskipun ada model lahan yang memuat 4 

taman dan 4 jalan. Selain itu, FD2 mengartikan U1 hanya pada kalimat “persegi panjang” 

sehingga ia memperoleh satu informasi bahwa lahan berbentuk persegi panjang (P1). 

Kedua kasus ini dapat dikatakan FD2 melakukan interpretation error (E1 dan E2). Adu-

Gyamfi (2012:163-164) menyebutkan bahwa interpretation error terjadi ketika siswa salah 

dalam menilai, mengartikan, dan mencirikan atribut atau informasi pada translasi 

representasi. Pada penelitiannya juga menunjukkan bahwa interpretation error paling 

Gambar 5. Sketsa Item a) Bergaya Field Independence 

Gambar 4. Aktivitas Translasi Item a) Bergaya Field Independence 

U4 
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banyak dilakukan yakni 55 dari 100 siswa melakukan kesalahan tersebut dan sisanya 

implementation error dan preservation error. 

Pada tahap constructing target (C1), FD2 memanfaatkan P22, P3, dan P1 untuk 

mengonstruksi representasi target. Hasil dari representasi target dapat dilihat pada Gambar 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada tahap determining equivalence (D), FD2 tidak melakukan pemeriksaan 

kelengkapan atribut representasi target terhadap representasi sumber. Padahal terdapat 

informasi yang tidak lengkap diberikan oleh P1 (E1), kesalahan informasi pada P3 (E2), 

dan kesalahan koordinasi dari P22 (E3) yang bagannya dapat dilihat pada Gambar 6. 

Ganesan & Dindyal (2014:235) menyatakan bahwa kesalahan penggunaan informasi 

disebabkan oleh perbedaan antara informasi yang ada dengan cara siswa mengolahnya. 

Pada penelitiannya juga ditemukan bahwa siswa berkemampuan sedang dan rendah paling 

banyak melakukan kesalahan penggunaan informasi karena kurangnya kemampuan cara 

mengolah informasi. 
4. Translasi representasi item b) oleh FI2 

Pada tahap unpacking sources, FI2 membaca soal sekali dan langsung menemukan 

kata kunci yang diperlukan dari soal. Kata kunci yang ditemukan FI2 yaitu panjang dan 

lebar lahan berbentuk persegi panjang (U1), dibagi menjadi 4 taman luas berbeda berbentuk 

persegi panjang (U2), dibuat jalan setapak 2 m sebagai pembatas antar taman (U3), dan 

luas lahan tidak kurang dari 480 m2 (U4). Kata kunci yang ditemukan FI2 serupa dengan 

FD2. 

Pada tahap preliminary coordination, FI2 memulainya dengan menentukan luas 

lahan yaitu 600 m2 (P11) dan melakukan sketsa awal berupa persegi panjang dengan 

panjang 30 m dan lebar 20 m (P12). Kemudian, FI2 melanjutkannya dengan menentukan 

Gambar 7. Sketsa Item b) Bergaya Field Dependence 

Gambar 6. Aktivitas Translasi Item b) Bergaya Field Dependence 
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bentuk jalan setapak vertikal dan horizontal yang tegak lurus (P3) dengan 

mempertimbangkan U2. Selanjutnya, FI2 mengembangkan kata kunci U2 menjadi panjang 

dan lebar masing-masing taman yang ukurannya berbeda seperti yang diberikan pada 

Gambar 9 (P2). Percobaan model pertama ini kemudian diuji terhadap U4 yaitu dengan 

menentukan luas taman yang tidak kurang dari 480 m2 melalui pengurangan luas lahan 

terhadap luas jalan (P4). Karena luas taman diusahakan untuk melebihi permintaaan, maka 

FI2 mengasumsikan luas taman haruslah lebih dari 480 m2 (P44). Sebagaimana FI1, FI2 

juga memenuhi salah satu aspek berpikir kreatif menurut Leikin & Lev (2007) yaitu 

flexibility karena FI2 dapat berpikir lebih leluasa dalam mengasumsikan kosa kata yang 

realis dan masuk akal.  

Pada tahap constructing target (C1), FI2 menggunakan informasi P11, P12, P3, P2, 

dan P44 untuk mengonstruksi representasi target yang digambarkan pada Gambar 9. 

Representasi target memiliki kelengkapan informasi dan kebenaran pengolahan dari tahap 

unpaking sources dan preliminary coordination. Artinya, FI2 telah menentukan ekivalensi 

representasi sumber dan target atau determining equivalence (D). 

Secara umum, siswa FI lebih banyak dalam mengidentifikasi kata kunci dari masalah 

yang diberikan daripada siswa FD pada tahap unpacking sources. Kemampuan translasi 

representasi FD cenderung prosedural atau belum menunjukkan kemaknaan dari 

representasi target yang dikonstruk. Kasus ini didukung oleh Zhang dkk. (2014) yang 

menyatakan bahwa siswa FI lebih analitis dalam mengolah informasi dari permasalahan 

daripada siswa FD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  9. Sketsa Item b) Bergaya Field Independence 

Gambar  8. Aktivitas Translasi Item b) Bergaya Field Independence 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

Studi ini menyediakan deskripsi siswa bergaya field dependence (FD) dan field 

independence (FI) dalam translasi representasi verbal ke grafik pada masalah bangun datar. 

Siswa bergaya FD cenderung berpikir secara tidak bebas daripada siswa bergaya FI yang 

mengakibatkan siswa mengalami defisit memori. Hasil penelitian ini menunjukkan siswa FD 

melakukan kesalahan pada translasi representasi berupa interpretation error dan preservation 

error. Selain itu, siswa FD tidak menunjukkan perilaku verifikasi proses translasi pada tahap 

determining ekuivalence. Sedangkan siswa bergaya FI lebih banyak mengidentifikasi dan 

mengeskplorasi kata kunci pada masalah daripada siswa bergaya FI dalam tahap unpacking 

sources dan preliminary coordination. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa siswa 

bergaya FI tidak menunjukkan kesalahan representasi pada proses translasinya. 

Temuan penelitian ini menyarankan guru, sebagai pendidik siswa pada pendidikan 

formal, untuk (1) membangun pemahaman konseptual siswa yang benar dan utuh sehingga 

siswa tidak mengalami kesalahan interpretasi, (2) melatih siswa untuk melakukan translasi 

representasi supaya ketika siswa mengonstruksi representasi target, mereka dapat 

meminimalisir preservation error. 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan pemahaman dan keaktifan siswa 

pada materi trigonometri melalui penerapan Media Sudut Trigonometri 

(Sutri). Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif kualitatif. Adapaun 

subjek dalam penelitian ini adalah 26 siswa kelas X Madrasah Aliyah (MA) 

Miftahul Huda, Mojosari, Kepanjen. Pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, tes dan wawancara. Hasil penelitan menunjukkan pembelajaran 

dengan Media Sutri dapat meningkatkan pemahaman dari rerata pemahaman 

sebesar 45% menjadi 80,67% dengan katagori sangat baik dan keaktifan 

siswa sebesar 87,95%  dengan kategori sangat baik.  

Kata kunci: media trigonometri, pemahaman konsep, keaktifan belajar 

 

PENDAHULUAN  

Trigonometri adalah salah satu cabang penting dalam pendidikan matematika. 

Trigonometri merupakan cabang matematika yang menjadi dasar dalam penalaran geometri, 

aritmetika, aljabar dan kalkulus (Maknun, Rosjanuardi, & Jupri, 2020) dan menjadi dasar bagi 

disiplin ilmu yang lain seperti fisika, arsitekrur dan teknik (Weber, 2005). Banyak manfaat 

yang dapat digunakan dalam kehidupan sehari hari dengan trigonometri diantaranya: untuk 

mengukur ketinggian bangunan atau pegunungan, digunakan dalam permainan video, 

konstruksi, teknik penerbangan dan navigasi (Jelatu, Kurniawan, Kurnila, Mandur, & Jundu, 

2019).Oleh sebab itu penting bagi siswa untuk menguasai trigonometri sedini mungkin 

(Ishartono, Juniati, & Lukito, 2016) 

Salah satu kompetensi yang harus dikuasai siswa setelah  belajar trigonometri adalah 

pemahaman konsep trigonometri (Nabie, Akayuure, Ibrahim-Bariham, & Sofo, 2018), dengan 

pemahaman konseptual, siswa dapat menggunakan pengetahuan mereka dan menerapkannya 

pada pemecahan masalah dalam kehidupan mereka sehari-hari (Jelatu et al., 2019)). Menurut 

NCTM (2000) pemahaman konseptual adalah salah satu prinsip umum dan standar matematika 

sekolah, dengan pemahaman konsep trigonometri siswa  dapat  mengembangkan keterampilan 

berpikir kritis (Febriyanto, Haryanti, & Komalasari, 2018) berpikir kreatif dan logis (Dündar, 

2015)serta meningkatkan keterampilan kognitif siswa dalam mengoordinasikan konsep (Nabie 

et al., 2018). 

Pemahaman konsep merupakan kemampuan seseorang dalam  memahami suatu materi 

kemudian mampu menggunakannya kembali, mampu meberikan contoh dan mampu 

memberikan penjelasan yang lebih luas ketika berkomunikasi dengan orang lain (Febriyanto 

et al., 2018). Pemahaman konsep juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam 

menemukan makna melalui mengidentifikasi, membedakan, dan menghubungkan berbagai 

aspek pengalaman (Chaffee, 2019). Menurut Dirjen Dikdasmen (2004) siswa dikatakan 

mampu memahami konsep jika dapat: (1) menyatakan ulang sebuah konsep; (2) 

mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai konsepnya; (3) memberi contoh 

dan bukan contoh dari konsep; (4) menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 
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matematis; (5) mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep; (6) 

menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu; dan (7) 

mengaplikasikan konsep atau algoritma ke pemecahan masalah. Sementara itu menurut Lestari 

(dalam Febriyanto et al., 2018) siswa dikatakan memahami konsep matematis jika siswa dapat: 

(1) mengidentifikasi dan membuat contoh dan bukan contoh, (2) menerjemahkan dan 

menafsirkan makna simbol, tabel, diagram, gambar, grafik, serta kalimat matematis. (3) 

memahami dan menerapkan ide matematis. (4) membuat suatu ekstrapolasi (perkiraan). 

Dalam pembelajaran matematika di sekolah terdapat kendala berkaitan dengan 

pemahaman konsep geometri. Kendala tersebut antaralain: (1) adanya persepsi siswa bahwa 

trigonometri itu abstrak, sulit, dan membosankan, (2) banyaknya rumus dan konsep dalam 

trigonometri yang harus dipahami siswa serta  (3) adanya kecenderungan guru mengajarkan 

konsep dan rumus secara langsung tanpa melibatkan siswa dalam menemukannya (Gur, 2009; 

Ishartono et al., 2016; Kamber & Takaci, 2018; Nabie et al., 2018; Pinahayu, 2017). Hal 

tersebut merupakan tantangan bagi guru untuk dapat membangun dan merekonstruksi 

pemahaman yang bermakna sehingga memungkinkan siswa untuk dapat meyelesaikan masalah 

trigonometri. Untuk mencapai pembelajaran matematika yang berkualitas, guru/pendidik harus 

menciptakan kegiatan pembelajaran dan cara mengajar agar mudah dipahami (Nabie et al., 

2018), selain hal tersebut penting bagi guru untuk melibatkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran (Weber, 2005). Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Pinahayu (2017) bahwa 

kegiatan belajar akan berhasil jika peserta didik aktif mengalami proses belajar, konsep 

matematika tidak hanya dikomunikasikan dengan definisi tetapi perlu contoh, dan contoh yang 

kongkrit dapat berupa media. 

Media merupakan salah satu komponen pembelajaran yang memiliki peranan penting 

dalam proses pembelajaran, dengan media akan membantu siswa dalam mengkongkritkan 

sesuatu yang abstrak (Riyanto, Arifin, & Ardiyansah, 2017) dari sesuatu yang hanya di angan 

menjadi sesuatu yang bisa diraba. Menurut teori perkembangan yang disampaikan Piaget 

bahwa pada tahap operasioanl konkrit, anak anak dapat memahami masalah kongkrit yang ada 

namun belum bisa menangani masalah abstrak, untuk itulah diperlukan tugas guru dalam 

menjembatani antara perkembangan anak pada tahap operasional konkrit dengan tahap operasi 

formal. Melalui media pembelajaran anak-anak mampu berkembang dari kongkrit menjadi 

berpikir secara hipotesis dan abstrak (Widodo & Wahyudin, 2018). Menurut (Primasari & 

Herlanti, 2015) penggunaan media yang menarik, bervariasi akan lebih menarik dan 

memberikan suatu pengalaman belajar siswa, sehingga siswa mudah mengingat pembelajaran 

dan termotivasi untuk belajar (Capuno et al., 2019), selain hal tersebut dengan media konkrit 

siswa akan memiliki objek untuk dimanipilasi yang pada akhirnya akan menumbuhkan 

komunikasi siswa dalam memanipulasi objek tersebut, baik komunikasi dengan  sesama siswa 

maupun guru (Wares, 2019). 

Media Sutri merupakan sebuah media yang didesain sendiri oleh guru untuk membantu 

siswa dalam memahami konsep perbandingan trigonometri. Diharapkan dengan Media Sutri 

siswa mampu menjelaskan rasio trigonometri di berbagai sudut pada berbagai kuadran dengan 

tepat.  Tampilan Media Sutri dapat dilihat pada gambar 1. di bawah ini.  



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 

Prosiding SNMP 2020 443 

 
Gambar 1. Media Sutri 

Media Sutri merupakam media visual. Adapun pembuatan media ini terbuat dari papan 

akrilik bentuk persegi berukuran 40x40 cm yang ditempel stiker. Desain dalam stiker berupa 

lingkaran, didalam lingkaran ditempel busur 3600 dan dipusat lingkaran ditempel benang. 

Bagian dalam dan luar lingkaran dibagi menjadi empat bagian yang sama, bagian luar lingkaran 

diberi warna yang berbeda-beda. Menurut Indriana (2011)media gambar memiliki beberapa 

kelebihan: (1) Mudah didapatkan atau dibuat, (2) lebih banyak memberikan penjelasan 

daripada verbal. (3) dapat menerjemahkan abstrak menjadi lebih kongkrit. Dengan demikian 

penerapan Media Sutri diharapkan mampu menjadikan pembelajaran lebih bermakna. 

Selain pemahaman siswa tentang materi trigonometri, keaktifan siswa  juga memiliki 

peranan yang penting dalam keberhasilan  proses pembelajaran di kelas. Menurut Sujana 

(dalam Wibowo, 2016) makin tinggi kegiatan siswa maka makin tinggi pula berhasilnya 

pengajaran. Lebih lanjut ia menyatakan keaktifan siswa dapat dilihat dalam hal: (1) turut serta 

dalam melaksanakan tugas belajarnya; (2) terlibat dalam pemecahan masalah; (3) bertanya 

kepada siswa lain atau guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya; (4) berusaha 

mencari berbagai informasi yang diperlukan untuk    pemecahan masalah; 5) melaksanakan  

diskusi  kelompok  sesuai dengan petunjuk  guru; (6) menilai kemampuan dirinya dan hasil 

hasil yang diperolehnya; (7) melatih diri dalam memecahkan soal atau masalah yang sejenis; 

dan (8) kesempatan   menggunakan atau menerapkan apa yang diperoleh dalam menyelesaikan 

tugas    atau persoalan yang dihadapinya. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, serta perlu ditingkatkannya 

pemahaman dan keaktifan belajar siswa pada materi trigonometri, maka perlu dilakukan 

penelitian tentang  Penerapan Media Sudut Trigonometri (Sutri) untuk Meningkatkan 

Pemahaman dan Keaktifan Siswa pada Materi Trigonometri 

 

METODE  

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan 

deskriptif.  Penelitian dilakukan di daerah Kepanjen Kabupaten Malang, dengan subjek 

penelitian siswa kelas X Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Huda, Mojosari, Kepanjen dengan 

jumlah siswa sebanyak 26 orang.  

Data pertama terkait dengan pemahaman materi trigonometri dicari dengan metode tes. 

Metode wawancara digunakan sebagai data sekunder atau data tambahan untuk menambah 

data utama tentang pemahaman siswa, wawancara dilakukan kepada seluruh siswa di kelas 

tersebut. Metode yang ketiga yaitu observasi, metode ini  digunakan untuk mencari data 

tentang keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, observer melakukan 

pengamatan kepada perilaku siswa selama pembelajaran dan mengisi lembar observasi sebagai 

bukti pengamatannya. 
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Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa soal pretest  dan lembar LKK 

(Lembar Kerja Kelompok). Soal pretest diberikan kepada siswa untuk mengetahui kemampuan 

awal siswa pada materi perbandingan trigonometri, sedangkan LKK digunakan untuk 

mengetahui peningkatan pemahaman siswa pada materi perbandingan trigonometri dengan 

Media Sutri. Soal prestest  terdiri dari 15 soal  multiple choice dengan lima alternatif pilihan 

jawaban. Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur pemahaman siswa baik pada 

pretest maupun LKK yaitu siswa mampu: (1) menentukan nilai perbandingan trigonometri 

sudut sudut istimewa, (2) mengidentifikasi nilai perbandingan trigonometri di berbagai 

kuadran, (3) melakukan perkiraan. Instrumen pedoman wawancara digunakan untuk 

mewawancarai obyek penelitian, hasil wawancara digunakan sebagai tambahan data 

untukmenambah data primer. Instrumen yang terakhir yaitu lembar observasi, berisi tentang 

catatan pengamat yang berupa checklist terbuka dengan 4 alternatif jawaban yaitu: sangat 

kurang, kurang, cukup, dan sangat baik. Instrumen ini berisi lima indikator dengan sepuluh 

variabel pengamatan, indikator keaktifan siswa yang diamati yaitu: (1) Perhatian (2) 

Kerjasama, (3) Mengemukakan ide dan (4) Pemecahan masalah  

Data  yang  diperoleh  pada penelitian  ini  berupa data hasil pretest, hasil kerja 

kelompok, wawancara dan observasi. Data hasil pretest dan kerja kelompok dianalisis dengan 

cara menghitung perolehan masing-masing skor pada indikator disetiap kelompok, 

dipersentase dengan cara skor perolehan/skor maksimal dan dikalikan seratus persen kemudian 

dicari reratanya. Setelah didapatkan persentase rerata kemudian di bandingkan kriteria pada 

tabel 1. di bawah ini.  

Tabel 1. Kriteria Hasil Persentase 
Presentase Kategori 

75% < skor ≤ 100% Sangat Baik 

50% < skor ≤ 75 % Cukup Baik 

25% <  skor ≤ 50% Kurang Baik 

0 ≤ skor ≤ 25% Sangat Kurang Baik 

(Sugiyono, 2016) 

 

Hasil dari persentase  sebagai data primer kemudian dilakukan analisis deskripsi dari data hasil 

wawancara, dimana hasil wawancara digeneralisasikan untuk mendukung hasil tes. 

Data terakhir berupa hasil observasi, observasi berupa checklist sebanyak 4 pertanyaan 

dengan empat jawaban yaitu: kurang, sedang, baik dan sangat baik yang dilambangkan dengan 

angka: 1, 2, 3 dan 4. Observer menghitung jumlah siswa sesuai dengan pertanyaan yang 

kemudian akan dihitung prosentasenya. Setelah persentase hasil pengamatan diperoleh 

kemudian dicari reratanya dan angka tersebut dibandingkan dengan kriteria persentase seperti 

pada tabel 1. tentang Kriteria Hasil Persentase di atas. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian pembelajaran dengan menggunakan Media Sutri ini dilaksanakan pada 

tanggal 03 Maret 2020 di kelas X IPA Madrasah Aliyah  Miftahul Huda Kepanjen dengan 

subjek sejumlah 26 siswa . Berdasarkan hasil pretest diperoleh data tampak seperti tabel 2. 

Berikut 
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Tabel 2. Hasil Pretest Siswa 

No Indikator 
Jawaban 

Benar Salah 

1 Menentukan nilai perbandingan Trigonometri 73 (56%) 57(44%) 

2 Mengidentifikasi nilai perbandingan di 
berbagai kuadran 

58 (45%) 72(55%) 

3 Melakukan perkiraan  43 (33%) 87(67%) 

 Rata- rata 45% 55% 

 

Data pada tabel 2. di atas menunjukkan rerata pemahaman siswa pada materi perbandingan 

trigonometri pada pretest sebesar 45%. Jika dibandingkan denga tabel 1. maka berada pada 

kategori Kurang Baik. Data tertinggi pada menentukan nilai perbandingan sebesar 56% dan 

data terendah pada melakukan perkiraan sebesar 33%. Sedangkan hasil penilaian pembelajaran 

pada Lembar Kerja Kelompok setelah dianalisis diperoleh data pemahaman siswa pada materi 

perbandingan trigonometri sebagai berikut: 

 
Tabel 3. Perolehan skor kelompok dalam mengerjakan LKK 

No Indikator 
Perolehan skor setiap kelompok Rerata 

(%) I II III IV V 

1 Menentukan nilai 
perbandingan Trigonometri 

100 100 100 100 100 100 

2 Mengidentifikasi nilai 
perbandingan di berbagai 
kuadran 

85 80 80 95 70 82 

3 Melakukan perkiraan  100 0 100 100 0 60 

 
Prosentase 95% 60% 93% 98% 

57
% 

80.6% 

 

Data hasil analisis LKK pada tabel 3. di atas menunjukkan rerata skor pemahaman 

sebesar 80,6%. Hal ini jika dibandingkan dengan Tabel 1. maka berada pada kategori Sangat 

Baik atau dapat dikatakan bahwa secara umum siswa mampu menentukan nilai perbandingan, 

mengidentifikasi nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran dan melakukan 

perkiraan dengan Media Sutri. Hal ini menjadi alternatif solusi pada penelitian yang 

dikemukakan Kamber & Takaci (2018) bahwa siswa masih mengalami kesulitan dalam 

menentukan nilai positif dan negatif pada rasio trigonometri serta kesulitan dalam menentukan 

kuadran. Skor tertinggi pada tabel 3. ditunjukkan oleh indikator menentukan nilai 

perbandingan dengan skor 100%, Skor terendah sebesar 60% terlihat pada indikator melakukan 

perkiraan. Terdapat dua kelompok yang tidak melakukan perkiraan. Hal tersebut 

dimungkinkan karena siswa kurang teliti dalam memahami petunjuk/langkah kerja dalam 

melakukan konversi nilai hasil penghitungan yang mereka dapatkan dengan nilai dalam tabel, 

atau waktu pembelajaran yang terbatas.  

Berdasarkan hasil pretest pada tabel 2. dan  hasil analisis lembar kerja kelompok pada tabel 3., 

diperoleh peningkatan pemahaman sebesar 35,67%. Hal tersebut namapak pada gambar 2. 

berikut: 
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Gambar 2. Peningkatan Pemahaman Siswa 

Pada gambar 2. di atas data pemahaman siswa pada hasil pretest menunjukkan rerata sebesar 
45%  jika hal ini dibandingkan pada Tabel 1. maka berada pada kategori Kurang Baik. Sedangkan data 
pemahaman berdasarkan analisis Lembar Kerja Siswa menunjukkan rerata pemahaman siswa sebesar 
80,67%, nilai tersebut jika dibandingkan dengan kategori pada Tabel 1 berada dalam kategori sangat 
baik.  Berdasar data pada gambar 2. dapat dikatakan bahwa Media Sutri mampu meningkatkan 
pemahaman siswa hal ini sesuai dengan pernyataan (Widodo & Wahyudin, 2018) yang menyatakan 
bahwa salah satu penentu keberhasilan siswa dalam belajar  adalah media. Lebih lanjut ia 
mengungkapkan bahwa media Visual  dapat dijadikan alternatif dalam pembelajaran matematika.  

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pemahaman siswa, secara umum siswa menyatakan 
lebih paham dari sebelumnya. Selama ini siswa mengetahui nilai perbandingan hanya melihat tabel, 
dengan Media Sutri siswa menentukan sendiri nilai perbandingan trigonometri diberbagai kuadran 
dan mengkonversi nilai yang diperoleh seperti yang ada dalam tabel. Meskipun demikian masih 
didapati beberapa siswa menghadapi kendala seperti memahami beberapa simbol dan istilah seperti 
dua garis yang tegak lurus, sisi depan sisi miring, memperhatikan nilai pada sumbu x dan y diberbagai 
kuadran serta konversi nilai dari yang dihitung dengan konversi nilai dalam tabel. 

Selain meningkatkan pemahaman Media Sutri juga dapat dikatakan meningkatkan keaktifan 
siswa dalam pembelajaran. Hal ini ditunjukkan oleh data observasi keaktifan siswa pada dalam 
gambar3. berikut: 

 

 
Gambar 3. Hasil Observasi Keaktifan siswa 

 

Pada Gambar 3. data observasi menunjukkan 25 siswa mempunyai perhatian terhadap 

materi pelajaran jika diprosentase sebesar 96,15%,  sebanyak 24 siswa menunjukkan kerjasama 

atau 92,31% siswa. Indikator ketiga tentang   mengemukakan ide sebanyak 22 siswa 

melakukannya atau 86,41% dari total siswa, sedangkan untuk indikator pemecahan masalah 
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menunjukkan prosentase  92%. Capaian tertinggi pada perhatian sebesar 95,15% dan terendah 

pada pemecahan masalah 86,41% dan rerata skor sebesar 87,95%. dengan rerata skor sebesar 

87,95%, Jika dibandingkan dengan Tabel 1. pada kategori sangat baik. Indikator perhatian 

sebesar 96,15%, terlihat siswa memperhatikan dengan seksama apa yang disamapikan guru 

mulai dari apersepsi, tujuan dan rancangan kegiatan pembelajaran,. Siswa terlihat antusias 

ketika mengikuti pembelajaran dengan Media Sutri. Pembelajaran dengan Media Sutri ini 

merupakan hal baru bagi mereka. Hal ini sejalan dengan pernyataan Hamalik (dalam Setyorini 

& Churiyah, 2016)yang menyatakan bahwa penggunaan media pembelajaran dalam proses 

pembelajaran dapat merangsang gairah dan minat baru, meningkatkan motivasi dan kegiatan 

belajar, dan bahkan membawa efek psikologis kepada siswa. Data terendah untuk keaktifan 

siswa terdapat pada mengemukakan ide sebesar 86,41%. Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

memiliki peranan yang penting menurut Sujana (dalam Wibowo, 2016)semakin tinggi 

keaktifan siswa dalam pembelajaran maka semakin tinggi pula tujuan pembelajaran akan 

tercapai. 

Dari data pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran perbandingan 

trigonometri menggunakan Media Sutri dapat meningkatkan pemahaman dan keaktifan pada 

siswa kelas kelas X IPA Madrasah Aliyah  Miftahul Huda Kepanjen Kabupaten Malang. 

PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: 
1. Pembelajaran dengan Media Sutri pada materi nilai perbandingan trigonometri pada sudut-

sudut istimewa di berbagai kuadran dapat meningkatkan  pemahaman  konsep, berdasar data 
hasil pretest diperoleh rerata skor 45% dan meningkat menjadi 80,67% berdasarkan analisis 
hasil  lembar  kerja kelompok dan termasuk dalam kategori  sangat  baik 

2. Pembelajaran dengan Media Sutri pada materi nilai perbandingan trigonometri dapat 
meningkatkan  keaktifan siswa, berdasar hasil observasi diperoleh  rerata skor 87,95% dari skor 
maksimum dan termasuk dalam kategori sangat baik. 

Berdasarkan kesimpulan di atas Media Sutri dapat dijadikan salah satu alternatif media 

pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam memahami konsep rasio trigonometri di 

berbagai sudut pada berbagai kuadran.   
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkatan berpikir 

aljabar mahasiswa calon guru matematika dengan kemampuan matematika 

rendah menurut taksonomi SOLO. Penelitian dilakukan di Universitas 

Nusantara PGRI Kediri. Subjek penelitian adalah mahasiswa calon guru 

matematika dengan kemampuan matematika rendah. Subyek dipilih 

berdasarkan tes kemampuan matematika, nilai matakuliah dan informasi dari 

beberapa dosen yang mengampu matakuliah subyek. Selain itu kebersediaan 

dan keterbukaan subyek juga menjadi pertimbangan untuk pemilihan subyek 

ini. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah  tes masalah 

aljabar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang mengacu pada 

tes tulis dan wawancara. Tes yang dikerjakan terdiri dari tes masalah aljabar 

untuk komponen pola dan tes masalah aljabar untuk komponen variabel. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa calon guru matematika 

dengan kemampuan matematika rendah cenderung pada level unistructural, 

prestructural, dan relational  

Kata Kunci: Proses Berpikir Aljabar, Calon Guru Matematika, Kemampuan 

Matematika Rendah, Taksonomi SOLO 

 

PENDAHULUAN 

Aljabar merupakan cabang ilmu dari matematika. Aljabar dapat pula diartikan cara 

seseorang dalam menyatakan sebuah generalisasi tentang bilangan, kuantitas, relasi, dan 

fungsi (Watson 2007). Aljabar memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan 

masalah matematika lanjut dan masalah lain dalam kehidupan sehari-hari (Booker 2009). Pada 

level sekolah, aljabar dideskripsikan sebagai manipulasi dan transformasi pernyataan dalam 

bentuk simbol serta generalilasi aturan tentang bilangan dan pola-pola (Watson 2007). Oleh 

karena itu aljabar dianggap sebagai materi yang penting sehingga seorang calon guru 

matematika harus menguasai materi matematika termasuk aljabar dengan baik (Sugiman 

2015). Kemampuan mahasiswa calon guru matematika dapat diketahui dari respon ketika 

diberikan suatu masalah matematika (Irawati et al. 2006) 

 Penekanan dalam pembelajaran aljabar adalah tidak pada apakah suatu aktifitas secara 

qualified namun lebih menekankan pada proses berpikir (Yackel 1997). Selain itu Keraf 

mengartikan proses berpikir yang berusaha menghubung-hubungkan fakta atau evidensi yang 

diketahui menuju pada suatu kesimpulan (Shadiq 2004). Berpikir aljabar juga dapat diartikan 

sebagai penggunaan simbol matematika, sebagai alat untuk menganalisis kondisi-kondisi 

berbeda dengan cara mempresentasikan informasi secara matematik dalam bentuk kata - kata, 

diagram, tabel, grafik, dan persamaan dan mengartikan serta menggunakan temuan 

matematika seperti penyelesaian nilai yang tidak diketahui, mengetes pembuktian dan mencari 

hubungan (Herbert and Brown 1997). Proses berpikir aljabar memiliki kaitan dengan 

taksonomi SOLO (Structure of the Observed Learning Outcome) karena dapat digunakan 

untuk menggolongkan berpikir aljabar siswa ataupun mahasiswa (Lim dan Noraini Idris 2006). 

Karakteristik Taksonomi SOLO untuk mengkategorikan berpikir aljabar mahasiswa terdiri 

mailto:shirofull65@gmail.com.id
mailto:li2asint@gmail.com
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dari (1) unistruktural (unistructural), (2) multistruktural (multistructural), (3) relasional 

(relational), dan (4) abstrak yang diperluas (extended abstract) (Kamol 2005).  

 Aljabar bukan merupakan materi yang mudah dipahami oleh banyak siswa (Linsell 

dkk. 2007). Fakta dan kenyataannya banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah yang terkait materi aljabar (Gagnon dan Maccini 2001). Kesulitan 

yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal bermacam-macam. Ada yang kesulitan dalam 

memecahkan soal berkaitan dengan prinsip dan ada yang kesulitan menyelesaikan soal 

berkaitan dengan konsep (Sugiarti 2018). 

 Di Universitas Nusantara PGRI Kediri, mahasiswa pendidikan matematika berasal dari 

jurusan SMA yang sangat beragam. Selain itu sistem seleksi yang tidak terlalu ketat membuat 

universitas juga tidak dapat mendeteksi pemahaman aljabar oleh calon mahasiswa. Jumlah 

mahasiswa pendidikan matematika pada tahun 2020 adalah 134 mahasiswa. Pada studi 

pendahuluan didapatkan data 80% mahasiswa termasuk dalam golongan kemampuan 

menengah dan rendah. Hanya sekitar 20% yang merupakan mahasiswa dengan kemampuan 

tinggi. Selain itu penelitian yang pernah dilakukan (Wahyuniar, Shofia, and Rochana 2018) 

pada siswa kelas VIII dan (Napfiah, 2016) pada mahasiswa pendidikan matematika didapatkan 

hasil bahwa siswa dan mahasiswa dengan kemampuan matematika rendah memerlukan 

perhatian khusus dalam mengembangkan kemampuan matematika khususnya perkembangan 

berpikir aljabar. Berdasar hal tersebut penting bagi peneliti untuk memperhatikan 

perkembangan berpikir aljabar khususnya untuk mahasiswa calon guru matematika dengan 

kemampuan matematika rendah.  

 

METODE 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan deskripsi profil berpikir 

aljabar calon guru matematika dengan kemampuan matematika rendah. Subjek terdiri dari dua 

orang mahasiswa dengan kemampuan matematika rendah. Pemilihan subjek didasarkan pada 

tes kemampuan matematika, nilai mata kuliah aljabar, dan informasi dari dosen pengampu 

mata kuliah terkait tentang kelancaran dan keterbukaan dalam berkomunikasi.  

 Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti tersebut. Sesuai yang dikatakan 

(Moleong 2007) dalam penelitian kualitatif hanya peneliti yang mampu memahami kenyataan 

di lapangan melalui observasi dan wawancara, serta tidak dapat diwakilkan kepada orang lain. 

Untuk instrumen pendukung yaitu tes kemampuan matematika, tes masalah aljabar, dan 

pedoman wawancara. Tes masalah aljabar diadaptasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Napfiah (Napfiah 2016). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik 

yaitu teknik tes tertulis dan wawancara. Data yang dikumpulkan melalui tes tertulis dan 

wawacara kemudian diuji kebsahannya dengan menggunakan triangulasi waktu dalam upaya 

mendapatkan data yang valid. Triangulasi waktu (Sugiyono 2009) pengujian kredibilitas data 

dapat dilakukan dengan cara pengecekan, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi 

yang berbeda. 

 Dalam penelitian ini taksonomi SOLO yang dijadikan acuan adalah pendapat Kamol 

(Kamol 2005) yaitu lima level respon yang akan dipaparkan sebagai berikut 
1. Prestructural 

Mahasiswa bingung atau tidak dapat terlibat dalam tugas. Mahasiswa tidak memahami masalah 
atau respons yang diberikan tidak relevan.  

2. Unistructural 
Mahasiswa fokus pada masalah tetapi hanya menggunakan satu penggal data yang relevan. 
Mahasiswa menggunakan satu penggal data dalam merespons masalah. 

3. Multistructural 
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Mahasiswa menggunakan beberapa penggal data tetapi tidak dapat membuat hubungan 
diantara mereka. Mahasiswa menggunakan beberapa data untuk menyelesaikan masalah tetapi 
tidak dapat memberikan hubungan diantara data-data yang diperoleh. 

4. Relational 
Sekarang mahasiswa dapat menggunakan semua data yang sesuai dan mampu menghargai arti 
dari bagian-bagian dalam hubungannya dengan keseluruhan. Mahasiswa dapat memberikan 
hubungan diantara data-data yang diperoleh. 

5. Extended abstract 
Mahasiswa melakukan koneksi tidak hanya dalam wilayah subjek tertentu, tetapi juga di luar itu, 
mampu melakukan generalisasi dan mentransfer prinsip-prinsip dan ide-ide yang mendasari 
contoh spesifik. Respons yang diberikan hampir sama dengan respons pada level relational tetapi 
data atau konsep dan proses ditarik dari luar pengetahuan yang diasumsikan pada pertanyaan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan profil berpikir aljabar calon guru matematika 

dengan kemampuan matematika rendah. Subyek memiliki inisial DC. Berikut adalah hasil 

penelitian dan pembahasannya 

1. Tes Masalah Aljabar Komponen Pola 

Pertanyaan pada pada tes masalah aljabar komponen pola  

 
Pertanyaan  

 
a. Komponen pola poin a 

 
Menurut hasil dari wawancara DC mendapatkan jawaban 10 kursi tersebut dengan 

cara menggambar satu persatu kursi dan meja. Pada poin ini DC mencapai level 

relational.  

b. Komponen pola poin b 

 
Sama seperti poin a. DC mendapatkan jawaban dengan cara menggambar satu 

persatu sehingga menemukan jika terdapat 30 meja maka ada 62 kursi. Pada poin 

ini DC mencapai level relational. 

c. Komponen pola poin c 
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Pada poin ini, DC mengambil pemisalan x = 5 meja maka kursi ada 12. Namun 

pada baris selanjutnya DC bingung untuk menjawab berapa banyak kursi jika meja 

berjumlah x. Pada poin ini DC. Pada poin ini DC mencapai level Prestructural. 

d. Komponen pola poin d 

 
Pada poin d, DC memberikan contoh soal yang sangat sederhana. DC memberikan 

contoh dengan soal yang tidak spesifik. Kata kata dan pertanyaan yang tertuang 

pada contoh soal tidak terlalu jelas. Namun DC berusaha memberikan contoh soal 

berupa pola walaupun pola yang sangat sederhana. Pada poin ini DC mencapai 

level uninstructural   

 

Berdasarkan paparan hasil penelitian yang diperoleh, mahasiswa dengan kemampuan 

matematika rendah pada penyelesaian aljabar komponen pola hanya menggunakan data berupa 

gambar dalam menemukan suku tertentu. Mahasiswa dengan kemampuan matematika rendah 

juga cenderung tidak dapat membuat generalisasi pada pola. Untuk poin terakhir mahasiswa 

dengan kemampuan matematika rendah hanya dapat memberikan contoh tentang pola secara 

sederhana tetapi tidak juga dapat menggeneralisasikan pola tersebut. Hasil penelitian ini sesuai 

dengan pendapat (Kamol 2005) bahwa jika sesorang mencapai level prestructural dan 

unistructural maka dalam menemukan suku tertentu dan menggeneralisasikan pola mereka 

cenderung tidak dapat membuat kesimpulan karena informasi yang digunakan kurang relevan. 

Oleh karena itu mahasiswa dengan kemampuan matematika rendah cenderung pada level 

relational, prestructural, dan unistructural.  

 

2. Tes Masalah aljabar komponen variabel  

Pertanyaan pada tes masalah aljabar adalah sebagai berikut  

 
a. Komponen variabel poin a 
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Pada poin a komponen variabel DC tidak dapat terlibat dalam tugas. DC 

memberikan contoh n =  3  lalu langsung memberikan kesimpulan nilai lebih 

besar adalah 6. Hal ini menunjukkan bahwa DC tidak dapat terlibat dalam tugas 

dan terkesan sangat bingung untuk memberikan jawaban. Pada poin ini DC berada 

pada level prestructural.   

b. Komponen variabel poin b 

   
Pada poin b komponen variabel DC mengambil nilai b =  14 dan d =  4. Namun 

DC tidak dapat menemukan kesimpulan dari langkah langkah yang telah dia ambil. 

Pada poin ini DC berada pada level unistructural  

c.  Komponen variabel poin c 

 
Pada poin c komponen variabel, DC mengambil b =  3  dan d =  15  serta 

menuliskan 3<15. Namun DC lagi – lagi tidak dapat menuliskan kesimpulan dari 

data yang telah dia tuliskan. Pada poin ini DC berada pad level unistructural.  

 

Pada penyelesaian bab variabel mahasiswa dengan kemampuan matematika rendah 

hanya menggunakan satu bilangan tanpa membuat kesimpulan. Mahasiswa tersebut terkesan 

bingung dan tidak memahami peran variabel. Profil berpikir cenderung pada level 

Unistructural dan Prestructural. Hal ini sesuai dengan penelitian (Napfiah 2016) bahwa jika 

seseorang mencapai level prestructural maka kebanyakan mereka tidak memahami peran 

variabel sebagai bentuk bilangan yang diperumum dan hanya menggunakan satu bilangan 

tertentu untuk membuat kesimpulan. Berikut hasil penelitian yang disederhanakan dalam 

bentuk tabel  

Tabel 1. Profil Berpikir Mahasiswa Kemampuan Rendah pada Tes Masalah Aljabar   

No TES 

MASALAH 

ALJABAR  

POIN PROFIL BERPIKIR 

ALJABAR MENURUT 

TAKSONOMI SOLO 

CAPAIAN 

TERTINGGI 

PROFIL BEPIKIR 

1 

 Komponen Pola  

 

A Relational 
Relational 

B Relational 

C Prestructural Prestructural 

D Unistructural Unistructural 

2 

 

 

Komponen 

Variabel  

 

A Prestructural  Prestructural 

B Unistructural 
Unistructural 

C Unistructural 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian adalah profil berpikir aljabar 

mahasiswa dengan kemampuan matematika rendah pada komponen pola adalah relational, 

prestructural, unistructural. Profil berpikir aljabar mahasiswa dengan kemampuan matematika 

rendah pada komponen variabel adalah prestructural dan unistructural. Dari hasil penelitian 

ini saran yang dapat diberikan yaitu yang pertama dosen harus dapat memilih strategi 

pembelajaran agar kemampuan matematika mahasiswa meningkat. Ini sangat penting 

dilakukan karena nantinya mahasiswa ini akan terjun langsung membimbing siswa di sekolah 

jadi seharusnya kemampuan metematikanya bisa lebih ditingkatkan. Yang kedua, dosen harus 
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memberikan pondasi yang kuat tentang aljabar. Jika perlu materi aljabar bisa diulang dari awal 

atau dari hal hal yang sangat sederhana. Ini pun juga penting dilakukan karena kemungkinan 

mahasiswa belum paham tentang apa itu aljabar dan istilah istilah dalam aljabar.  
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Abstrak 

Penyelesaian soal-soal matematika membutuhkan proses berpikir yang 

runtut, cermat, teliti dan kritis berupa kemampuan representasi simbolik. 

Kenyataan yang terjadi adalah mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika sebagai calon guru matematika melakukan kesalahan 

representasi simbolik. Dalam hal ini, tujuan penelitian ini untuk 

mendeskripsikan kesalahan representasi simbolik mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal tipe HOTS pada materi kalkulus lanjut. Jenis penelitian 

ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Instrumen pengumpulan data 

lembar tes dan pedoman wawancara. Instrumen pengumpulan data dilakukan 

dengan tes dan wawancara. Subjek penelitian diambil satu orang responden 

yang terbanyak melakukan kesalahan pekerjaan ujian tengah semester (UTS) 

kelas A program studi pendidikan matematika yang mengambil mata kuliah 

kalkulus lanjut Tahun Ajaran 2019/2020. Analisis data menggunakan reduksi 

data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh 

terhadap kesalahan representasi simbolik yang dilakukan oleh mahasiswa 

sebagai calon guru matematika dalam menyelesaikan soal kalkulus lanjut. (1) 

Kesalahan dalam menuliskan simbol matematika disebabkan karena tidak 

paham membedakan antara penggunaan simbol dari turunan biasa maupun 

turunan parsial; (2) Kesalahan dalam menentukan hasil akhir dari turunan 

parsial suatu fungsi disebabkan karena tidak teliti dan tidak sesuai dengan 

instruksi soal; dan (3) Kesalahan dalam menentukan nilai akhir dari suatu 

fungsi disebabkan karena tidak teliti bahkan tidak melakukan pemeriksaan 

kembali atas hasil akhir yang telah dituliskannya. 

Kata kunci: Representasi Simbolik, Analisis Kesalahan, Kalkulus 

 

PENDAHULUAN 

Matematika timbul karena pikiran-pikiran manusia yang berhubungan dengan ide, 

proses dan penalaran. Di dalam matematika terdapat struktur dan keterkaitan yang kuat dan 

jelas antar konsepnya, sehingga belajar matematika akan melatih untuk berfikir rasional. 

Matematika memiliki objek abstrak yang meliputi prinsip, konsep, serta operasi yang ada 

hubungannya dengan suatu bilangan. Menurut Hiebert & Carpenter (1992) bahwa representasi 

terbagi menjadi dua yakni representasi internal dan representasi eksternal. Berpikir tentang ide 

matematika yang kemudian dikomunikasikan diwujudkan dalam bentuk verbal, gambar dan 

benda konkrit, maka memerlukan representasi eksternal, sedangkan berpikir tentang ide 

matematika yang memungkinkan pikiran seseorang bekerja berdasarkan ide tersebut, maka 

memerlukan representasi internal. Oleh karena itu, untuk mempelajari matematika dibutuhkan 

suatu kemampuan representasi.  
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Kemampuan representasi dalam matematika disebut kemampuan representasi 

matematis. Representasi adalah bentuk atau model pengganti dari suatu kondisi masalah yang 

digunakan untuk menemukan solusi menggunakan berbagai cara berupa tulisan, lisan, grafik, 

model, simbol, atau penggunaan fisik (Sabirin, 2014; Aliyanti dkk, 2019). Representasi sangat 

penting diperlukan dalam pembelajaran matematika. Menurut NCTM (2000) bahwa 

kemampuan representasi merupakan salah satu kunci dalam kemampuan komunikasi dalam 

matematika. Dalam hal ini, representasi matematis berhubungan kuat dengan kemampuan 

berkomunikasi. Selain itu, kemampuan representasi matematis juga berhubungan kuat dengan 

kemampuan memecahkan masalah. Sebagaimana menurut Sabirin (2014) bahwa apabila 

seseorang mempunyai kemampuan representasi yang baik maka permasalahan yang kompleks 

akan mudah diselesaikannya. Kemampuan representasi yang baik, diperlukan untuk dapat 

mengkomunikasikan suatu ide baik dalam bentuk simbol, diagram, gambar, grafik, maupun 

representasi lainnya (Aliyanti dkk, 2019). Sehingga, kemampuan representasi merupakan 

kemampuan yang sangat penting dimiliki oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika sebagai calon guru matematika.  

Representasi matematis terbagi menjadi beberapa menurut Khairunnisa dkk (2018) 

antara lain (1) representasi visual berupa tabel, gambar, diagram, grafik; (2) representasi 

simbolik berupa numerik, simbol, pernyataan, notasi; (3) representasi verbal berupa lisan. 

Salah satu representasi yang menjadi acuan penting dalam mengembangkan kemampuan 

berpikir kritis matematis adalah representasi simbolik (Hartoyo, 2010). Fokus dari representasi 

simbolik antara lain penggunaan variabel, simbol, notasi, pernyataan dan persamaan yang 

digunakan dalam penyelesaian soal matematika. Lebih lanjut, menurut Aliyanti dkk (2019) 

bahwa representasi simbolik umumnya terdiri dari formula, ekspresi, rumus, dan persamaan 

aljabar.  

Representasi matematis dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan soal-soal 

HOTS (Higher Order Thinking Skill) (Aliyanti dkk, 2019). Mengingat, representasi simbolik 

merupakan bagian penting dalam representasi matematis, tentunya representasi simbolik dapat 

digunakan dalam menyelesaikan soal-soal HOTS. HOTS yang merupakan kepanjangan dari 

Higher Order Thinking Skill diartikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi. Bepikir 

tingkat tinggi meminta seseorang untuk mampu menerapkan informasi atau pengetahuan baru 

yang dimiliki dan mampu memanipulasi informasi untuk mencari jawaban dari permasalahan 

dalam situasi yang baru. Kemampuan memecahkan permasalahan berbasis HOTS tentunya 

menjadi salah satu tuntutan bagi mahasiswa di abad 21 ini. Sebagaimana menurut Rodiawati 

(2018) bahwa mahasiswa dituntut untuk berpikir kreatif, inovatif, dan produktif di 

perkembangan zaman yang semakin maju. Lebih lanjut, menurut Laillly & Wisudawati (2015) 

bahwa kemampuan HOTS sangat penitng dalam memecahkan permasalahan matematika 

terutama masalah non rutin sehingga membutuhkan kemampuan berpikir kreatif dan kritis. Hal 

tersebut, berarti kemampuan HOTS diantaranya meliputi kemampuan berpikir kreatif dan 

kritis.   

Brookhart (2010) menyatakan bahwa berpikir tingkat tinggi merupakan bagian dari 

taksonomi bloom. Kemampuan berpikir manusia terdiri dari kemampuan berpikir tingkat 

rendah (LOTS) dan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Kemampuan berpikir tingkat 

rendah berdasarkan taksonomi Bloom ranah kognitif termasuk dalam kategori: mengingat 

(C1), memahami (C2) dan menerapkan (C3). Sedangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi 

yang termasuk dalam kategori: C4 (menganalisis), C5 (mengevaluasi), sampai dengan C6 

(mencipta). Kaitan antara HOTS dengan taksonomi Bloom ini, untuk taksonomi Bloom yang 

termasuk dalam HOTS adalah pada tingkatan menganalisis (analyzing), mengevaluasi 

(evaluating), dan mengkreasi (creating) (Anderson & Krathwohl, 2001). Adapun indikator 

untuk kesalahan representasi matematis mahasiswa pada soal berbentuk HOTS dalam 
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penelitian ini meliputi: menganalisis (analyzing), mengevaluasi (evaluating), dan mengkreasi 

(creating). 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Aryani & Maulida (2019) menyimpulkan bahwa 

siswa melakukan kesalahan yang beraneka ragam dalam menyelesaikan soal matematika tipe 

HOTS meliputi mengalami kesalahan dalam menulis, mengkonstruksi, mengkreasi ide, 

konsep, rumus, atau cara menyelesaikan masalah, dan tidak (kesalahan) menarik kesimpulan. 

Lebih lanjut, pada penelitian yang dilakukan oleh Aliyanti dkk (2019) bahwa kesalahan dalam 

representasi simbolik yang dilakukan oleh mahasiswa pada indikator soal HOTS berupa 

kesalahan penulisan simbol turunan parsial, kesalahan dalam menentukan solusi dari turunan 

parsial suatu fungsi, dan kesalahan dalam menyelesaikan soal karena tidak memperhatikan 

instruksi dari soal. Berikutnya, pada penelitian yang dilakukan oleh Afifah dkk (2019) 

menunjukkan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan soal 

kalkulus peubah banyak meliputi kesalahan konsep, kesalahan operasi, dan jenis kesalahan 

prinsip. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kesalahan 

menyelesaikan soal HOTS meliputi kesalahan dalam menulis, mengkonstruksi, mengkreasi 

ide, konsep, prosedur, prinsip, rumus, kesalahan menarik kesimpulan, kesalahan penulisan 

simbol, kesalahan dalam menentukan solusi, dan jenis kesalahan prinsip. 

Analisis kesalahan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan tahapan Polya 

(1985) terdiri dari: (1) Memahami masalah; (2) Merencanakan rencana penyelesaian; (3) 

Melaksanakan rencana penyelesaian; dan (4) Memeriksa kembali jawaban. Oleh karena itu, 

penelitian ini bertujuan untuk meninjau analisis kesalahan yang dilakukan mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Matematika sebagai calon guru matematika dalam mengerjakan 

soal kalkulus lanjut guna meminimalisir kesalahan mahasiswa dengan mengambil 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 

 
METODE  

Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini 

diperoleh dari telaah yang mendalam terhadap kesalahan representasi simbolik yang dilakukan 

mahasiswa dalam menyelesaikan soal kalkulus lanjut materi Turunan untuk Fungsi Dua 

Variabel atau Lebih. Subjek dari penelitian ini diambil satu orang responden yang paling 

banyak melakukan kesalahan mengerjakan soal dari 27 mahasiswa kelas A program studi 

Pendidikan Matematika FKIP Universitas Ahmad Dahlan Tahun Akademik 2019/2020. Alasan 

diambilnya satu orang responden tersebut karena untuk menggali sedalam-dalamnya kesalahan 

dan penyebab terjadinya kesalahan ketika mengerjakan soal Ulangan Tengah Semester (UTS). 

Instrumen dalam penelitian adalah instrumen tes dan instrumen nontes. Untuk 

Instrumen tes berupa lembar soal tes berbetuk essay yang diberikan kepada mahasiswa melalui 

tugas yang dikerjakan lewat pembelajaran daring dan dalam waktu yang ditentukan dan 

terbatas, dimana Sebelum soal diberikan ke subyek penelitian soal diuji validitas maupun uji 

reliabilitas. Sedangkan, instrumen non tes berupa pedoman wawancara dan lembar validitas 

nontes. Untuk lembar validitas non tes dilakukan berdasarkan langkah Polya (1985) dan 

dimodifikasi yang ditunjukkan pada tabel 1 berikut ini. 

 

Tabel 1. Indikator Representasi Simbolik Berbasis HOTS 

Indikator Sub Indikator Aspek 

Kesalahan 

Memahami 

Soal 

• Memahami/mengerti 
(Understanding) 

• Menciptakan 
(Creating) 

• Kesalahan penggunaan simbol dalam 
menuliskan yang diketahui. 

• Kesalahan penggunaan simbol dalam 
menuliskan yang ditanya. 
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Kesalahan 

Menyusun 

Rencana  

 

Mengingat 

(Remembering) 
• Kesalahan penulisan simbol dalam 

menuliskan metode penyelesaian. 

• Kesalahan menentukan langkah-langkah 

dalam menyelesaikan soal. 

Kesalahan 

Melaksanakan 

Rencana  

 

Menerapkan (Applying) • menyelesaikan model matematika yang 

telah dibuat.  

• Kesalahan menentukan kesimpulan 

terhadap penyelesaian permasalahan.  

Kesalahan 

dalam 

Memeriksa 

Kembali 

Solusi yang 

Diperoleh  

 

Mengevaluasi 

(Evaluating) 
• Kesalahan urutan langkah-langkah 

penyelesaian dalam memeriksa kembali 

solusi yang diperoleh.  

• Kesalahan perhitungan matematika dalam 

memeriksa kembali solusi yang diperoleh.  

• Kesalahan memperoleh jawaban akhir. 

 

Sementara itu, untuk pedoman wawancara digunakan untuk menggali lebih dalam 

informasi tentang masing-masing indikator representasi simbolik mahasiswa dalam 

menyelesaiakan soal kalkulus lanjut. Adapun kisi –kisi wawancara ditunjukkan pada Tabel 2 

berikut ini. 

 

Tabel 2.  Kisi –kisi Wawancara Representasi Simbolik Matematis 

No Pertanyaan Representasi Simbolik 

1 Apakah kalian menguasai materi kalkulus lanjut? 

2 
Apakah kalian memahami simbol-simbol yang dipergunakan dalam mata kuliah 

kalkulus lanjut?  

3 
Mengapa kalian salah dalam menuliskan repersentasi simbolik dalam langkah 

memahami soal? 

4 
Mengapa kalian salah dalam menuliskan repersentasi simbolik dalam langkah 

menyusun rencana? 

5 
Mengapa kalian salah dalam menuliskan repersentasi simbolik dalam langkah 

melaksanakan Rencana? 

6 
Mengapa kalian salah dalam menuliskan repersentasi simbolik dalam angkah  

Memeriksa Kembali Solusi yang Diperoleh? 

7 Kendala apa yang kalian temukan selama menuliskan representasi simbolik ? 

Teknik analisis data menggunakan Miles & Huberman (1998) terdiri dari: (1) reduksi 

data dilakukan dengan cara dokumen yang relevan dipilih, diringkas, dan diklasifikasikan 

sebagaimana adanya; (2) penyajian data dengan dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya yang 

masih bersifat naratif; (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan sampai dihasilkan 

suatu kesimpulan yang kredibel; dan (4) triangulasi dilakukan antara hasil tes pemecahan 

masalah dengan hasil wawancara sehingga diperoleh deskripsi kemampuan berpikir kritis 

mahasiswa dalam memecahkan masalah limit fungsi.  

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini telah dilakukan dengan mengambil data pada responden pada mahasiswa 

kelas A yang mengambil mata kuliah Kalkulus Lanjut Program Studi Pendidikan Matematika 

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada tanggal 10 Juli 2020. Soal diberikan dalam bentuk 

uraian sebanyak lima soal dengan materi turunan dalam ruang dimensi-n dengan sub materi 

turunan parsial dan aturan rantai. Soal diberikan melalui tugas yang dikerjakan dalam waktu 
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90 menit. Dari jumlah mahasiswa sebanyak 27 orang diperoleh satu responden dengan kode 

S6. Soal dan hasil pekerjaan dari S6 dari tiap nomor adalah sebagai berikut:   
Soal Nomor 1 
Soal 
Suhu dalam derajat celcius pada suatu pelat baja di bidang x diberikan oleh T(x, y) = 4 + 2x2 + y3. 
Berapa laju perubahan suhu terhadap jarak jika mulai bergerak dari (3,2) menurut arah: 
a) Arah sumbu y 
b) Arah sumbu x 
Hasil Pekerjaan 

Subyek 6 (S6) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil Pekerjaan S6 Pada Soal 

Nomor 1 

S6 tidak menuliskan yang diketahui dan 
ditanyakan, rencana yang dilakukan sudah 
betul, tetapi dalam proses langkah-langkah 
matematis masih salah, hasil akhir juga tidak 
dituliskan sehingga tidak menjawab apa 
yang ditanyakan dalam soal. Representasi 
matematis yang salah pada penulisan 
turunan parsial terhadap x maupun 
terhadap y. 

Soal nomor satu disajikan dalam bentuk soal cerita. Dari jawaban yang diberikan 

mahasiswa ada yang tidak menuliskan apa yang diketahui juga tidak menuliskan apa yang 

ditanyakan. Mahasiswa yang tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

dikarenakan lupa dan sudah kebiasaan tidak menuliskan. Bagi yang menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan telah menuliskan simbol matematika secara benar dan tidak 

mengalami kesalahan. Adapun yang tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan adalah S6. Dalam langkah menuliskan metode penyelesaian dan langkah-langkah 

perhitungan tidak ada yang mengalami kesalahan. Kesalahan yang terjadi terletak pada 

penulisan simbol matematik yakni turunan parsial T terhadap x ditulis T(x) dan turunan parsial 

T terhadap y ditulis T(y). Ada juga yang menuliskan turunan parsial T terhadap x ditulis Tx 

dan turunan T terhadap y ditulis Ty yang seharusnya Tx dan Ty. Mahasiswa yang menulis T(x) 

menganggap bahwa itu cara menuliskan turunan T terhadap x dan mahasiswa tidak paham 

bahwa itu merupakan simbol untuk fungsi T terhadap x. Untuk penulisan Tx yang sejajar 

sebenarnya mahasiswa paham cara penulisannya dan sudah menuliskan dengan indeks di 

bawah, tapi karena hasil pekerjaan di foto jadi terlihat sejajar. Kesalahan penulisan yang 

dilakukan mahasiswa seperti berikut ini adalah S6. Langkah memperoleh jawaban akhir dan 

memeriksa kembali jawaban yang diperoleh, ada beberapa yang tidak dikerjakan oleh S6. 

Contoh pada hasil pekerjaan S6 belum selesai menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. 

 

Soal Nomor 2 

Soal 

Diketahui volume tabung dengan tinggi 100 cm dan jari-jari 60 cm. Hitung laju perubahan 

volume terhadap jari-jari! 
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Hasil Pekerjaan 

Subyek 6 (S6) 
 

 
 

 

 

 

 

  

Gambar 2. Hasil Pekerjaan S6 Pada Soal 

Nomor 2 

S6 menuliskan yang diketahui dan tidak 
menuliskan apa yang ditanyakan, rencana 
yang dilakukan sudah betul, tetapi dalam 
proses langkah-langkah matematis betul, 
hasil akhir juga tidak dituliskan sehingga 
tidak menjawab apa yang ditanyakan dalam 
soal. Representasi matematis yang salah 
pada penulisan turunan parsial salah 

Soal nomor dua disajikan dalam bentuk soal cerita. Dari jawaban yang diberikan mahasiswa 

menuliskan apa yang diketahui tetapi tidak menuliskan apa yang ditanyakan. Dari semua 

responden menuliskan apa yang diketahui dari soal yang diberikan, tetapi ada satu yang tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan seperti S6. Dalam langkah menuliskan metode penyelesaian 

dan langkah-langkah dan perhitungan ada yang mengalami kesalahan. Kesalahan yang terjadi 

rumus yang digunakan. Pada jawaban S6 penulisan simbol matematik yang ada pada ruas kiri 

berupa turunan biasa yakni 
dr

dv
tetapi pada ruas kanan menggunakan 

r

v




menggunakan turunan 

parsial. Langkah memperoleh jawaban akhir dan memeriksa kembali jawaban yang diperoleh, 

ada beberapa yang tidak melakukan. Bahkan ada yang tidak menjawab sesuai dengan 

pertanyaan yang diberikan, seperti yang dilakukan oleh S6.  

Soal Nomor 3 

Soal 

Misalkan bahwa sebuah tabung lingkaran tegak pejal dipanasi, radiusnya bertambah pada laju 

0,5 cm/jam dan tingginya bertambah pada laju 0,3 cm/jam. Tentukan laju pertambahan luas 

permukaan terhadap waktu pada saat radius sama dengan 20 cm dan tinggi tinggi sama dengan 

50 cm. 

Hasil Pekerjaan 

Subyek 6 (S6) 

 
Gambar 3. Hasil Pekerjaan S6 Pada Soal Nomor 
3   

S6 tidak menuliskan yang diketahui dan 
ditanyakan, rencana yang dilakukan sudah 
betul, tetapi dalam proses langkah-langkah 
matematis masih salah, hasil akhir juga tidak 
dituliskan sehingga tidak menjawab apa 
yang ditanyakan dalam soal. 
Representasi matematis yang salah pada 
penulisan turunan parsial masih salah 

Soal nomor tiga disajikan dalam bentuk soal cerita. Dari jawaban yang diberikan mahasiswa 

menuliskan apa yang diketahui tetapi tidak menuliskan apa yang ditanyakan. Dalam langkah 

menuliskan metode penyelesaian dan langkah-langkah dan perhitungan ada yang mengalami 

kesalahan. Kesalahan yang terjadi terletak pada penulisan simbol matematik yakni turunan 

parsial yang ditulis sebagai turunan biasa. Jawaban yang diberikan oleh S6 kesalahan sama 
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yakni menulis 
dr

ds
 yang seharusnya ditulis tetapi 

r

s




. Setelah diklarifikasi mereka tidak paham 

penggunaan aturan penulisan simbol 
dr

ds
 dan 

r

s




, mereka menganggap bahwa penggunaan itu 

sama. Langkah memperoleh jawaban akhir dan memeriksa kembali jawaban yang diperoleh, 

ada beberapa yang tidak melakukan. Subyek 6 tidak menjawab sesuai pertanyaan, karena 

terlihat dari hasil jawabannya tidak ada satuannya.  

Soal Nomor 4 

Soal 

Diketahui w = x3 + 2y + 10z + xz, y = xt, y = 2s-3t, z = 4st2. Tentukan: 

a) 
∂w

∂t
,
∂w

∂s
 

b) 
∂2w

∂t2
,
∂2w

∂t∂s
 

Hasil Pekerjaan 

Subyek 6 (S6) 

 
Gambar 4. Hasil Pekerjaan S6 Pada Soal Nomor 

4 

S6 menuliskan yang diketahui dan 
ditanyakan, rencana yang dilakukan sudah 
betul, proses langkah-langkah matematis 
betul, hasil akhir masih salah. Soal nomor 4b 
tidak dikerjakan 
Representasi matematis yang salah pada: 
Penulisan turunan parsial pertama betul, 
yang kedua tidak dituliskan 
 

 

Dari jawaban yang diberikan mahasiswa menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. 

Simbol matematika yang ditulis pada tahap ini tidak ada yang mengalami kesalahan. Dalam 

melaksanakan rencana dan metode perhitungan ada yang mengalami kesalahan. Penulisan 

representasi simbolik matematik dari menurunkan parsial. Untuk turunan parsial kedua banyak 

yang salah bahkan banyak yang tidak mengerjakan.  
Soal Nomor 5 
Soal 
Jika f(x, y, z) = x3e2y+x-z sin (z-3x) 

a) Definisikan z secara implisit sebagai suatu fungsi x dan y, tentukan 
dz

dx
 

b) Definisikan secara implisit sebagai suatu fungsi x dan y, tentukan 
dz

dy
 

c) Definisikan y secara implisit sebagai fungsi x dan z, tentukan 
dy

dx
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Hasil Pekerjaan 

Subyek 6 (S6) 
 
 
 
 

 

 

 

Gambar 5. Hasil Pekerjaan S6 Pada Soal 

Nomor 5   

S6 menuliskan yang diketahui dan 
ditanyakan, rencana yang dilakukan sudah 
betul, tetapi proses menururnkan masih 
salah, hasil akhir juga salah 
Representasi matematis yang salah pada: 
Penulisan turunan parsial masih salah 
Catatan tidak mengerjakan soal (5b,5c) 

 

Dalam langkah menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan semua sudah menuliskan. 

Untuk penulisan simbol matematika pada tahap ini tidak ada yang mengalami kesalahan. 

Dalam langkah menuliskan metode penyelesaian dan langkah-langkah dan perhitungan ada 

yang mengalami kesalahan. Kesalahan yang terjadi terletak pada penulisan simbol matematik 

yakni turunan parsial yang ditulis sebagai turunan biasa seperti yang dikerjakan oleh S6. Dalam 

melaksanakan rencana dan metode perhitungan ada yang mengalami kesalahan. Yakni dalam 

menurunkan parsial terhadap x, z maupun y, seperti hasil yang dilakukan oleh S6. Setelah 

diklarifikasi ternyata kesalahan yang dilakukan karena mereka tidak paham cara menurunkan. 

Penulisan representasi simbolik matematik tidak ada masalah. 

Hasil Wawancara dengan S6. Hasil wawancara dilakukan melaui telpon langsung 

selama kurang lebih lima menit untuk mengklarifikasi hasil pekerjaan mahasiswa, setelah hasil 

pekerjaan mahasiswa dikoreksi. 

Subyek 6 (S6) 

P  : “Assalamulaikum mbak Arofatul, ibu minta waktunya sebentar ya?” 

S6 : “Waalaikum salam, iya buk” 

P : “Apakah mbak Fatul menguasai kalkulus lanjut? “ 

S6 : “Iya, buk” 

P : “Kenapa soal nomor satu tidak dituliskan diketahui dan ditanyakan?” 

S6 : “Lupa tidak saya tulis buk” 

P : “Kenapa ditulis T(x) dan T(y)?”  

S6 : “Itu T diturunkan searah x dan yang satunya T diturunkan searah y.” 

P : “Terus bedanya dengan tulisan T(x,y) yang di soal apa ?” 

S6 : “Nggak tahu, bu” 

P : “Kalau nulis T(x) itu berarti fungsi T terhadap x, bukan turunan T terhadap x” 

S6 : “Oh gitu ya buk, tak kira nulisnya seperti itu” 

P : “Kenapa kesimpulan tidak ditulis?” 

S6  : “Lupa, buk” 

P  : “Lanjut ke soal nomor dua, kenapa pakai simbol de (d) bukan do (∂)?” 

S6  : “Tak kira sama penggunaannya” 

P : “Soal nomor tiga kenapa ditulis seperti itu, paham nggak cara penulisannya?” 

S6 : “Saya nggak paham buk” 

P :” Kamu belum tahu perbedaan penggunaan simbol?” 

S6 : “Belum tahu” 

P : “Untuk soal nomor 4, menurut kamu apakah ada kesalahan penulisan?” 

S4 : “Nggak tahu”  

P : “Tahu nggak maksud tulisan ∂W/∂x?” 

S4 : “Belum paham” 
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P : “Kenapa soal 4 b kenapa tidak dikerjakan?” 

S4 : “Nggak paham, buk” 

P : “Kendala selama mengerjakan soal beserta simbol-simbol matematika apa?  

S4 : “Kurang paham materi nya dan susah memahaminya juga simbol-simbol 

matematikanya”. 

P : “Cukup ya mbak. Assalamualaikum?” 

S4 : “Waalaikum salam” 

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa S6 memahami materi kalkulus lanjut. 

Akan tetapi, S6 melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal tipe HOTS yang 

telah diuraikan sebelumnya. S6 menyatakan bahwa soal nomor 4b tidak dikerjakan karena S6 

tidak paham dengan soal tersebut. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aryani 

& Maulida (2019) bahwa siswa mengalami kesulitan ketika mengerjakan soal yang tidak rutin 

dikerjakannya. Selain itu, S6 juga merasa kurang memahami penulisan simbol-simbol 

matematika yang diakibatkan karena kurang memahami materi secara keseluruhan. Hal 

tersebut sejalan pula dengan penelitian oleh Aliyanti dkk (2019) bahwa mahasiswa melakukan 

kesalahan dalam penulisan simbol turunan parsial karena tidak memahami simbol-simbol 

turunan parsial. Lebih lanjut, pada soal nomor 3 ditemukan bahwa S6 tidak menyelesaikan soal 

sesuai dengan pertanyaan berarti S6 tidak teliti dalam memahami instruksi soal. Hal tersebut 

sejalan dengan peneliitan Aliyanti dkk (2019) bahwa ditemukan kesalahan dari mahasiswa 

yakni tidak teliti dalam memperhatikan instruksi soal. 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas menunjukkan bahwa 

S6 melakukan kesalahan representasi simbolik dan kurangnya kemampuan HOTS dalam 

menyelesaikan soal. Sehingga perlunya melatih mahasiswa sebagai calon guru matematika 

untuk mengerjakan soal-soal tipe HOTS. Sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Ibrahim dkk (2018) bahwa perlunya melatih dan membuat kebiasaan pada kemampuan 

HOTS mahasiswa untuk mengkonstruksikan ide, memahami, menyelesaikan masalah hingga 

membuat kesimpulan yang tepat. 

 

PENUTUP  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

kesalahan representasi simbolik terjadi pada indikator soal HOTS diperoleh hasil analisis 

antara lain: (1) Kesalahan dalam menuliskan simbol matematika disebabkan karena tidak 

paham membedakan antara penggunaan simbol dari turunan biasa maupun turunan parsial; (2) 

Kesalahan dalam menentukan hasil akhir dari turunan parsial suatu fungsi disebabkan karena 

tidak teliti dan tidak sesuai dengan instruksi soal; dan (3) Kesalahan dalam menentukan nilai 

akhir dari suatu fungsi disebabkan karena tidak teliti bahkan tidak melakukan pemeriksaan 

kembali atas hasil akhir yang telah dituliskannya. 

Sementara itu, ada beberapa saran untuk para pengampu mata kuliah kalkulus lanjut 

atau mata kuliah lain yang terkait dengan turunan parsial antara lain: (1) Perlu ditekankan 

makna penggunaan dari simbol turunan biasa maupun turunan parsial; (2) Perlu dijelaskan 

perbedaan penggunaan simbol matematis turunan biasa dan turunan parsial; dan (3) Langkah-

langkah dalam mengerjakan soal perlu ketelitian dan setiap langkah harus bermakna secara 

matematis. 
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KONEKSI MATEMATIS SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL NON RUTIN 

SISTEM PERSAMAAN LINEAR TIGA VARIABEL (SPLTV) 
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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koneksi matematis 

siswa  dalam  menyelesaikan  soal  non  rutin  sistem  persamaan  linear  tiga 

variabel. Subjek penelitian merupakan enam siswa kelas X IPA 2 dan X IPA 

4 SMAN Taruna Nala Jawa Timur yang dikelompokkan menjadi tiga 

kategori, yaitu berkemampuan matematis tinggi, berkemampuan matematis 

sedang, dan berkemampuan matematis rendah. Pemilihan subjek penelitian 

menggunakan Teknik Purposive Sampling. Prosedur pengumpulan data 

dengan pengamatan, tes, dan wawancara. Teknik analisis data meliputi 

reduksi data, penyajian data dan  kesimpulan.  Hasil  penelitian  sebagai  

berikut : (1) Siswa  dengan kemampuan matematis tinggi dapat 

mengoneksikan gagasan-gagasan pada soal non rutin dengan konsep 

matematika lainnya dan mengoneksikan konsep matematika dengan 

kehidupan nyata. Siswa juga mengoneksikan antarkonsep matematika dan 

membentuk ide satu dengan yang lain sehingga menghasilkan suatu 

keterkaitan yang menyeluruh. (2) Siswa dengan kemampuan matematis 

sedang dapat mengoneksikan sebagian gagasan-gagasan pada soal non rutin 

dengan konsep matematika lainnya dan mengoneksikan sebagian konsep 

matematika  dengan  kehidupan  nyata.  Siswa  juga  mengoneksikan sebagian 

antarkonsep matematika. Akan tetapi, belum mampu membentuk ide satu 

dengan yang lain untuk menghasilkan suatu keterkaitan yang menyeluruh. 

(3) Siswa  dengan  kemampuan matematis  rendah  dapat  mengoneksikan 

sedikit gagasan-gagasan pada soal non rutin dengan konsep matematika 

lainnya dan mengoneksikan sedikit konsep  matematika dengan kehidupan 

nyata. Siswa juga mengoneksikan sedikit antarkonsep matematika dan belum 

mampu membentuk ide satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu 

keterkaitan yang menyeluruh. Mereka hanya fokus untuk mengerjakan soal 

saja. Bahkan, salah satu siswa tidak menyelesaikan pekerjaanya hingga 

selesai karena terputusnya koneksi konsep matematika. 

Kata kunci: koneksi matematis, soal non rutin, SPLTV 

 

 

PENDAHULUAN 

Menurut Cockroft (Siagian, 2016) matematika memiliki peranan yang sangat penting 

sehingga sangat sulit bahkan tidak mungkin bagi seseorang untuk hidup di dunia pada abad ke-

20 tanpa sedikitpun memanfaatkan matematika. Karena pentingnya mempelajari matematika, 

maka pembelajaran matematika dimasukkan dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang 

perguruan tinggi. Rusmini dan Surya (Meylinda & Surya, 2017) mengatakan bahwa konsep 

dalam matematika saling terkait satu sama lain, tidak terlepas dari disiplin ilmu lain dan 

memiliki keterkaitan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan Kurikulum 

2013 (Maisyarah & Surya, 2017) tujuan pembelajaran matematika adalah siswa memahami 

konsep dalam matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dengan tepat dan menerapkan 

konsep dalam pemecahan masalah matematika.   
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Lima kemampuan matematis yang perlu dimiliki siswa menurut National Council of 

Teacher of Mathematics (NCTM, 2000; Maisyarah & Surya, 2017) yaitu koneksi (connections), 

penalaran (reasoning), komunikasi (communications), pemecahan masalah (problem solving), 

dan representasi (representations).  Koneksi matematis menurut Kusuma (Meylinda & Surya, 

2017) merupakan keterkaitan antara konsep-konsep matematika secara internal yaitu 

berhubungan dengan matematika itu sendiri atau keterkaitan secara eksternal yaitu matematika 

dengan bidang studi lain maupun dengan kehidupan sehari-hari. (Ruspiani, 2000; Badjeber & 

Fatimah, tanpa tahun) menyatakan bahwa pencapaian kemampuan koneksi matematis siswa 

sekolah menengah masih kurang memadai yaitu masih berada di bawah 60%, sehingga 

diperlukan adanya kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. 

Menurut (Susanti, 2016; Tafuzie, 2018) salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan 

kemampuan koneksi matematis siswa adalah melalui kegiatan memecahkan soal non rutin.  

(Yıldırım & Ersozlu, 2013; Lutfiananda,dkk, 2016) menyatakan bahwa soal non rutin 

matematika merupakan soal matematika yang belum dapat langsung dikenali atau disadari cara 

penyelesaiannya dan tidak memiliki prosedur penyelesaian tertentu sehingga perlu menentukan 

hubungan atau pola tertentu.Peneliti melakukan studi pendahuluan di kelas X IPA 2 SMAN 

Taruna Nala Jawa Timur. Dalam studi pendahuluan, peneliti memberikan satu soal cerita 

sistem persamaan linear tiga variabel. Berdasarkan hasil pekerjaan siswa kelas X IPA 2 

menunjukkan bahwa rata-rata siswa belum bisa membuat model matematika dan menerapkan 

cara penyelesaian sistem persamaan linear tiga variabel pada soal tersebut dengan benar.  

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penelitian tentang koneksi matematis siswa 

dalam menyelesaikan soal non rutin sistem persamaan linear tiga variabel sangat perlu 

dilakukan. Deskripsi tentang koneksi matematis siswa dalam menyelesaikan soal non rutin 

sistem persamaan linear tiga variabel ini sangat penting. Oleh karena itu, judul penelitian ini 

adalah “Koneksi Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Soal Non Rutin Sistem Persamaan 

Linear Tiga Variabel”. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan koneksi matematis siswa  dalam  menyelesaikan  soal  non  rutin  sistem  

persamaan  linear  tiga variabel. 

METODE 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di kelas X IPA 4 SMAN Taruna Nala Jawa Timur. Waktu 

penelitian mulai 13 Januari 2020 hingga 29 Februari 2020.  Subjek penelitian ini terdiri dari 

enam siswa kelas X IPA 2 dan kelas X IPA 4 SMAN Taruna Nala Jawa Timur yang 

dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu berkemampuan matematis tinggi, berkemampuan 

matematis sedang, dan berkemampuan matematis rendah. Masing-masing subjek dari kategori 

tersebut dipilih menggunakan Teknik Purposive Sampling dengan berdasarkan data nilai siswa, 

penilaian selama peniliti melakukan kajian praktik lapangan, dan saran dari guru matematika. 

Teknik Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas ciri-ciri 

tertentu yang dipandang sesuai dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. 

 

Subjek penelitian terdapat pada tabel berikut ini. 

 

No. Inisial Kelas Kode Kategori 

1. HB X IPA 4 A1 Tinggi 

2. MAWY X IPA 2 A2 Tinggi 
3. DL X IPA 4 B1 Sedang 

4. DN X IPA 4 B2 Sedang 

5. JFHA X IPA 2 C1 Rendah 

6. SNK X IPA 2 C2 Rendah 
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Prosedur pengumpulan data meliputi observasi, tes, dan wawancara. Teknik analisis data 

meliputi reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan 

triangulasi teknik pengumpulan data. Dalam penelitian digunakan instrumen-instrumen 

penelitian yang valid. Validitas yang diukur adalah validitas lembar tes koneksi matematis soal 

non rutin sistem persamaan linear tiga variabel dan pedoman wawancara. 

Penelitian ini mengacu pada tahap penyelesaian masalah menurut Polya antara lain 

memahami masalah (understanding the problem), merencanakan penyelesaian (devising a 

plan), melaksanakan rencana (carrying out the plan) dan memeriksa kembali proses dan hasil 

(looking back). Indikator koneksi matematis oleh NCTM (2000) yaitu a) Mengenali dan 

menggunakan hubungan antar ide-ide matematika; b) Memahami keterkaitan ide-ide 

matematika dan membentuk ide satu dengan yang lain sehingga menghasilkan suatu 

keterkaitan yang menyeluruh; c) Mengenali dan menerapkan matematika dalam konteks-

konteks di luar matematika. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setiap subjek penelitian menyelesaikan satu soal non rutin sistem persamaan linear tiga 

variabel. Lembar jawaban tersebut dianalisis berdasarkan tahapan masalah Polya dan indikator 

koneksi matematis NCTM. Kemudian untuk mendukung data penelitian, peneliti melakukan 

wawancara terhadap subjek penelitian. 

Koneksi Matematis Siswa Berkemampuan Matematis Tinggi 

 

Subjek penelitian dengan kemampuan matematis tinggi terdiri atas 2 (dua) siswa yaitu 

A1 dan A2. A1 dan A2 telah melakukan tahap memahami masalah berdasarkan wawancara 

terhadap keduanya, A1 dan A2 mampu menguraikan informasi dari soal dengan benar. 

Sebagaimana cuplikan wawancara dengan A1 berikut. 

P : Informasi apa saja yang kamu dapat dari soal ? 

A1 : Terdapat kotak berisi uang koin bernilai 100 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Pada 

kotak tersebut ada 13 koin dan nilainya 8300 rupiah. 

Tahap rencana penyelesaian masalah, A1 dan A2 mengasumsikan salah satu variabel 

dengan suatu nilai yang paling memungkinkan memenuhi SPLTV. Akan tetapi tidak 

mengoneksikan SPLTV dengan macam-macam solusi SPLTV. SPLTV yang terbentuk terdiri 

dari dua persamaan linear tiga variabel sehingga memiliki banyak solusi, namun karena 

menyesuaikan konteks permasalahan yang harus bilangan bulat maka hanya terdapat satu 

solusi yang memenuhi. A1 dan A2 belum memikirikan sampai hal tersebut. 

 Tahap melaksanakan rencana penyelesaian masalah, A1 dan A2 menyatakan variabel 

dengan benar. Sehingga A1 dan A2 mengaitkan konsep variabel dengan konteks kehidupan 

nyata. Namun mereka menggunakan simbol (= ). Sehingga A1 dan A2 belum mampu 

mengenali dan menggunakan  simbol (=) yang digunakan dalam menyatakan variabel. 

 

                                                       menggunakan simbol (= ) 

 

 

 

Gambar 1. Hasil pekerjaan A1 dalam menyatakan variabel 

 

Persamaan-persamaan linear tiga variabel berdasarkan permasalahan dalam kehidupan 

nyata. Hal ini menunjukkan A1 dan A2 menghubungkan konsep persamaan linear tiga variabel 

dengan konteks kehidupan nyata. Dalam persamaan linear tiga variabel juga terdapat hubungan 

simbol (+,=), konsep aljabar, dan persamaan linear tiga variabel. A1 membentuk SPLTV 

berdasarkan persamaan-persamaan linear tiga variabel. Hal ini menujukkan A1 memahami 
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hubungan simbol ({) dengan konsep persamaan linear tiga variabel dan SPLTV. Sedangkan 

A2 dalam membentuk SPLTV tidak menggunakan simbol ({) di samping kedua persamaan, 

sehingga A2 tidak memahami keterkaitan simbol ({) dengan konsep persamaan linear tiga 

variabel dan SPLTV. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil pekerjaan A1 dalam                 Gambar 3. Hasil pekerjaan A2 dalam 

membentuk SPLTV                                            membentuk SPLTV 

 

A1 menyederhanakan persamaan tersebut dengan membagi kedua ruas dengan 100 

sehingga A1 mengaitkan operasi aljabar, aljabar, simbol (+,=) dan persaman linear tiga variabel. 

 

                                                                  Membagi kedua ruas dari salah satu  

   persamaan dengan 100 

 

 

 

Gambar 4. Hasil pekerjaan A1 dalam menyederhanakan persamaan 

 

A1 dan A2 mengasumsikan variabel x dengan 3. Sehingga A1 dan A2 mengaitkan 

variabel dengan solusi sistem persamaan linear tiga variabel. Mensubstitusi x=3 pada kedua 

persamaan. Sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Hal ini menunjukkan 

A1 dan A2 mengoneksikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan sistem persamaan 

linear dua variabel. 

     mengasumsikan variabel x dengan 3 

 

 

 

 

 

 

 

                       Gambar 5. Hasil pekerjaan A1                     Gambar 6. Hasil pekerjaan A2 

 

A1 dan A2 melakukan eliminasi untuk memperoleh nilai dari variabel z. Kemudian 

substitusi untuk memperoleh nilai dari variabel y. Sehingga A1 dan A2 mengaitkan prosedur 

operasi aljabar, konsep aljabar, konsep persamaan linear tiga variabel, konsep SPLTV, 

prosedur eliminasi dan prosedur substitusi. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Hasil pekerjaan A1 
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A1 dan A2 telah memperoleh solusi, A1 dan A2 mengaitkan benda dalam kehidupan 

nyata dengan solusi SPLTV. Akan tetapi A1 tidak perlu menggunakan simbol = karena bukan 

persamaan. 

 

 

 

 

   Gambar 8. Hasil pekerjaan A1                        Gambar 9. Hasil pekerjaan A2 

 

Tahap terakhir dari penyelesaian masalah yaitu tahap memeriksa kembali. A1 dan A2 

tidak melakukan tahap memeriksa kembali.  

 

Koneksi Matematis Siswa Berkemampuan Matematis Sedang 

Subjek penelitian dengan kemampuan matematis sedang terdiri atas 2 (dua) siswa yaitu 

B1 dan B2. B1 dan B2 pada tahap memahami masalah menilai soal ini membingungkan karena 

soal ini sistem persamaan linear tiga variabel tetapi hanya terdiri dari dua persamaan linear tiga 

variabel. Hal ini menunjukkan siswa belum mengingat pengetahuan tentang definisi sistem 

persamaan linear. Sebagaimana cuplikan wawancara dengan B1 berikut. 

P : Bagaimana pemahaman kamu tentang soal ini ?  

B1 : Awalnya membingungkan Miss. Karena ini kan soal tentang SPLTV tapi cuma terdiri dari 

dua persamaan. Bingung untuk membentuk persamaan yang ketiganya itu apa 

Tahap rencana penyelesaian masalah, B1 dan B2 mengasumsikan salah satu variabel 

dengan suatu nilai yang paling memungkinkan memenuhi SPLTV. Akan tetapi tidak 

mengoneksikan SPLTV dengan macam-macam solusi SPLTV. Tahap melaksanakan rencana 

penyelesaian masalah, B1 dan B2 tidak melakukan prosedur menyatakan variabel. Sehingga 

B1 dan B2 tidak mengaitkan konsep variabel dengan benda dalam kehidupan nyata. 

Persamaan-persamaan linear tiga variabel dibentuk berdasarkan permasalahan dalam 

kehidupan nyata. Sehingga B1 dan B2 mengaitkan persamaan linear tiga variabel dengan 

konteks kehidupan nyata. Dalam persamaan linear tiga variabel juga terdapat hubungan simbol 

(+,=), konsep aljabar, dan persamaan linear tiga variabel. B1 dan B2 dalam membentuk SPLTV 

tidak menggunakan simbol ({) di samping kedua persamaan, sehingga keduanya tidak 

memahami keterkaitan simbol ({) dengan konsep persamaan linear tiga variabel dan SPLTV. 

 

 

 

Gambar 10. Hasil pekerjaan B2 

 

B1 dan B2 menyederhanakan persamaan 100x+500y+1000z=8300 dengan membagi 

kedua ruas dengan 100. Sehingga, B1 dan B2 mengaitkan operasi aljabar, aljabar, simbol (+,=) 

dan persaman linear tiga variabel. Kemudian melakukan eliminasi terhadap variabel x, 

sehingga B1 dan B2 mengaitkan prosedur operasi aljabar, konsep aljabar, konsep persamaan 

linear tiga variabel, konsep SPLTV, prosedur eliminasi. B1 dan B2 mengasumsikan variabel x 

dengan 3. Sehingga B1 dan B2 mengaitkan variabel dengan solusi SPLTV. Mensubstitusi x=3 

pada salah satu persamaan. Sehingga diperoleh sistem persamaan linear dua variabel. Hal ini 

menunjukkan  B1 dan B2 mengetahui adanya keterkaitan antara konsep SPLTV dan konsep 

SPLDV 

 

 

 

                   



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
470 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 11. Hasil pekerjaan B1 

 

B1 dan B2 melakukan eliminasi untuk memperoleh nilai dari variabel z. Kemudian 

substitusi untuk memperoleh nilai dari variabel y. Sehingga A1 dan A2 mengaitkan prosedur 

operasi aljabar, konsep aljabar, konsep persamaan linear tiga variabel, konsep SPLTV, 

prosedur eliminasi dan prosedur substitusi. 

 

 

          Eliminasi 

 

 

 

 

           Substitusi 

 

Gambar 12. Hasil pekerjaan B1 

 

B1 belum memperoleh solusi sehingga B1 tidak mengaitkan benda dalam kehidupan 

nyata dengan solusi sistem persamaan linear tiga variabel. Berikut cuplikan wawancara B1. 

P : Bagaimana kesimpulan yang kamu peroleh ? 

B1 : Nilai x nya diperoleh 3, y nya diperoleh 4, dan z nya 6 miss. 

Sementara B2 telah memperoleh solusi, akan tetapi tidak perlu menggunakan simbol → 

karena simbol itu digunakan pada konsep fungsi (pemetaan) dan logika matematika. Dari 

kesimpulan yang diperoleh, B2 mengaitkan benda dalam kehidupan nyata dengan solusi 

SPLTV.  

 

 

 

 

Gambar 13. Hasil pekerjaan B2 

 

Tahap terakhir dari penyelesaian masalah yaitu tahap memeriksa kembali. B1 dan B2 

tidak melakukan tahap memeriksa kembali.  

 

Koneksi Matematis Siswa Berkemampuan Matematis Rendah 

Subjek penelitian dengan kemampuan matematis rendah terdiri atas 2 (dua) siswa yaitu 

C1 dan C2. C1 dan C2  pada tahap memahami masalah mampu menguraikan informasi yang 

terdapat pada masalah dengan benar namun kesulitan untuk membuat persamaan-persamaan 

linear tiga variabel. Sebagaimana cuplikan wawancara dengan C1 berikut. 

Diperoleh SPLDV 
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P : Bagaimana pendapat kamu tentang soal ini ? 

C1 : Sulit Miss. Saya bingung membuat persamaan-persamaannya Miss. 

Tahap rencana penyelesaian masalah, C1 mengasumsikan salah satu variabel dengan 

suatu nilai yang paling memungkinkan memenuhi SPLTV. Akan tetapi tidak mengoneksikan 

SPLTV dengan macam-macam solusi SPLTV. Sementara C2 belum mendapat starategi untuk 

menyelesaikan masalah. Tahap melaksanakan rencana penyelesaian masalah, C1 menyatakan 

x sebagai 100, dan seterusnya. Sehingga C1 kurang tepat mengaitkan konsep variabel dengan 

benda dalam kehidupan nyata. C1 juga menggunakan simbol (=). Sehingga C1 belum mampu 

mengenali dan menggunakan  simbol (=) yang digunakan dalam menyatakan variabel. 

Sementara C2 tidak melakukan prosedur menyatakan variabel. Sehingga C2 tidak mengaitkan 

konsep variabel dengan benda dalam kehidupan nyata. 
                                             

                                                     Menggunakan simbol (=) 

 

 

Gambar 14. Hasil pekerjaan C1 

C1 membuat persamaan-persamaan linear tiga variabel berdasarkan permasalahan dalam 

kehidupan nyata. Sehingga C1 mengaitkan konsep persamaan linear tiga variabel dengan 

masalah kehidupan nyata. C2 juga membuat persamaan-persamaan linear tiga variabel 

berdasarkan permasalahan dalam kehidupan nyata. Akan tetapi, salah satu persamaannya 

masih kurang benar. Sehingga C2 mengaitkan sebagian konsep persamaan linear tiga variabel 

dengan masalah kehidupan nyata. Dalam persamaan linear tiga variabel juga terdapat 

hubungan simbol (+,=), konsep aljabar, dan konsep persamaan linear tiga variabel. C1 dan C2 

dalam membentuk SPLTV tidak menggunakan simbol ({) di samping kedua persamaan, 

sehingga keduanya tidak memahami keterkaitan simbol ({) dengan konsep persamaan linear 

tiga variabel dan SPLTV.  

 

 

 

Gambar 15. Hasil pekerjaan C1                     Gambar 16. Hasil pekerjaan C2 

 

C1 mengasumsikan variabel x dengan 3. Sehingga C1 mengaitkan variabel dengan solusi 

SPLTV. C1 mensubstitusi x=3 pada kedua persamaan. Sehingga diperoleh SPLDV. Hal ini 

menunjukkan  C1 mengetahui adanya keterkaitan antara konsep SPLTV dan konsep SPLDV. 

Selanjutnya C1 melakukan eliminasi untuk memperoleh nilai variabel z dan melakukan 

substitusi untuk memperoleh nilai variabel y. Sehingga C1 mengaitkan prosedur operasi aljabar, 

konsep aljabar, konsep persamaan linear tiga variabel, konsep SPLTV, prosedur eliminasi dan 

prosedur substitusi. 

 

 

Gambar 17. Hasil pekerjaan C1 

 

 

 

 

                   Substitusi 

 

                  Eliminasi  

Gambar 18. Hasil pekerjaan C1 
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Sementara C2 melakukan eliminasi variabel x. Hal ini menunjukkan C2 mengaitkan 

prosedur operasi aljabar, konsep aljabar, konsep persamaan linear tiga variabel, konsep SPLTV, 

dan prosedur eliminasi. Kemudian C2 melakukan substitusi persamaan y ke dalam persamaan 

3x+4y+6z=13. Sehingga C2 mengaitkan prosedur operasi aljabar, konsep aljabar, konsep 

persamaan linear tiga variabel dan prosedur substitusi. 

 

 

 

Eliminasi  

 

 

          Substitusi 

 

 

 

Gambar 19. Hasil pekerjaan C2 

 

C1 memperoleh solusi yang diharapkan. Sehingga C1 mengaitkan benda dalam 

kehidupan nyata dengan solusi SPLTV. Sedangkan C2 tidak dapat melanjutkan pekerjaanya 

sehingga tidak memperoleh solusi yang sesuai dengan permasalahan pada soal non rutin 

tersebut karena rencana penyelesaian masalah C2 belum benar. Hal ini menunjukkan C2 tidak 

memahami dan mengaitkan beberapa konsep yang saling terkait, yaitu sistem persamaan linear 

tiga variabel, sistem persamaan linear dua variabel, solusi SPLTV, macam-macam solusi 

SPLTV, prosedur eliminasi, dan prosedur substitusi. 

 

 

 

 

 

Gambar 20. Hasil pekerjaan C1 

          

Tahap terakhir dari penyelesaian masalah yaitu tahap memeriksa kembali. C1 telah melakukan 

tahap memeriksa kembali. Sedangkan C2 tidak melakukan tahap memeriksa kembali.  

 

 

 

 

Gambar 21. Hasil pekerjaan C1 

Beberapa temuan penelitian mengenai koneksi matematis siswa dengan kemampuan 

matematis tinggi yaitu siswa melakukan tahapan penyelesaian masalah hampir lengkap namun 

kurang tahap memeriksa kembali, siswa menuliskan jawaban hampir memenuhi semua 

indikator koneksi matematis, siswa mengoneksikan gagasan-gagasan pada soal non rutin 

dengan konsep matematika lainnya dan mengoneksikan konsep matematika dengan kehidupan 

nyata. 

Kemudian, temuan penelitian mengenai siswa dengan kemampuan matematis sedang yaitu 

siswa melakukan tahapan penyelesaian masalah belum lengkap karena kurang dalam tahap 

melaksanakan perencanaan penyelesaian masalah (menyatakan variabel, simbol ({) yang 

menunjukkan sistem persamaan linear, solusi SPLTV) dan tidak ada tahap memeriksa kembali, 

siswa menuliskan jawaban belum memenuhi semua indikator koneksi matematis, siswa 
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mengoneksikan sebagian gagasan-gagasan pada soal non rutin dengan konsep matematika 

lainnya dan mengoneksikan sebagian konsep matematika dengan masalah kehidupan nyata. 

           Berikutnya, temuan penelitian mengenai siswa dengan kemampuan matematis rendah 

yaitu siswa melakukan tahapan penyelesaian masalah hampir sebagian besar belum dilakukan 

karena kurang dalam tahap memahami masalah, merencanakan penyelesaian masalah 

(strateginya belum tepat), melaksanakan rencana penyelesaian masalah (menyatakan variabel, 

simbol ({) yang menunjukkan sistem persamaan linear, solusi SPLTV) dan tahap memeriksa 

kembali ada yang tidak dilakukan, siswa juga menuliskan jawaban hanya memenuhi sebagian 

kecil indikator koneksi matematis karena siswa mengoneksikan sedikit gagasan-gagasan pada 

soal non rutin dengan konsep matematika lainnya dan belum tepat dalam mengaitkan konsep 

matematika dengan masalah kehidupan nyata.  

Dari temuan tersebut, diketahui siswa kesulitan dalam tahap memahami masalah dan 

merencanakan penyelesaian masalah (strateginya belum tepat). Hal ini sejalan dengan 

pendapat Sepeng & Madzorera (2014) menyatakan bahwa sebagian besar siswa mengalamai 

kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika yaitu pada tahap memahami masalah dan 

menentukan rumus atau teori yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Kemudian ada siswa tidak melakukan prosedur menyatakan variabel dan beberapa lainnya 

masih belum tepat. Hal ini sejalan dengan pendapat bahwa siswa masih lemah dalam mengubah 

bentuk konteks ke bentuk model matematika dengan tepat  (Muir, et al, 2008). Ada 5 siswa 

tidak melakukan tahap memeriksa kembali. Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh 

Polya (Musser, 1991; Tafuzie, 2018) bahwa kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa 

adalah siswa tidak melakukan tahap memeriksa kembali terhadap jawaban yang telah diperoleh. 

Siswa ada yang hampir memenuhi semua indikator koneksi matematis tetapi ada juga yang 

sedikit. Siswa mengoneksikan sebagian gagasan-gagasan pada soal non rutin dengan konsep 

matematika lainnya dan mengoneksikan sebagian konsep matematika dengan masalah 

kehidupan nyata. Ini didasarkan pada indikator koneksi matematis yang dikemukakan oleh 

NCTM (2000) yaitu a) Mengenali dan menggunakan hubungan antar ide-ide matematika; b) 

Memahami keterkaitan ide-ide matematika dan membentuk ide satu dengan yang lain sehingga 

menghasilkan suatu keterkaitan yang menyeluruh; c) Mengenali dan menerapkan matematika 

dalam konteks-konteks di luar matematika.  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Siswa dengan kemampuan matematis tinggi dalam menyelesaikan soal non rutin sistem 

persamaan linear tiga variabel dapat mengoneksikan gagasan- gagasan pada soal non rutin 

dengan konsep matematika lainnya dan mengoneksikan konsep matematika dengan kehidupan 

nyata. Siswa juga mengoneksikan antarkonsep matematika dan membentuk ide satu dengan 

yang lain sehingga menghasilkan suatu keterkaitan yang menyeluruh. Siswa dengan 

kemampuan matematis sedang dalam menyelesaikan soal non rutin sistem persamaan linear 

tiga variabel dapat mengoneksikan sebagian gagasan-gagasan pada soal non rutin dengan 

konsep matematika lainnya dan mengoneksikan sebagian konsep matematika dengan 

kehidupan nyata. Siswa juga mengoneksikan sebagian antarkonsep matematika. Akan tetapi, 

belum mampu membentuk ide satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu keterkaitan 

yang menyeluruh. Siswa dengan kemampuan matematis rendah dalam menyelesaikan soal non 

rutin sistem persamaan linear tiga variabel dapat mengoneksikan sedikit gagasan- gagasan pada 

soal non rutin dengan konsep matematika lainnya dan mengoneksikan sedikit konsep 

matematika dengan kehidupan nyata. Siswa juga mengoneksikan sedikit antarkonsep 

matematika. Siswa juga tidak memahami keterkaitan konsep-konsep tersebut dan belum 

mampu membentuk ide satu dengan yang lain untuk menghasilkan suatu keterkaitan yang 

menyeluruh. Mereka hanya fokus untuk mengerjakan soal saja. Bahkan, salah satu siswa tidak 

menyelesaikan pekerjaanya hingga selesai karena terputusnya koneksi konsep matematika. 
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Berdasarkan kesimpulan maka penulis memberikan saran, antara lain : (1) Bagi sekolah, 

diharapkan menyediakan fasilitas untuk tes koneksi matematis agar siswa dapat mengetahui 

kemampuan koneksi matematis masing-masing siswa. Sehingga siswa memperhatikan 

pentingnya kemampuan koneksi matematis dalam belajar matematika. (2) Bagi guru, 

diharapkan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mempertimbangkan koneksi 

matematis masing-masing siswa. Guru juga dapat menerapkan serta mengembangkan metode-

metode pengajaran yang dapat meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa dalam 

menyelesaikan masalah matematika. Misalnya dengan melatih siswa agar terbiasa 

menyelesaikan soal-soal non rutin matematika sehingga siswa memiliki kemampuan koneksi 

matematis yang baik. Oleh karena itu, keberhasilan dalam belajar matematika dapat tercapai.  

(3) Bagi peneliti lainnya, diharapkan dapat melakukan penelitian serupa yang dapat mengukur 

koneksi matematis siswa dengan lebih akurat dan diharapkan juga untuk menggali lebih dalam 

tentang deskripsi koneksi matematis siswa, serta dapat melakukan penelitian dengan subjek 

penelitian yang lebih banyak. 
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Abstrak 

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif,  dengan 

menggunakan instrumen soal penalaran pada pembuktian  identitas 

trigonometri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 

kemampuan bernalar matematis siswa pada materi trigonometri. Dalam 

memilih subjek penelitian, peneliti mengambil 3 siswa secara acak 

berdasarkan skor nilai yang telah diperoleh. Pertama siswa dengan kategori 

kemampuan bernalar rendah (S1). Kedua siswa dengan kategori kemampuan 

bernalar sedang (S2). Dan ketiga siswa dengan kategori kemampuan bernalar 

tinggi (S3). Dari hasil analisis data, terlihat bahwa S1 dalam mengerjakan 

soal pembuktian identitas trigonometri untuk nomor 1 dan nomor 2 pada 

indikator pengajuan dugaan hingga indikator pengambilan keputusan masih 

belum tercapai. Untuk S2 pada soal nomor 1 indikator yang tercapai hanya 

mengajukan dugaan sedangakan pada soal nomor 2 semua indikator sudah 

tercapai. Untuk S3 dari keempat indikator penalaran sudah tercapai semua. 

 

Kata kunci:  Kemampuan bernalar, bernalar matematis, trigonometri. 

konstruktivisme, pembelajaran daring. 

 

PENDAHULUAN 

Dengan adanya kebijakan baru Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim 

tentang “Merdeka Belajar’ bahwa UN tahun 2021 akan dihapus dan digantikan dengan 

Asesmen Kompetensi Minimum yang terdiri dari penilaian kemampuan bernalar secara literasi 

dan numerasi dan Survei karakter. Maka penalaran merupakan suatu kemampuan yang menjadi 

salah satu tujuan pendidikan yang harus diutamakan. Menurut Mumu & Tanujaya (2019) 

penalaran matematis merupakan proses memahami ide konsep matematika untuk mendapatkan 

pernyataan dalam pengambilan keputusan. Dimana   kemampuan bernalar matematis 

menggambarkan ketrampilan matematika yang berguna untuk menyelesaikan masalah (Ayal, 

C.S., Kesuma, Y.S., Subandar, J., & Dahlan, 2016). 

Menurut Bragg & Herbert ( 2017) penalaran adalah kemampuan berfikir logis serta tindakan 

seperti menganalisis, membuktikan, mengevaluasi, menjelaskan, menyimpulkan, 

membenarkan dan mengitlakkan suatu masalah.  Menurut Saleh et al (2018),  kemampuan 

bernalar yaitu kemampuan untuk menemukan solusi dalam pengambilan keputusan dengan 

mengaitkan informasi dan bukti yang sudah ada. Senada dengan hal ini  Rohana (2015), 

menjelaskan bahwa penalaran  adalah proses membangun dan membandingkan ide-ide dari 

berbagai kondisi yang dihadapi untuk mengambil keputusan yang tepat dalam memecahkan 

masalah. Sumartini (2015)  menyatakan bahwa penalaran merupakan kegiatan  atau membuat 

pernyataan baru yang didasarkan pada pernyataan sebelumnya yang kebenarannya sudah 

dibuktikan terlebih dahulu. Berdasarkan definisi-definisi penalaran di atas dapat disimpulkan  

bahwa penalaran merupakan suatu kegiatan atau proses berfikir dalam  menarik suatu 

mailto:faizahumi37@gmail.com
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kesimpulan berdasarkan pernyataan-pernyataan sebelumnya  yang sudah terbukti 

kebenarannya. 

Manfaat matematika sangat banyak baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam 

IPTEK. Menurut Rofiki et al ( 2017) Kompetensi matematika dasar meliputi kemampuan 

pemecahan masalah, kemampuan penalaran, dan pemahaman konseptual. Oleh karena siswa 

sangat penting untuk dilatih penalaran matematikanya (Rofiki et al., 2017). Menurut (Kurtz, 

1990) dalam NCTM bahwa ada 4 hal yang harus dicapai dalam penalaran yang harus dikuasai 

siswa kelas 9 sampai kelas 12 yaitu: (1) Mengenali  penalaran dan pembuktian sebagai aspek 

fundamental matematika; (2) Membuat dan menyelidiki dugaan dalam matematika; (3) 

Mengembangkan serta mengevaluasi argumen dan bukti matematis; dan (4) Memilih dan 

menggunakan berbagai jenis penalaran dan pembuktian yang sesuai. Dengan bernalar siswa 

akan mampu untuk menganalisis suatu masalah, memecahkan suatu masalah, menarik 

kesimpulan dan mengungkapkannya ide-ide mereka secara logis (Suryaningrum et al., 2020). 

 Kemampuan penalaran matematis membantu siswa dalam menyimpulkan dan 

membuktikan suatu pernyataan, membangun gagasan baru, sampai pada menyelesaikan 

masalah-masalah dalam matematika. Oleh karena itu, kemampuan penalaran matematis harus 

selalu dibiasakan dan dikembangkan dalam setiap pembelajaran matematika (Beckmann, 

2008). Pembiasaan tersebut harus dimulai dari kekonsistenan guru dalam mengajar (Sumartini, 

2015).  Penalaran dan matematika merupakan dua hal yang saling berkaitan karena dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika memerlukan penalaran sedangkan kemampuan 

penalaran dapat dilatih dengan belajar matematika. Melalui penalaran, siswa diharapkan dapat 

melihat bahwa matematika merupakan kajian yang masuk akal atau logis sehingga siswa 

mampu membayangkannya. 

Dalam google scholar ditemukan kurang lebih 9.000 studi penelitian tentang analisis 

kemampuan bernalar. Diantaranya  analisis bernalar pada materi segitiga dan segiempat 

(Indriani et al., 2018; Safitri et al., 2018) dan Analisis bernalar dalam pemecahan masalah 

(Hidayatullah et al., 2019).  Dari beberapa penelitian tentang kemampuan bernalar 

menunjukkan bahwa kemampuan bernalar siswa Indonesia masih rendah dan perlu 

ditingkatkan. Ini juga terlihat dari hasil Survei Programme for International Student 

Assessment (PISA). Studi yang dilakukan oleh Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan 

Pembangunan (OECD) terhadap anak usia 15 tahun pada 2018, menempatkan kemampuan 

matematika pelajar Indonesia ada di peringkat ke-69 dari 79 negara. 

Salah satu bidang matematika yang masih dianggap sulit oleh siswa SMA adalah 

trigonometri (Aminudin et al., 2019), meskipun materi  trigonometri diberikan pada tiap 

jenjang, mulai kelas X sampai kelas XII. Dengan adanya materi yang berkelanjutan ini yang 

menyebabkan banyak siswa yang merasa kesulitan karena ketika siswa tidak memahami pada 

materi sebelumnya akan berakibat ketidakfahaman pada materi selanjutnya. 

Peneliti adalah juga seorang guru yang sudah mengajar di Madrasah Aliyah selama 15 

tahun. Dan menurut peneliti kemampuan bernalar matematis siswa masih rendah berdasarkan 

soal-soal ulangan harian dan ujian semester khususnya pada materi trigonometri. Ini 

disebabkan yang pertama  karena adanya tuntutan kurikulum yang harus selesai tepat waktu 

tanpa mempertimbangkan kemampuan peserta didik; kedua adanya tuntutan sukses UN 

sehingga peneliti yang sekaligus pengajar di MA dalam mengajarkan matematika terutama di 

kelas XII seringkali hanya mengajarkan cara cepat dalam menyelesaikan masalah tanpa 

mempertimbangkan proses bernalar siswa dalam membelajarkan konsep ataupun prinsip  

matematika. Karena tuntutan sukses UN juga yang menjadikan peneliti dalam mengajarkan 

materi yang seharusnya disampaikan dalam waktu satu tahun harus selesai dalam waktu satu 

semester. Peneliti disini akan menganalisis kemampuan bernalar matematis siswa Madrasah 

Aliyah khususnya pada materi trigonometri. Alasan peneliti memilih materi trigonometri 

karena banyaknya manfaat trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Soal-soal yang 
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digunakan untuk tes pada siswa adalah soal-soal yang berkaitan dengan identitas trigonometri. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penalaran matematis siswa pada 

materi identitas trigonometri. 

 

METODE 

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif. Calon subjek dalam penelitian 

ini adalah siswa kelas X IPA di MA Miftahul Huda Mojosari Kepanjen  Kabupaten Malang 

pada semester genap tahun pelajaran 2019/2020 sebanyak 22 siswa. Ruang lingkup materi  

yang digunakan adalah materi trigonometri pada subbab identitas trigonometri  yang baru 

diajarkan. Penentuan subjek ini mempertimbangkan kemungkinan kelancaran komunikasi 

siswa dalam mengemukakan gagasannya. Berikut adalah soal yang diujikan 

 
1. Buktikan  identitas trigonometri berikut: 

sin2α-sin2β

cos2α cos2β
= tan2α-tan2β 

2. Buktikan   
2-sec2β

sec2β
= 1-2sin2β 

 

Prosedur penelitian ini terdiri dari tahapan-tahapan, yang pertama tahap persiapan, yaitu 

diawali dengan peneliti mengkaji tentang teori-teori penalaran dan trigonometri. Selanjutnya 

dilanjutkan dengan menyusun instrumen untuk soal-soal tes kemampuan bernalar beserta 

wawancara. Diteruskan dengan pengajuan validasi ahli terhadap instrumen. Dalam penelitian 

ini, indikator penalaran matematis yang digunakan dan aspek yang diteliti dapat dilihat pada 

tabel berikut ini:  

 

Tabel 1. Indikator dan aspek penalaran matematis 

Adaptasi (Safitri et al., 2018) 

 

 kedua tahap pelaksanaan, yaitu dengan memberikan tes penalaran terhadap siswa. 

Dilanjutkan dengan penskoran terhadap hasil tes untuk mengklasifikasikan kemampuan 

bernalar mereka. Penskoran terhadap kemampuan penalaran matematis digunakan rubrik 

penilaian kemampuan  penalaran matematis yang dikembangkan oleh Thompson  

 

Tabel 2. Kriteria Penilaian Penalaran Matematis 

Skor Kreteria 

4 Jawaban secara substansi benar dan lengkap. 

3 Jawaban memuat satu kesalahan atau kelalaian yang signifikan. 

2 Sebagaian jawaban benar dengan satu atau lebih kesalahan atau kelalaian yang 

signifikan 

Indikator Penalaran Matematis Aspek Penalaran Matematis 

1. Mengajukan dugaan 1. Siswa dapat mengajukan dugaan 

2. Melakukan manipulasi matematik 2. Siswa dapat melakukan manipulasi 

matematik 

3. Mengumpulkan bukti dan memberikan 

alasan 

3. Siswa dapat mengumpulkan bukti dan 

memberikan alasan. 

4. Menarik kesimpulan berdasarkan 

pernyataan sebelumnya. 

 

4. Siswa dapat menarik kesimpulan 

berdasarkan pernyataan sebelumnya. 
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1  Sebagian jawaban tidak lengkap tetapi paling tidak memuat satu argumen yang 

benar. 

0 Jawaban tidak benar berdasarkan proses argument atau tidak ada respon sama 

sekali. 

Adaptasi (Safitri et al., 2018) 

 

Adapun pedoman penskoran atau katagori kemampuan penalaran matematis siswa 

dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.  

 

Tabel 3. 

 Kategori Kemampuan Penalaran Matematis Siswa 

 

Kategori Pencapaian Kemampuan Penalaran Matematis 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

> 79% 

60 % ≥ 79% 

≤ 59 % 

Adaptasi (Safitri et al., 2018) 

 

Ketiga tahap penyelesaian. Pada tahap ini setelah hasil tes diklasifikasikan berdasarkan 

kategori kemampuan bernalar siswa. Diambil tiga subjek untuk diambil datanya sebagai bahan 

analisis dan dideskrepsikan secara kualitatif. Subjek S1 adalah siswa yang mempunyai kategori 

kemampuan bernalar rendah, dengan ditunjukkannya hasil pekerjaan siswa yang belum 

memenuhi semua indikator kemampuan bernalar matematis. Untuk subjek S2 adalah siswa 

yang mempunyai kategori siswa yang mempunyai kemampuan bernalar sedang, dengan 

ditunjukkannya hasil pekerjaan siswa yang sebagian sudah memenuhi keempat indikator 

kemampuan bernalar matematis. Sedangkan untuk subjek S3 adalah siswa yang berkategori 

siswa yang mempunyai kemampuan bernalar tinggi, dengan ditunjukkannya hasil pekerjaan 

siswa yang memenuhi keempat indikator kemampuan bernalar matematis. Untuk memperoleh 

keakuratan data  ketiga subjek tadi diwawancarai untuk mewakili subjek dengan kategori siswa 

berkemampuan bernalar rendah, sedang ataupun tinggi.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil tes tertulis terhadap 22 siswa  dengan instrument penilaian tes kemampuan 

penalaran matematis sebanyak 2 soal uraian. Data yang sudah diperoleh dianalisis dengan 

menggunakan acuan pedoman penskoran kemampuan penalaran matematis siswa menurut 

Safitri et al. (2018).  Sehingga didapatkan kategori kemampuan bernalar siswa sebagai 

berikut:  

 

 
Gambar 1. Diagram hasil tes kemampuan bernalar matematis siswa 

Rendah
18%

Sedang
64%

Tinggi
18%

Hasil Klasifikasi Kemampuan 
Bernalar Matematis

Rendah

Sedang

Tinggi



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
479 

Berdasarkan gambar di atas nampak dari 22 siswa yang mengerjakan soal tes ada 18% siswa 

dengan kategori kemampuan bernalar rendah, 64 % siswa dengan kategori kemampuan 

bernalar sedang dan ada 18 % siswa dengan kategori kemampuan bernalar tinggi.  

 Untuk melihat kemampuan bernalar matematis siswa berdasarkan skor nilai tes yang 

diperoleh siswa. Peneliti mengambil 3 siswa secara acak, yang pertama siswa dengan kategori 

kemampuan bernalar rendah (S1). Kedua siswa dengan kategori kemampuan bernalar sedang 

(S2). Dan ketiga siswa dengan kategori kemampuan bernalar tinggi (S3). Hal ini dilakukan 

peneliti untuk mendapatkan data yang tidak nampak pada lembar jawaban siswa. Berikut hasil 

tes dan cuplikan wawancara masingmasing siswa: 

 

 
Gambar 2. Hasil pengerjaan S1 pada soal no 1 

 

P : Ini Rahman mau membuktikan identitas trigonometri dari mana ke mana? 

S1 : Emmm, maaf Bu gag tahu. Pokoknya ada soal suruh buktikan langsung dibuktikan dan  

hasilnya harus terbukti. 

P : Pada baris ketiga tiba-tiba muncul operasi penjumlahan itu dari mana, padahal di 

atasnya tidak ada operasi tambah. 

S1 : Oh ya Bu, gag tahu juga. 

P : Tiba-tiba juga muncul tan2α tan2β itu juga dari mana? 

S1 :  Emmm, sekali lagi saya minta maaf Bu saya sendiri juga bingung dengan yang saya 

tulis. 

P : Emang   
sin2α

cos2α
  sama dengan    tan2α?   dan  

1

c os2β
 sama dengan tan2α tan2β?dan 

ngerti dapatnya dari mana? 

S1 : Emmm, mungkin Bu, saya hafalnya kalau   
sinα

cosα
  sama dengan   tan α. Tapi gag tahu 

dapatnya dari mana. Saya cuman ingat kalua 
sinα

cosα
  sama dengan   tan α. 

Dari hasil jawaban dan wawancara dengan S1 pada soal nomor 1 nampak bahwa siswa 

masih bingung dengan soal yang harus dikerjakan. Disini keempat indikator penalaran tidak 

terpenuhi, mulai dari mengajukan dugaan, siswa bingung dengan langkah yang mau diambil, 

untuk indikator melakukan manipulasi matematik tampak kalau siswa belum begitu memahapi , 

tiba-tiba muncul operasi tambah dan ketika ditanya siswa juga tidak ahu asalnya dari mana. 

Untuk indikator pengumpulan bukti dan mengajukan argument juga masih belum terpenuhi. 

Ini nampak ketika siswa ditanya asalnya 
sinα

cosα
  sama dengan   tan α dari mana juga bingung 

untuk memberikan alasan. Siswa hanya tahu berdasarkan hafalan semata. Sehingga ketika 

ketiga indikator yang di atas tidak terpenuhi otomatis siswa tidak bisa memenuhi indikator 

yang keempat yaitu untuk menarik kesimpulan dengan argument-argumen yang sudah ada. 

Mulai ada 
ketidakonsistenan 
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Gambar 3. Hasil pengerjaan S1 pada soal no 2 

P : Ini kenapa jawabannya tidak selesai? 

S1 : Ya Bu, saya bingung untuk menyelesaikannya 

P : Kenapa 2cos2β menjadi penyebutnya? 

S1 : Untuk menyamakan penyebut Bu. 

P : Sebelah kiri 2cos2β dan sebelah kanan cos2β berarti penyebutnya kan gag sama? 

S1 :  (Diam). Makanya Bu, terus saya bingung untuk menyelesaikannya. 

 Dari hasil jawaban dan wawancara dengan S1 pada no 2 nampak bahwa siswa juga 

masih bingung dengan soal yang harus dikerjakan. Disini dari keempat indikator penalaran 

yang hamper terpenuhi hanya siswa dapat mengajukan dugaan. Untuk indikator melakukan 

manipulasi matematik, siswa masih belum bisa melakukan pembagian yang melibatkan fungsi 

trigonometri termasuk dalam hal  menyamakan penyebutnya. Untuk indikator pengumpulan 

bukti dan mengajukan argument serta menarik kesimpulan juga masih belum terpenuhi,terlihat 

ketika siswa tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaannya.  

 

 
Gambar 4. Hasil pengerjaan S2 pada soal no 1 

 

P : Ini maksudnya apa yang ditulis Halimah? 

S2 : Soal yang akan dibuktikan itu kan pecahan Bu yang dijadikan satu. Jadi pecahannya 

saya sendirikan menjadi dua pecahan. Setelah mendapatkan 2 pecahan saya 

masukkan ke dalam sifat-sifat identitas trigonometri dan hasilnya terbukti. 

P : Emang bisa pecahan dijabarkan menjadi seperti itu? 

S2 : (diam) 

P : Coba sekarang hitung pengurangan pecahan dengan bilangan rasional yang 

sederhana! 

S2 : Maksudnya Bu? 

P : 
8-6

2.3
 apakah sama dengan 

8

2
-
6

3
 ? 

S2 : (Sambil berfikir) Hemmm, oh iya ya 

 Dari jawaban dan wawancara dengan S2 pada soal nomor 1, tampak bahwa siswa 

hanya benar pada indikator pertama yaitu mengajukan dugaan. Disini siswa sudah memahami 

maksud dari soal yang dimaksud yaitu untuk membuktikan  
sin2α-sin2β

cos2α cos2β
= tan2α-tan2β. Akan tetapi ketika menjabarkan pecahan dalam bentuk 

pengurangan masih salah sehingga untuk indikator melakukan manipulasi matematik masih 

Indikator melakukan 
manipulasi 

matematik belum 
nampak terpenuhi 
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belum terpenuhi. Sehingga berakibat untuk tidak terpenuhinya indikator pembuktian sebuah 

argument dan penarikan kesimpulan. 

 
Gambar 5. Hasil pengerjaan S2 pada soal no 2 

 

P : Halimah mau membuktikan identitas trigonometri dari mana? Dari jawaban kok 

tampak dobel-dobel sama dengan 

S2 : Ya Bu….saya mau membuktikan identitas trigonometri dari kiri ke kanan. 

P : Maksudnya dikurangi, pada baris ketiga itu apa? 

S2 : Kan itu yang dikurangi  2-
1

1-sin2β 
  jadi itu dikurangi dengan cara disamakan 

penyebutnya dan menghasilkan 
2-2sin2β-1

1-sin2β
 setelah itu 2 dikurangi 1 dan menghsilkan  

1-2sin2β

1-sin2β
.  

P : Kok ada corat-coret itu maksudnya gimana? 

S2 : Untuk menghitung pembagian pecahan caranya dengan merubah pembagian pecahan 

menjadi perkalian dan membalik posisi pembagi. 

 Dari hasil tes dan wawancara dengan S2 pada soal nomor 2, tampak bahwa keempat 

indikator hampir terpenuhi. Hanya saja cara menuliskan jawabannya yang kurang pas. Untuk 

indikator mengajukan dugaan, siswa sudah bisa ketika harus merubah bentuk-bentuk identitas 

trigonometri, seperti sec2β =
1

cos2β
  dan cos2β = 1-sin2β. Untuk indikator melakukan 

manipulasi matematik juga sudah bisa ketika harus melakukan pembagian trigonometri serta 

bisa menjelaskan ketika diwawancarai. Sekaligus indikator mengajukan bukti dan memberikan 

alasan serta menarik kesimpulan siswa sudah bisa menjelaskannya dengan baik. 

 

 
Gambar 6. Hasil pengerjaan S3 pada soal no 1 

P : Putri ini ngerti gag dengan soal yang dimaksud? 

S3 : Ngerti Bu, kan itu suruh buktikan identitas trigonometri dan saya akan membuktikan 

dari kiri ke kanan. 
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P : Coba ceritakan Langkah-langkah dalam membuktikannya? 

S3 : Soalnya kan dalam bentuk pecahan Bu, jadi dijabarkan dulu untuk mengarah ke 

pembuktian. 

P : Lalu? 

S3 : Kemudian dipisah-pisah agar bisa dirubah ke dalam bentuk trigonometri yang lain. 

P : Oooooh gitu ya. Lalu-lalu? 

S3 : 
sin2α

cos2α
 sama dengan   tan2α dan 

1

cos2β
sama dengan sec2β    selanjutnya       sec2β   

sama dengan   (1 + tan2β). 
P : Bagus……selanjutnya?     

S3 : Masing-masing yang di luar kurung dikalikan dengan yang di dalam kurung. 

Selanjutnya  kan ada tan2α tan2β   dikurang dengan tan2α tan2β    akhirnya habis 

dan hasilnya tan2α-tan2β, terbukti deh (senyum). 

 Berdasarkan hasil tes dan wawancara pada S3 pada soal nomor 1, keempat indikator 

tampak sudah terpenuhi. Indikator mengajukan dugaan, siswa sudah tahu maksud dari soal 

untuk membuktikan kebenaran identitas trigonometri yaitu mengambil langkah membuktikan 

dari kiri ke kanan. Selanjutnya indikator melakukan manipulasi matematik, ia sudah dapat 

melakukannya yaitu itu nampak ketika siswa bisa menjabarkan pecahan trigonometri dengan 

menggunakan operasi kali, tambah, kurang ataupun bagi. Untuk indikator mengumpulkan 

bukti dan menggunakan argument sudah tampak ketika siswa mampu mengait-ngaitkan antara 

hubungan masing-masing identitas trigonometri. Seperti  
sin2α

cos2α
 = tan2α  selanjutnya     

1

cos2β
  =  sec2β  =   (1 + tan2β) . Akibatnya indikator yang dapat mengambil kesimpulan 

berdasarkan bukti-bukti yang ada juga terpenuhi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Hasil pengerjaan S3 pada soal no 2 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Hasil pengerjaan S3 pada soal no 2 

 

P : Untuk soal nomor 2 gimana Put? 

S3 : Sama Bu, itu kan perintahnya disuruh membuktikan identitas trigonometri. Saya akan 

membuktikannya dari kiri ke kanan. 

P : Terus? 

S3 : Bentuknya pecahan jadi harus dijabarkan dulu untuk mendapatkan bukti. 

P : Selanjutnya? 

S3 : sec kan kebalikannya cos dan 1 dijadikan bentuk identitas sin2β + cos2β = 1 begitu 

pula dengan cos2β  dirubah menjadi 1- sin2β  akhirnya terbukti bahwa    
2-sec2β

sec2β
=

1-2sin2β 
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 Berdasarkan hasil tes dan wawancara pada S3 pada soal nomor 2, keempat indikator juga  

sudah terpenuhi. Indikator mengajukan dugaan, siswa sudah tahu maksud dari soal untuk 

membuktikan kebenaran identitas trigonometri yaitu mengambil langkah membuktikan dari 

kiri ke kanan. Selanjutnya indikator melakukan manipulasi matematik juga sudah terpenuhi 

yaitu itu nampak ketika siswa bisa menjabarkan pecahan trigonometri dengan menggunakan 

operasi pembagian pada pecahan. Untuk indikator mengumpulkan bukti dan menggunakan 

argument sudah tampak ketika siswa mampu mengait-ngaitkan antara hubungan masing-

masing identitas trigonometri. Seperti  sin2β + cos2β = 1.  Dan akhirnya untuk indikator 

yang keempat, pengambilan keputusanpun juga terpenuhi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 Berdasarkan hasil penelitian analisis kemampuan bernalar matematis siswa pada 

materi trigonometri yang dilaksanakan di MA Miftahul Huda Mojosari Kepanjen dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

 S1 dalam mengerjakan soal pembuktian identitas trigonometri untuk nomor 1 dan nomor 

2 pada indikator pengajuan dugaan hingga indikator pengambilan keputusan masih belum 

tercapai. Dengan tidak terselesaikannya jawaban dan adanya lompatan jawaban 

(ketidakkonsistenan dalam menjawab) maka dapat disimpulkan bahwa S1 masih belum 

memahami konsep pembuktian identitas trigonometri. Karena adanya keterkaitan antara 

pemahaman konsep matematika dengan penalaran siswa (Lehrer et al., 2013). Ketika siswa 

tidak paham akan suatu konsep matematika maka berakibat kemampuan bernalar 

matematisnya akan berkurang, begitu pula sebaliknya ketika kemampuan bernalar matematis 

seseorang baik maka akan mudah dalam memahami konsep matematika (Bakar et al., 2018). 

 S2 dikategorekan kemampuan bernalarnya sedang. Ini nampak pada soal nomor 1 

indikator yang tercapai hanya mengajukan dugaan sedangakan pada soal nomor 2 semua 

indikator sudah tercapai. Dari wawancara dengan S2 sebenarnya konsep pembuktian identitas 

trigonometri dia sudah faham,  tetapi ada kesalahan untuk melakukan manipulasi matematik 

untuk soal nomor 1 pada pengurangan pecahan yang melibatkan trigonometri. Sehingga ketika 

di awal pembuktian salah maka akan berimplikasi pada kesalahan langkah selanjutnya.  

 Selanjutnya S3 terlihat bahwa kemampuan bernalarnya tinggi, Nampak ketika peneliti 

beri soal pembuktian bisa membuktikan semua didukung dengan wawancara ketika ditanya 

asal mula jawaban yang ia tulis di lembar jawaban bisa menjelaskannya dengan detail. Untuk 

S3 dari keempat indikator penalaran sudah tercapai semua, mulai dari mengajukan dugaan, 

sampai pengambilan keputusan sudah dilakukan dengan baik. Ia sudah memenuhi indikator 

memberikan bukti dan argument untuk pengambilan keputusan , yang merupakan ciri dari 

penalaran (Wilkinson et al., 2018) 

 Saran untuk peneliti yang akan mengambil penelitian tentang analisis kemampuan 

bernalar untuk menambahkan solusi jika ditemukan subjek penelitian yang kemampuan 

bernalarnya rendah.  Baik itu  dengan penerapan model pembelajaran tertentu atau perpaduan 

model-model pembelajaran yang sudah ada.  
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Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan langkah-

langkah model pembelajaran berbasis inkuiri berbantuan games soal yang 

dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas X IPS B SMA 

Negeri 1 Singosari. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang 

berjalan selama dua siklus melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif, yaitu 

hasil observasi selama proses pembelajaran yang berpedoman pada lembar 

observasi dan hasil angket minat belajar matematika siswa. Tahapan 

pelaksanaan pembelajaran berbasis inkuiri berbantuan games soal yang 

mampu meningkatkan minat belajar matematika siswa, yaitu (1) Orientasi. 

(2) Merumuskan Masalah. (3) Mengajukan Hipotesis. (4) Mengumpulkan 

Data. (5) Menguji Hipotesis. (6) Menarik Kesimpulan. (7) Games Soal. Hasil 

penelitian ini menunjukkan terjadinya peningkatan persentase minat belajar 

matematika siswa yaitu dari rata-rata hasil angket minat belajar matematika 

siswa sebesar 68,60% pada siklus I dengan kategori cukup dan meningkat 

menjadi 76,94% dengan kategori baik pada siklus II. Peningkatan ini juga 

didukung oleh taraf keterlaksanaan proses pembelajaran yang dapat dilihat 

dari observasi aktivitas guru dan siswa yang menunjukkan kriteria minimal 

baik dari seluruh observer, baik pada siklus I maupun siklus II. 

Kata kunci: Pembelajaran berbasis Inkuiri, Games Soal, Minat Belajar 

Matematika. 

 

PENDAHULUAN 

Pada dasarnya, matematika bertujuan untuk membantu melatih pola pikir siswa agar 

mampu memecahkan masalah baik masalah dalam matematika maupun dalam bidang sehari-

hari, namun kebanyakan siswa tidak berminat belajar matematika karena siswa memandang 

matematika sebagai bidang studi yang abstrak. Minat merupakan rasa keingintahuan atau daya 

tarik seseorang terhadap sesuatu yang melibatkan perhatian terhadap objek tertentu (Collete & 

Chiappetta, 1994). Minat belajar yang tinggi dalam pembelajaran matematika merupakan salah 

satu faktor yang berpengaruh terhadap meningkatnya prestasi belajar siswa.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti ketika KPL (Kuliah Praktek 

Lapangan) pada tanggal 9 September - 21 Oktober 2019 di kelas X IPS B SMAN 1 Singosari, 

diperoleh data bahwa siswa kurang berminat dalam mempelajari matematika ketika proses 

pembelajaran akan dimulai sebagian besar siswa tidak mempersiapkan diri dengan baik, masih 

banyak siswa yang mengobrol dengan teman, mengoperasikan handphone di depan kelas, tidur 

di belakang kelas, bahkan ketika guru baru memasuki ruang kelas sudah disambut dengan 

keluhan-keluhan  dari siswa. Sedangkan pada saat proses pembelajaran, siswa kurang 

memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru, siswa kurang tanggap dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan, dan tidak disiplin waktu untuk pengumpulan tugas, 

bahkan banyak siswa yang izin keluar masuk ruangan. Berdasarkan hal tersebut dapat 
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diidentifikasi bahwa minat belajar matematika siswa kelas X IPS B SMAN 1 Singosari masih 

tergolong rendah.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa, menunjukkan sebagian besar siswa tidak 

menyukai pelajaran matematika. Hal ini dikarenakan siswa kurang memahami penjelasan dari 

guru yang terlalu cepat. Beberapa siswa juga mengatakan bahwa mereka bosan dengan metode 

mengajar guru yang kurang bervariasi sehingga konsep-konsep yang telah diajarkan dengan 

mudah dilupakan. Menurut informasi yang diperoleh peneliti dari salah satu guru yang 

mengampu mata pelajaran matematika di SMAN 1 Singosari, diperoleh bahwa minat belajar 

matematika siswa SMAN 1 Singosari masih cukup rendah. Keadaan ini juga menunjukkan 

fakta bahwa minat siswa di SMAN 1 Singosari terhadap matematika masih kurang. 

Kurangnya minat siswa terhadap matematika diduga dapat menjadi salah satu sebab 

rendahnya hasil belajar matematika.. Menurut Danielson (2002) penggunaan metode 

pembelajaran yang kurang tepat dapat memberikan dampak terhadap minat dan prestasi belajar 

siswa. Menurut Turmudi (2008:13) pembelajaran matematika selama ini kurang melibatkan 

siswa secara aktif, pembelajaran yang disampaikan kepada siswa cenderung bersifat informatif. 

Hal ini menyebabkan konsep-konsep yang diberikan tidak membekas tajam dalam ingatan 

siswa sehingga siswa mudah lupa dan sering kebingungan dalam memecahkan suatu 

permasalahan yang berbeda dari yang pernah dicontohkan sebelumnya. Oleh karena itu, perlu 

dilakukan perbaikan pembelajaran untuk meningkatkan minat belajar siswa. Salah satu model 

pembelajaran yang dapat mengatasi masalah tersebut adalah pembelajaran berbasis inkuiri. 

Model pembelajaran inkuiri merupakan model pembelajaran yang menekankan pada 

proses berpikir siswa untuk mencari, menyelidiki dan menemukan sendiri jawaban secara 

sistematis dan logis dari suatu masalah yang dipertanyakan (Sanjaya, 2006:196). Sedangkan 

menurut Echols dan Shadily (2005) inkuiri diartikan sebagai kegiatan yang menggabungkan 

antara mengadakan penyelidikan, menanyakan keterangan, dan melakukan pemeriksaan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kahle et al (Bruder & Prescott, 2013) yang 

menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri dapat menumbuhkan minat belajar siswa yang lebih 

besar dalam pembelajaran matematika dan prestasi belajar siswa akan tercapai jika siswa 

berminat dalam mempelajari matematika. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Silviani (2017) bahwa pembelajaran menggunakan metode 

Inkuiri based learning setting group investigation dapat meningkatkan minat belajar 

matematika.  

Dalam penelitian ini pembelajaran berbasis inkuiri menggunakan bantuan permainan 

yaitu games soal.  Games soal yang dimaksud merupakan sebuah permainan yang digunakan 

untuk menyelesaikan serentetan pertanyaan yang diberikan (sebagai sarana latihan). Games 

dikemas dalam kompetisi yang dimainkan secara berkelompok. Soal-soal yang dikembangkan 

pada games soal ini berupa soal aplikasi. Sehingga games soal berfungsi sebagai sarana berlatih 

siswa untuk meningkatkan intelektual dan minat belajar siswa pada materi matematika. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran berbasis 

inkuiri berbantuan games soal yang dapat meningkatkan minat belajar matematika siswa kelas 

X IPS B SMAN 1 Singosari. Adapun langkah-langkah pembelajaran berbasis inkuiri 

berbantuan games soal yaitu: (1) orientasi; (2) merumuskan masalah; (3) mengajukan 

hipotesis; (4) mengumpulkan data; (5) menguji hipotesis; (6) menarik kesimpulan; dan (7) 

pelaksanaan games soal. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan pendekatan kualitatif 

dan kuantitatif. Menurut Tampubolon (2014), Penelitian Tindakan Kelas (PTK) adalah 

penelitian yang dilakukan oleh pendidik atau calon pendidik di dalam kelasnya sendiri secara 

kolaboratif atau partisipatif untuk memperbaiki kinerja pendidik menyangkut kualitas proses 
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pembelajaran, dan meningkatkan hasil belajar peserta didik, baik dalam aspek akademik 

maupun non-akademik melalui tindakan reflektif dalam bentuk siklus. Tahap-tahap yang 

dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian tindakan kelas yaitu, perencanaan (planning), 

tindakan (action), pengamatan (observation), dan diakhiri dengan refleksi (reflexion). 

Tahapan-tahapan tersebut sesuai dengan penelitian yang dikemukakan oleh Kurt Lewin 

(Kusuma, 2011:20). 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Singosari dengan subjek penelitian yaitu 

siswa kelas X IPS B yang terdiri dari 36 siswa, yakni 18 siswa perempuan dan 18 siswa laki-

laki. Terdapat dua data pada penelitian ini, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data 

kualitatif berupa data hasil observasi yang dilakukan peneliti dan observer yang akan dijadikan 

bahan untuk menganalisis data kemudian dijadikan bahan untuk menarik kesimpulan. Sumber 

data kualitatif berasal dari deskripsi, catatan, atau saran dari berbagai pihak, yaitu validator 

pada saat memvalidasi perangkat dan instrumen pembelajaran, catatan lapangan, dan lembar 

observasi aktivitas guru dan siswa yang didapat dari observasi pada saat pembelajaran 

berlangsung. Data kuantitatif berupa data dari hasil angket minat belajar yang diperoleh siswa. 

Sumber data kuantitatif berasal dari siswa. 

Data yang didapat oleh peneliti sebelum penelitian adalah data hasil observasi kelas dan 

wawancara kepada guru bidang studi matematika dan siswa kelas X IPS B. Data pengamatan 

diperoleh dari kegiatan pengamatan yang dilakukan pengamat selama pembelajaran 

berlangsung berupa lembar observasi aktivitas siswa dan guru. Hasil pengamatan dianalisis 

menggunakan rumus jumlah skor yang diperoleh dibagi skor maksimal pada nilai keseluruhan. 

Data hasil angket minat belajar disajikan dalam bentuk persentase dan dianalisis secara 

deskriptif. Persentase minat belajar matematika dihitung dengan rumus jumlah skor yang 

diperoleh siswa pada setiap aspek dibagi  dengan jumlah skor total maksimal pada setiap aspek. 

Minat belajar matematika dikatakan meningkat jika skor persentase minat pada lembar 

angket minat belajar matematika meningkat dari siklus I ke siklus berikutnya. Kriteria 

keberhasilan pada penelitian ini meliputi dua hal, yaitu: (1) Proses pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan siswa berdasarkan pengolahan data hasil observasi aktivitas guru dan 

siswa minimal berada dalam kategori baik untuk masing-masing siklus, (2) Rata-rata 

persentase hasil angket minat belajar matematika siswa telah mencapai kategori baik untuk 

masing-masing siklus. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelaksanaan tindakan penelitian pada siklus I dilaksanakan dalam 5 pertemuan seperti 

dalam tabel berikut. 
Tabel 1 Pelaksanaan Tindakan Siklus I 

Pertemuan 

Ke- 
Tanggal Waktu Pokok bahasan 

1 25 Februari 2020 85 menit 

1. Penemuan kembali aturan sinus 

2. Menentukan panjang sisi 

segitiga 

2 27 Februari 2020 80 menit Menentukan besar sudut segitiga 

3 3 Maret 2020 85 menit Menentukan luas segitiga 

4 5 Maret 2020 80 menit Pelaksanaan games soal 

5 10 Maret 2020 85 menit Pelaksanaan tes akhir siklus 1 

Observasi kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran pada siklus I dilakukan 

oleh 2-3 observer. Hasil observasi kegiatan guru selama proses pembelajaran terlihat pada tabel 

2 berikut. 
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Tabel 2 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus I 

Pertemuan 
Observer 

Skor Rata-rata 
Tingkat 

Efektivitas I II III 

1 98,94 100 98,94 99,29 Sangat baik 

2 92,63 92,63 - 92,63 Sangat baik 

3 75,81 100 89,47 88,42 Sangat baik 

4 100 100 - 100 Sangat baik 

Adapun hasil observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran disajikan pada tabel 

3 berikut. 

 

 

Tabel 3 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus I 

Pertemuan 
Observer 

Skor Rata-rata 
Tingkat 

Efektivitas I II III 

1 93,75 97,5 95 95,41 Sangat baik 

2 81,25 92,5 - 86,87 Sangat baik 

3 85 87,5 93,75 88,75 Sangat baik 

4 99,2 100 - 99,6 Sangat baik 

 

Sedangkan hasil angket minat belajar matematika pada siklus I disajikan dalam tabel 4 

berikut. 

Tabel 4 Hasil Angket Minat Belajar Siswa pada Siklus I 

Aspek Persentase Kategori 

Rasa Senang 75,73% Baik 

Perhatian 67,74% Cukup 

Partisipasi 62,35% Cukup 

Rata-rata 68,60% Cukup 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru dan siswa selama 

proses pembelajaran pada siklus I berada pada tingkat efektivitas sangat baik. Berdasarkan 

hasil angket minat belajar matematika pada siklus I, persentase minat belajar matematika pada 

aspek rasa senang sebesar 75,73%, pada aspek perhatian sebesar 67,74%, sedangkan pada 

aspek partisipasi sebesar 62,35%. Dengan rata-rata perolehan skor angket yaitu 68,60% dan 

berada pada kategori cukup. Rendahnya minat belajar matematika siswa pada siklus I juga 

berdampak terhadap hasil tes akhir siklus. Berdasarkan tes akhir siklus I, 36 siswa 

mendapatkan nilai kurang dari 72 (nilai KKM) atau dapat dikatakan tingkat ketuntasan tes 

akhir siklus I sebesar 0%. Berdasarkan hasil observasi, skor angket minat belajar matematika, 

dan nilai tes akhir siklus I siswa kelas X IPS B, kriteria keberhasilan penelitian pada siklus I 

belum tercapai, sehingga penelitian ini dilanjutkan ke siklus II. 

Beberapa hal yang diperbaiki untuk siklus II yaitu, (1) guru harus memperkirakan waktu 

yang dibutuhkan pada setiap tahap pembelajaran dengan real dan tepat, (2) jika pertanyaan 

beberapa kelompok sama, berikan bimbingan di depan kelas agar waktu yang digunakan lebih 

efisien, (3) penyesuaian alokasi waktu pada RPP dengan alokasi waktu yang sebenarnya, (4) 

apabila siswa mengalami kesulitan dalam mengajukan hipotesis guru harus memberikan 

pancingan atau arahan menggunakan pengetahuan sebelumnya dan dijabarkan bentuk 

bimbingannya dalam RPP, (5) butir soal pada tugas dan latihan soal yang diberikan pada tiap 

pertemuan dikurangi dengan tetap memperhatikan tujuan belajar yang akan dicapai, (6) 

pembuatan soal tes akhir siklus dibagi menjadi 2 tipe dengan tingkat kesukaran soal yang sama, 
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(7) pemberian instruksi yang lebih jelas dalam pengisian angket minat belajar matematika. 

Berikut ini pelaksanaan tindakan pada siklus II. 
 

Tabel 5 Pelaksanaan Tindakan Siklus II 

Pertemuan 

Ke- 
Tanggal Waktu Pokok bahasan 

1 

12 Maret 2020 menit 1. Penemuan kembali aturan 

cosinus 

2. Menentukan panjang sisi 

segitiga 

2 31 Maret 2020 240 menit Menentukan besar sudut segitiga 

3 3 April 2020 120 menit Pelaksanaan games soal 

4 7 April 2020 70 menit Pelaksanaan tes akhir siklus 2 

Observasi kegiatan guru dan siswa selama proses pembelajaran pada siklus II dilakukan 

oleh 2 observer. Hasil observasi kegiatan guru selama proses pembelajaran terlihat pada tabel 

6 berikut. 

 

Tabel 6 Hasil Observasi Aktivitas Guru Siklus II 

Pertemuan 
Observer Skor Rata-rata 

Tingkat 

Efektivitas 

I II   

1 97,89 97,89 97,89 Sangat baik 

2 98,46 96,92 97,69 Sangat baik 

3 91,11 95,55 93,33 Sangat baik 

Adapun hasil observasi aktivitas siswa selama proses pembelajaran disajikan pada tabel 

7 berikut. 
Tabel 7 Hasil Observasi Aktivitas Siswa Siklus II 

Pertemuan 
Observer Skor Rata-rata 

Tingkat 

Efektivitas 

I II   

1 91,25 95 93,13 Sangat baik 

2 87,5 82,5 85 Sangat baik 

3 96,36 92,73 94,54 Sangat baik 

 

Sedangkan hasil angket minat belajar matematika pada siklus II disajikan dalam tabel 8 

berikut. 

Tabel 8 Hasil Angket Minat Belajar Siswa pada Siklus II 

Aspek Persentase Kategori 

Rasa Senang 79,16% Baik 

Perhatian 75% Baik 

Partisipasi 76,66% Baik 

Rata-rata 76,94% Baik 

 

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa aktivitas guru dan siswa selama 

proses pembelajaran pada siklus II berada pada tingkat efektivitas sangat baik. Berdasarkan 

hasil angket minat belajar matematika pada siklus I, persentase minat belajar matematika pada 

aspek rasa senang sebesar 79,16%, pada aspek perhatian sebesar 75%, sedangkan pada aspek 

partisipasi sebesar 76,66%. Dengan rata-rata perolehan skor angket yaitu 76,94% dan berada 

pada kategori baik. sedangkan berdasarkan tes akhir siklus II, 20 siswa mendapatkan nilai lebih 
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dari 72 (nilai KKM) atau dapat dikatakan tingkat ketuntasan tes akhir siklus I sebesar 67%. 

Berdasarkan hasil-hasil tersebut, maka penelitian ini dikatakan berhasil dan penelitian ini dapat 

dihentikan pada siklus II. 

Pelaksanaan penelitian ini menerapkan pembelajaran berbasis inkuiri berbantuan games 

soal  pada trigonometri (Aturan Sinus dan Aturan Cosinus) yang terdiri dari beberapa tahapan. 

Berikut ini dibahas tahapan-tahapan tersebut 

1. Orientasi 

Pada tahap ini, guru memberikan apersepsi terkait rasio trigonometri dan pemberian 

motivasi terkait penerapan aturan sinus dan cosinus dalam kehidupan untuk mendapatkan 

perhatian siswa dan suasana belajar yang responsif. Selanjutnya guru memberikan sebuah 

masalah penerapan yang tidak sempurna pada LKS yang menuntut siswa untuk mencari 

tahu proses atau cara apa yang dapat digunakan siswa dalam menemukan selesaian. Proses 

pengamatan yang dilakukan siswa pada tahap ini dapat dilakukan secara mandiri dalam 

kelompok. Sedangkan untuk mencapai kegiatan pembelajaran yang lebih optimal dan 

lebih efisien waktu, guru dapat mengkomunikasikan situasi masalah kepada siswa di depan 

kelas. 
2. Merumuskan Masalah 

Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan terkait konsep apa yang 
dapat digunakan siswa untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Pertanyaan yang 
dimaksud dapat diperoleh siswa dengan cara guru memberikan keterangan atau petunjuk pada 
masalah yang disajikan pada LKS terkait proses penyelesaian yang akan digunakan seperti 
Masalah 1 dapat diselesaikan menggunakan konsep aturan sinus/cosinus.  Guru dapat memulai 
dengan mangajukan pertanyaan pancingan yang dapat mendorong siswa dalam merumuskan 
masalah secara mandiri. 

3. Mengajukan Hipotesis 
Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk menuliskan berbagai kemungkinan jawaban atau 

yang disebut dengan membentuk hipotesis. Siswa diminta untuk menggunakan konsep yang 
sudah dipelajari untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diberikan. Dari berbagai 
konsep yang ada dipilih salah satu untuk membentuk hipotesis yang relevan dan mendekati 
kebenaran dengan permasalahan yang disajikan. Beberapa konsep yang dapat digunakan untuk 
membentuk hipotesis adalah konsep rasio trigonometri, aturan Pythagoras, luas segitiga, dan 
aturan sinus/cosinus itu sendiri. 

4. Mengumpulkan Data 
Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk mengumpulkan data terkait proses penyelesaian 

dari masalah yang diberikan. Guru dapat memberikan bimbingan atau kebebasan kepada siswa 
dalam memilih sumber belajar yang diinginkan. Dalam penelitian ini sumber belajar yang 
digunakan adalah LKS, buku paket, dan internet. Proses mengumpulkan data mengarah pada 
penemuan konsep baru yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan 
yaitu rumus aturan sinus dalam menemukan panjang sisi segitiga atau besar sudut dalam segitiga, 
rumus aturan cosinus dalam menemukan panjang sisi segitiga atau besar sudut dalam segitiga, 
penggunaan aturan sinus/cosinus pada situasi segitiga tertentu, dan konsep untuk menentukan 
luas segitiga melibatkan perbandingan sinus. 

5. Menguji Hipotesis 
Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk menerapkan konsep baru yang telah ditemukan 

untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Penyelesaian yang didapatkan menunjukkan 
bahwa hipotesis yang diajukan sebelumnya bernilai benar atau salah. Dengan menganalisis data 
yang telah diperoleh diharapkan siswa mampu menyelesaikan masalah serupa menggunakan 
konsep yang telah ditemukan. 

 
6. Menarik Kesimpulan 
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Pada tahap ini, guru meminta siswa untuk menyatakan kesimpulan berupa rumus-rumus 
terkait aturan sinus dan cosinus dalam berbagai bentuk (dalam menemukan panjang sisi atau 
besar sudut dalam segitiga) berdasarkan konsep baru yang telah ditemukan. Selanjutnya guru 
memberi bimbingan dan penguatan dalam penemuan konsep yang benar. 

7. Pelaksanaan Games Soal 
Tahap ini dilakukan setelah siswa mendapatkan konsep yang benar pada satu pertemuan. Guru 

memberikan beberapa soal latihan yang diatur dalam sebuah games. Games yang diterapkan 
mengharuskan siswa untuk menyelesaikan beberapa soal penerapan terkait materi 
pembelajaran trigonometri (aturan sinus atau aturan cosinus) pada masing-masing siklus dengan 
aturan permainan tertentu. Penerapan games sebagai sarana berlatih siswa dapat menarik 
perhatian siswa, dan meningkatkan semangat siswa dalam mempelajari matematika. 

 
Berdasarkan penelitian dan pemaparan diatas, dapat diketahui minat belajar matematika siswa 

dengan menggunakan pembelajaran berbasis inkuiri berbantuan games soal pada kelas X IPS B SMA 
Negeri 1 Singosari mengalami peningkatan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan paparan data, hasil penelitian, dan pembahasan, langkah-langkah 

pembelajaran berbasis inkuiri berbantuan games soal yang dapat meningkatkan minat belajar 

matematika siswa kelas X IPS B SMA Negeri 1 Singosari adalah tahap Orientasi, Merumuskan 

Masalah, Mengajukan Hipotesis, Mengumpulkan Data, Menguji Hipotesis, Menarik 

Kesimpulan, dan Pelaksanaan Games Soal. 

Peningkatan minat belajar matematika siswa kelas X IPS B SMA Negeri 1 Singosari 

ditunjukkan dengan adanya peningkatan hasil angket minat belajar matematika siswa dari 

siklus I sampai dengan siklus II. Peningkatan minat belajar matematika siswa berdasarkan hasil 

penelitian ditandai dengan meningkatnya persentase angket yang telah disesuaikan dengan 

indikator minat belajar matematika yang telah ditetapkan. Hasil angket minat belajar minat 

siswa pada siklus I yaitu 68,60% meningkat menjadi 76,94% pada siklus II dan telah mencapai 

kategori “Baik”.  

Beberapa saran yang dapat peneliti ajukan untuk penelitian, penulisan, atau kegiatan 

belajar lebih lanjut mengenai pembelajaran berbasis inkuiri berbantuan games soal adalah 

Manajemen waktu dan pengelolaan kelas yang baik sangat diperlukan untuk pembelajaran 

kooperatif, agar pembelajaran dapat terlaksana sesuai dengan langkah-langkah yang telah 

direncanakan, Guru perlu memberikan instruksi yang baik dan menjelaskan perbedaan pada 

kegiatan mengajukan hipotesis dan menguji hipotesis, sehingga kegiatan pembelajaran dapat 

terlaksana dengan baik, Guru perlu mengecek pengetahuan dan keterampilan siswa dalam 

menyelesaikan masalah penerapan secara acak untuk melatih siswa dalam menerapkan konsep 

yang telah diperoleh dengan tepat pada beragam permasalahan yang diberikan, Penerapan 

games soal yang sangat efektif dalam meningkatkan semangat siswa untuk mengerjakan 

beragam soal latihan dapat dimodifikasi kembali dan disesuaikan dengan karakter kelas. 
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Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa 

terhadap pembelajaran daring pada pokok bahasan autokorelasi di mata 

kuliah ekonometrika selama masa pandemi COVID-19. Persepsi mahasiswa 

dibatasi pada aspek belajar mengajar, kapabilitas serta sarana prasarana. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek pada 

penelitian ini adalah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ekonometrika 

di Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner secara daring dan wawancara 

kepada beberapa mahasiswa untuk menggali informasi yang mendetail. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif yang terdiri atas pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring pada pokok bahasan 

autokorelasi bersifat positif dengan aspek belajar mengajar sebesar 87.74%, 

aspek kapabilitas sebesar 80.65%  dan aspek sarana prasarana sebesar 

93.55%. 

Kata Kunci: Persepsi Mahasiswa, Pembelajaran Daring. 

 

PENDAHULUAN 

Pada bulan Desember 2019, telah ditemukan Corona Virus atau Covid-19 yang mirip 

dengan SARS di Tiongkok. Virus ini mulai menyebar ke beberapa negara lainnya. Pada awal 

bulan Maret 2020 virus ini masuk ke Indonesia yang kemudian pada tanggal 11 Maret 2020 

WHO menetapkan bahwa wabah ini menjadi pandemi global. Penyebaran Covid-19 terjadi 

dengan begitu cepat sehingga menimbulkan kepanikan banyak orang. Tentunya hal ini  

berdampak bagi sektor pendidikan di Indonesia. Fakta inilah yang mengakibatkan banyak 

sekolah hingga perguruan tinggi untuk sementara melakukan kegiatan belajar dari rumah untuk 

mencegah penularan virus Covid-19 (Syah, 2020). 

Pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan merupakan penerapan dari 

pendidikan jarak jauh yang dilakukan pada masa pandemi Covid-19. Pembelajaran ini 

dianggap menjadi solusi terbaik dalam  kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi Covid-

19 (Sadikin & Hamidah, 2020). Walaupun dianggap menjadi solusi terbaik namun kegiatan ini 

juga memiliki kelemahannya tersendiri, misalnya sinyal yang tidak stabil bagi mahasiswa yang 

tinggal di pedesaan, mahalnya kuota internet, sulitnya memahami materi yang disajikan secara 

daring serta penguasaan teknologi yang berbeda-beda dari pengajar dan mahasiswa itu sendiri. 

Untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring, beberapa institusi pendidikan 

memiliki kebijakan tersendiri agar kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan dengan 

mailto:lalangandry@gmail.com
mailto:hendro.permadi.fmipa@um.ac.id
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memberikan subsidi kuota gratis bagi mahasiswa yang melakukan kegiatan belajar secara 

daring.  

Meskipun kegiatan pembelajaran secara daring ini tetap dilaksanakan, masih terdapat 

institusi perguruan tinggi yang berada di daerah pedesaan belum siap untuk menerapkan 

kegiatan pembelajaran daring. Selain itu masih terdapat pengajar yang kesulitan dalam 

menggunakan teknologi pembelajaran daring yang sekarang digunakan (Maulana & Hamidi, 

2020). Akhirnya kegiatan pembelajaran daring yang dilaksanakan tidak efektif dan efisien 

karena pengajar hanya mengirimkan tugas untuk dikerjakan oleh mahasiswa tanpa adanya 

umpan balik dengan mahasiswa. Hal ini dapat berpengaruh pada persepsi mahasiswa berkaitan 

dengan pembelajaran daring sehingga mahasiswa lebih memilih kegiatan tatap muka 

dibandingkan dengan kuliah online (Anhusadar, 2020).  

Secara umum persepsi merupakan proses perolehan, penafsiran, pemilihan dan 

pengaturan informasi. Persepsi mahasiswa merupakan suatu proses yang terjadi pada diri 

individu dalam menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan berdasarkan pengalamannya 

(Arifin et al., 2017). Hal ini sejalan dengan pendapat Listyana & Hatono (2015) bahwa di dalam 

persepsi mengandung suatu proses dalam diri seorang untuk mengetahui serta mengevaluasi 

sejauh mana mahasiswa tersebut mengetahui apa yang sedang dihadapinya.  

Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran daring, telah dilakukan beberapa penelitian. 

Saifuddin (2018) melakukan penelitian berkaitan persepsi mahasiswa terhadap e-learning. 

Hasilnya diperoleh bahwa mahasiswa memiliki persepsi yang baik terhadap e-learning, hal ini 

dipengaruhi juga oleh pengetahuan dan pengalaman mahasiswa. Penelitian serupa diperoleh 

mahasiswa memiliki persepsi yang positif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pola 

komunikasi dua arah (Carolina et al., 2020; Zhafira et al., 2020). Penelitian lain berkaitan 

dengan persepsi mahasiswa diperoleh bahwa lingkungan belajar di perkuliahan online belum 

mendukung mahasiswa untuk belajar sehingga diperlukan dukungan dari semua pihak 

(Adijaya & Santosa, 2018). Sejalan dengan pernyataan sebelumnya, menurut Yodha (2019) 

jadwal yang digunakan dalam pemberian tugas kurang terjadwal dengan baik. Berdasarkan 

beberapa penelitian persepsi yang telah dilakukan, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui persepsi mahasiswa Jurusan Matematika terhadap perkuliahan daring 

ekonometrika pada pokok bahasan autokorelasi. 

 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek pada penelitian ini 

adalah mahasiswa Jurusan Matematika Fakultas MIPA Universitas Negeri Malang yang 

mengikuti kuliah ekonometrika pada bahasan autokorelasi sebanyak 31 mahasiswa. Data pada 

penelitian ini diperoleh secara daring dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh 

mahasiswa melalui G-Form. Kuesioner yang digunakan mengadaptasi kuesioner kepuasan 

pelayanan mata kuliah praktik yang dikeluarkan oleh Pusat Pengembangan Pembelajaran dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan Politeknik Negeri Bengkalis. Untuk mendapatkan informasi 

yang lebih mendetail peneliti melakukan wawancara kepada beberapa mahasiswa via online. 

Teknik analisis data yang digunakan terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan. Tingkat persepsi mahasiswa pada penelitian ini mengacu pada 

standar pengukuran yaitu: negatif jika persentase rata-rata total butir komponen ≤ 45% dan 

positif jika persentase rata-rata total butir komponen > 45%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kuesioner diisi secara daring oleh mahasiswa jurusan matematika yang mengikuti 

perkuliahan ekonometrika pada pokok bahasan autokorelasi. Kuesioner terdiri atas tiga bagian 

yaitu proses belajar mengajar, kapabilitas pengajar, dan sarana dan prasarana dengan 13 butir 

pertanyaan. Setiap butir pertanyaan menggunakan skala likert, yaitu: Sangat Tidak Setuju 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
495 

(STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). Hasil pengisian kuesioner dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Hasil Pengisian Kuesioner oleh Responden 

No ITEM 
SS S TS STS 

f % f % f % f % 

A.      PROSES BELAJAR MENGAJAR 

1. Pelaksanaan perkuliahan daring 
dapat diakses secara mudah 

11 35.48 15 48.39 3 9.68 2 6.45 

2. Pelaksanaan perkuliahan daring 
tepat waktu dan sesuai jadwal 

12 38.71 17 54.84 1 3.23 1 3.23 

3. Perkuliahan daring menambah 
pemahaman teori autokorelasi dan 
keterampilan dalam menggunakan 
aplikasi minitab 

4 12.90 20 64.52 7 22.58 0 0.00 

4. Materi autokorelasi yang disajikan 
secara daring sesuai dengan 
Kontrak Perkuliahan/RPS 

10 32.26 19 61.29 1 3.23 1 3.23 

5. Kemudahan dalam mengirimkan 
tugas simulasi minitab 

15 48.39 13 41.94 1 3.23 2 6.45 

B.      KAPABILITAS PENGAJAR 

6. Pengajar selalu menemani ketika 
pembelajaran secara daring hingga 
selesai 

11 35.48 18 58.06 0 0.00 2 6.45 

7. Pengajar menjelaskan arah dan 
tujuan dalam setiap pembelajaran 
secara daring 

8 25.81 21 67.74 1 3.23 1 3.23 

8. Pengajar memberikan kesempatan 
kepada mahasiswa untuk bertanya 
dan berdiskusi ketika mengalami 
kesulitan saat mempelajari materi 
autokorelasi 

18 58.06 11 35.48 1 3.23 1 3.23 

9. Pengajar memberikan respon 
terhadap pertanyaan yang muncul 
terhadap materi autokorelasi 
selama perkuliahan daring. 

16 51.61 13 41.94 1 3.23 1 3.23 

10. Saya dapat memahami materi 
autokorelasi yang disajikan secara 
daring 

3 9.68 20 64.52 7 22.58 1 3.23 

11. Saya aktif dalam bertanya dan 
berdiskusi dalam mengikuti 
perkuliahan secara daring ketika 
materi autokorelasi dipaparkan 
oleh pengajar 

4 12.90 7 22.58 18 58.06 2 6.45 

C.      SARANA DAN PRASARANA 

12. Materi autokorelasi pada 
pembelajaran daring tersedia 
dengan baik. 

6 19.35 23 74.19 1 3.23 1 3.23 

13. Saya memiliki perangkat/peralatan 
untuk melakukan simulasi minitab 

16 51.61 13 41.94 0 0.00 2 6.45 
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di rumah sesuai dengan petunjuk 
yang diberikan 

 
1. Aspek Proses Belajar Mengajar  

Dalam kegiatan belajar mengajar, pengajar harus melibatkan mahasiswa dengan 

menciptakan suasana belajar efektif dan efisien. Agar dapat tercipta suasana belajar yang 

efektif dan efisien, pengajar harus mampu merumuskan dan merencanakan media 

pembelajaran yang digunakan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Selain itu 

pengajar dan mahasiswa  juga harus menjalin hubungan yang baik agar kegiatan belajar 

mengajar dapat berjalan dengan lancar (Hosnan, 2014; Inah, 2015). Ketika pengajar mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan efisien dengan perencanaan dan interaksi 

yang baik dengan maka tujuan dari kegiatan belajar mengajar dapat dicapai. 

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh mahasiswa, dapat diketahui bahwa 

pelaksanaan perkuliahan daring dapat diakses oleh mahasiswa secara biasa sebesar 83.87%, 

sedangkan 9.68% mahasiswa mengalami kesulitan dan 6.45% mahasiswa yang sangat sulit 

untuk mengakses pembelajaran secara daring. Hasil wawancara menunjukkan penyebab 

kesulitan mengakses pembelajaran daring adalah kondisi jaringan yang tidak stabil atau tidak 

memadai. Hal ini  berdasarkan pernyataan mahasiswa_20 bahwa  

“tidak stabilnya jaringan menjadi gangguan saat mengikuti kuliah daring” 

Dari segi ketepantan waktu perkuliahan, terdapat 6.46%  mahasiswa yang 

berpendapat bahwa pembelajaran daring yang dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan. Hasil wawancara dengan mahasiswa_12, diperoleh bahwa 

“menurut saya pengajar sudah tepat waktu, tapi pembelajaran daring tidak sesuai 

dengan jadwal yang ditentukan karena masih menunggu beberapa teman yang terlambat 

masuk ke g-meet” 

Dari segi pemahaman teori dan keterampilan, terdapat 22.58%  mahasiswa 

mengalami kesulitan memahami materi autokorelasi yang dilakukan secara daring. Hasil 

wawancara dengan mahasiswa_3, diperoleh bahwa 

“pembelajaran yang dilaksanakan secara daring sudah baik namun saya terkadang 

agak sulit memahami beberapa hal yang biasanya bisa dijelaskan melalui kegiatan 

pembelajaran tatap muka” 

Dari segi kesesuaian antara materi yang disajikan dengan kontrak perkuliahan, 

terdapat 6.46% mahasiswa yang mengatakan bahwa materi yang diberikan tidak sesuai. Hal 

ini menunjukkan bahwa bahwa walaupun pembelajaran dilaksanakan secara daring, pengajar 

harus tetap melaksanakan perkuliahan sesuai dengan RPS yang disampaikan pada pertemuan 

awal. Dari segi kemudahan mengirimkan tugas simulasi minitab, terdapat 9.88% mahasiswa 

yang mengalami kesulitan dalam mengirimkan tugas melalui pembelajaran secara daring. 

Terkait hal ini, mahasiswa_5 mengatakan bahwa: 

“dalam perkuliahan daring, tugas yang dikirimkan masih bisa diterima walaupun 

sudah lewat deadline waktunya karena kendala jaringan, apa lagi rumah saya yang ada di 

pedesaan dengan segala kekurangannya” 

Secara keseluruhan, aspek belajar mengajar mendapatkan presentase rata-rata sebesar 

87.74%, sehingga pada pembelajaran daring khususnya materi autokorelasi diperoleh persepsi 

mahasiswa terhadap aspek belajar mengajar adalah positif. 
2. Kapabilitas Pengajar (Kemampuan)  

Pengajar sangat berperan penting dalam kegiatan belajar mengajar secara daring, 

dimana kemampuan pengajar merupakan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan dan 

peningkatan prestasi belajar mahasiswa. Untuk itu pengajar harus mempersiapkan diri secara 

professional dalam hal penguasaan materi yang akan diajarkan (Alam, 2018). Kemampuan 

pengajar dalam memfasilitasi kegiatan belajar mengajar yaitu memberikan teladan kepada 
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mahasiswa, mendampingi serta memberikan arahan kepada mahasiswa saat mengalami 

kesulitan dalam kegiatan belajar mengajar, dan memberikan kemudahan dalam proses belajar 

mengajar (Ariawati, 2017).  

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah diisi mahasiswa, dapat diketahui bahwa 

93.55%  mahasiswa menyatakan pengajar selalu menemani selama kegiatan pembelajaran 

daring dilaksanakan, 93.55% mahasiswa menyatakan bahwa pengajar menjelaskan arah dan 

tujuan dalam pembelajaran daring pada materi autokorelasi, 93.55% mahasiswa menyatakan 

bahwa pengajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya dan berdiskusi 

ketika mengalami kesulitan selama kegiatan pembelajaran berlangsung, 93.55% mahasiswa 

menyatakan bahwa pengajar memberikan respon terhadap pertanyaan yang muncul selama 

kegiatan pembelajaran daring, dan 74.2% mahasiswa menyatakan bahwa mereka memahami 

materi autokorelasi yang disajikan secara daring. Namun 64.51%  mahasiswa menyatakan 

bahwa mereka tidak aktif bertanya dan berdiskusi selama kegiatan pembelajaran daring 

berlangsung. Terkait hal ini, mahasiswa_11 mengatakan bahwa: 

“menurut saya pengajar selalu mendampingi saat pembelajaran, dan juga selalu 

menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa. Pengajar juga memberikan 

kesempatan untuk bertanya. Tapi saya pribadi tidak bertanya karena saat penjelasan materi 

kebanyakan pertanyaan saya sudah terjawab dengan sendirinya dan pertanyaan yang ingin 

saya tanyakan sudah ditanyakan oleh teman yang lain, dan kebanyakan pertanyaan baru 

muncul saat saya mulai mengerjakan tugas.” 

Secara keseluruhan aspek kapabilitas pengajar mendapat persentase rata-rata sebesar 

80.65% sehingga pada pembelajaran daring untuk matakuliah ekonometrika khususnya materi 

autokorelasi diperoleh persepsi mahasiswa terhadap aspek kapabilitas pengajar adalah positif. 
3. Sarana dan Prasarana  

Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam kegiatan 

belajar mengajar.  Pada masa pandemi kegiatan belajar mengajar tidak terlepas dari 

penggunaan laptop dan smartphone. Kemampuan laptop dan smartphone dalam mengakses 

internet juga mempengaruhi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang 

dilaksanakan dalam bentuk video pembelajaran atau mengikuti kelas online dengan 

menggunakan layanan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang tersedia secara online. Kapasitas 

laptop dalam menggunakan aplikasi minitab dalam kegiatan belajar mengajar pada pokok 

bahasan autokorelasi juga memiliki berpengaruh bagi kemampuan dan persepsi mahasiswa. 

Hal ini menunjukkan bahwa peran sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang 

kualitas belajar mahasiswa untuk mencapai tujuan dari pembelajaran (Prastyawan, 2016).  

Berdasarkan hasil kuisioner yang telah diisi oleh mahasiswa, diperoleh 93.54% 

mahasiswa mengatakan bahwa materi pada pembelajaran daring sudah tersedia dengan baik 

sedangkan 6.46% mahasiswa mengatakan bahwa mereka sedikit kesulitan untuk melakukan 

simulasi minitab di rumah sesuai dengan petunjuk yang diberikan dikarenakan kapasitas laptop 

yang digunakan tidak mensuport penggunaan aplikasi tersebut.  

Secara keseluruhan aspek sarana dan prasarana mendapatkan persentase sebesar 

93.54%  sehingga pada pembelajaran daring pokok bahasan autokorelasi di mata kuliah 

ekonometrika diperoleh persepsi mahasiswa terhadap aspek sarana dan prasarana adalah positif. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa di tengah merebaknya 

pandemi Covid-19, pembelajaran daring yang diterapkan dalam kegiatan perkuliahan saat ini 

merupakan salah satu solusi pembelajaran. Ini dapat dilihat dari persepsi positif mahasiswa 

terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan berdasarkan aspek belajar mengajar, 

kapabilitas pengajar serta sarana dan prasarana. Kegiatan pembelajaran ini juga masih memiliki 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
498 

beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya seperti jaringan internet yang tidak stabil sehingga 

kegiatan perkuliahan tidak dapat diakses dengan baik serta kapasitas laptop yang digunakan 

tidak mensuport penggunaan aplikasi sehingga mengganggu pengerjaan tugas yang diharuskan 

menggunakan aplikasi.  

Dengan mengetahui persepsi mahasiswa berkaitan dengan kegiatan pembelajaran 

yang telah dilakukan, saran bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian terhadap efektivitas 

pembelajaran daring terhadap hasil belajar mahasiswa. 
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Abstrak 

 

Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu acuan penilaian kemandirian 

dari suatu daerah, Pendapatan Asli Daerah bisa berasal dari pajak, retribusi, 

pengelolaan kekayaan daerah, dan lain sebagainya. Menariknya, Daerah 

Istimewa Yogyakarta memiliki nilai Pendapatan Asli Derah yeng meningkat 

secara signifikan dari tahun 2013 hingga 2019. Pada penelitian ini akan 

dilakukan pemodelan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DIY 

dengan menggunakan metode regresi data panel. Data yang digunakan 

berbentuk data cross section yang terdiri  atas data dari 5 kabupaten / kota di 

Provinsi DIY dan time series dari tahun 2013 sampai 2019. Dengan model 

terbaik ŷij = 224,098168X2it + 0,216111X3it + ci + εit  didapatkan dari 

hasil penelitian bahwa Jumlah Penduduk dan Belanja Daerah di Yogyakarta 

berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerahnya. Model yang 

terbentuk merupakan fixed effect model dengan efek individu. 

Kata kunci: PAD,TimeSeries, Regresi Data Panel, CrossSection, Provinsi 

DIY  

 

PENDAHULUAN 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah yang berasal dari 

sumber ekonomi asli daerah. Sumber dari pendapatan daerah berasal dari empat jenis 

pemasukan, diantaranya adalah pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang 

dipisah, dan pendapatan sah lain-lain [1]. PAD juga menjadi salah satu sumber penerimaan 

daerah, maka secara tidak langsung PAD akan mencerminkan tingkat kemandirian dari daerah 

tersebut. Berdasarkan ulasan mengenai PAD tersebut diketahui tingkat PAD di Daerah 

Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan yang signifikan mulai dari tahun 2013. 

Peningkatan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti beragamnya wisata di 

Yogyakarta. PAD bisa berasal dari retribusi daerah dari pengunjung yang datang ke 

Yogyakarta bisa juga dari masyarakat lokal yang berkunjung ke suatu tempat wisata di 

Yogyakarta. Tidak hanya retribusi daerah yang dapat mempengaruhi PAD namun lawan dari 

pendapatan yaitu pengeluaran juga bisa mempengaruhi tingkat PAD. Hal ini menyebabkan 

tingkat belanja suatu daerah yang masih menjadi 1 (satu) dengan PAD di suatu Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah masuk ke dalam faktor yang dapat mempengaruhi PAD.  

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arief Eka Atmaja (2011)[1] 

menyatakan Kota Semarang mempunyai masalah dengan Pemerintah  Kota Semarang terkait 

transferan/pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari 

meningkatnya transfer pemerintah pusat setiap tahun yang berupa Dana Alokasi Umum 

membuktikan bahwa pemerintah Kota Semarang belum mampu mengelola kekayaannya 

sendiri dan hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu dilakukan 
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penelitian agar mengetahui apa saja faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi PAD di 

Kota Semarang secara signifikan. Hasil dari penelitian tersebut PAD secara bersama-sama 

dapat dipengaruhi oleh PDRB, Variabel Pengeluaran Daerah, dan Jumlah Penduduk. Dalam 

penelitian pada masing-masing uji individu yaitu PDRB, Variabel Pengeluaran Daerah, dan 

Jumlah Penduduk yang mempengaruhi PAD, dari ketiga variabel tersebut Jumlah Penduduk 

lah yang menyumbang paling besar atau berpengaruh terhadap PAD (PAD). Dapat dibuktikan 

dengan nilai koefisien regresi tertinggi yaitu sebesar 5.742. 

Kemudian penelitian selanjutnya  dilakukan oleh Dody Apriliawan ,  Tarno Hasbi ,  Yasin 

(2013) dengan judul Pemodelan Laju Inflasi di Provinsi Jawa Tengah Menggunakan Regresi 

Data Panel. Penelitian tersebut  menggunakan persamaan regresi data panel melalui metode 

Common Effect Model dengan pendekatan OLS Weights Cross-section untuk inflasi di Provinsi 

Jawa Tengah. Hasil dari penelitian tersebut adalah variabel IHK dan pertumbuhan ekonomi 

berpengaruh signifikan dan berbanding lurus terhadap laju inflasi di Provinsi Jawa 

Tengah.Variabel UMK berpengaruh signifikan dan berbanding terbalik terhadap laju inflasi di 

Provinsi Jawa Tengah. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Irwan dan Asri Yuliani (2020) dengan judul 

Aplikasi Regresi Data Panel Untuk Pemodelan Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi 

Banten. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pertumbuhan ekonomi dan IPM secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Pertumbuhan 

ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal 

ini berarti hukum Okun kurang tepat diterapkan untuk negara berkembang. IPM berpengaruh 

signifikan dan negatif terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Banten. Hal ini menunjukkan 

semakin besar nilai IPM maka semakin kecil tingkat pengangguran. Berdasarkan latar belakang 

di atas maka penulis bermaksud melakukan penelitian dengan judul Pemodelan Pendapatan 

Asli Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan Regresi Data Panel.   

 

METODE 

JENIS DAN SUMBER DATA 

Data yang digunakan dalam  penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber 

dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2013-2019. Data yang 

digunakan adalah data panel yaitu penggabungan data cross-section dan time series sehingga 

dalam analisisnya menggunakan regresi data panel untuk mengetahui faktor yang berpengaruh 

terhadap PAD. Objek pada penelitian ini terdiri atas PAD di DIY sebagai variabel dependen 

dan jumlah wisatawan, jumlah penduduk, serta belanja daerah sebagai variabel independen. 

 

METODE ANALISIS DATA 

Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel. Metode ini dipilih karena 

cocok dengan kriteria data yang digunakan pada penelitian ini yakni mengandung data time 

series dan cross section. 
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TAHAPAN ANALISIS DATA 

 

 
Gambar 1. Flowchart Analisis Penelitian 

Tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian regresi data panel PAD di DIY 

2013-2019 disajikan seperti pada Gambar 1. Berikut adalah urutan tahapan - tahapannya: 

• Merumuskan sebuah masalah. 

• Mengumpulkan data yang mengandung time series dan cross section dari variabel PAD 

dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

• Melakukan analisis pemodelan data dengan pendekatan common effect model, fixed 

effect model, dan random effect model. 

• Melakukan pemilihan model regresi dengan uji Chow, apabila gagal tolak H0 dengan 

H0 : Model yang tepat untuk regresi data panel adalah Common Effect Model  maka 

terpilih model common effect dan bisa dilanjutkan ke uji langrange multiplier. Namun 

jika tolak H0  maka yang terpilih adalah model fixed effect lalu dilanjutkan ke uji 

Hausman. 

• Dari uji langrange multiplier akan diketahui model regresi mengikuti model common 

atau random effect dan dari uji Hausman akan diketahui model regresinya mengikuti 

model fixed effect atau random effect. 

• Melakukan uji breusch pagan untuk melihat ada tidaknya efek cross-section dan waktu 

dalam data panel. 

• Melakukan pemeriksaan model regresi dengan uji F untuk uji kelayakan model, uji t 

(parsial), dan koefisien determinasi ( R2 ). 

• Melakukan uji asumsi heteroskedastisitas dan multikolinearitas untuk model regresi. 

• Interpretasi hasil analisis dan menarik kesimpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data penelitian yang telah didapatkan kemudian dianalisis dengan regresi data panel 

menggunakan bantuan software R. Analisis regresi data panel diawali dengan analisis 

deskriptif untuk melihat karakteristik dari data. Berikut adalah hasil dari analisis deskriptif. 
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ANALISIS DESKRIPTIF 

 

 
Gambar 1 PAD Kabupaten/ Kota di Provinsi DIY Tahun 2013- 2019 

Pada Gambar 1 dapat dilihat perbandingan PAD Kabupaten/ Kota di Provinsi DIY 

dari tahun 2013 sampai 2019. Secara garis besar pada grafik menunjukkan kenaikan angka 

PAD masing-masing daerah. Kabupaten Sleman adalah kabupaten yang memiliki PAD 

tertinggi dibandingkan 4 kabupaten/ kota lainnya pada tahun 2018 dan 2019. 

 

 
Gambar 2 Jumlah Wisatawan Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2013-2019 

Gambar 2 menunjukkan grafik jumlah wisatawan per kabupaten/kota di Provinsi DIY. 

Dapat dilihat pada grafik bahwa jumlah wisatawan dominan meningkat setiap tahunnya. 

Jumlah wisatawan terbanyak pada tahun 2019 terdapat di provinsi Sleman dan paling sedikit 

di kabupaten Kulonprogo. 

 

 
Gambar 3  Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Povinsi DIY Tahun 2013-2019 

Pada Gambar 3 menunjukkan grafik jumlah penduduk kabupaten/kota di Povinsi DIY 

Tahun 2013-2019 dapat dilihat bahwa tiap tahunnya terjadi kenaikan jumlah penduduk per 
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daerah meskipun tidak banyak dan masih tergolong stabi. Namun pada tahun 2017, Kabupaten 

Sleman mengalami kenaikan jumlah penduduk yang cukup drastis dibandingkan tahun 2016. 

Daerah yang memiliki jumlah penduduk sedikit dibanding daerah lainnya adalah pada 

Kabupaten Kulonprogo dan Kota Yogyakarta. 

 

 
Gambar 4  Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi DIY Tahun 2013-2019 

Pada Gambar 4 menunjukkan grafik untuk nilai belanja daerah pada kabupaten/kota 

di Provinsi DIY dari tahun 2013 sampai 2019 dapat dilihat bahwa grafik dominan mengalami 

kenaikan setiap tahunnya. Kabupaten Sleman menjadi daerah dengan angka belanja daerah 

terbesar dibandingkan daerah lainnya di Provinsi DIY sedangkan Kulonprogo menjadi daerah 

dengan angka belanja daerah terendah dibandingkan daerah lainnya di Provinsi DIY. Setelah 

analisis deskriptif maka dilanjutkan dengan estimasi model untuk common, fixed, dan random 

kemudian menentukan model regresi yang tepat dengan uji chow. Uji Chow adalah uji yang 

digunakan untuk menentukan model estimasi pada regresi data panel terbaik yaitu antara model 

common effect atau model fixed effect. Berikut adalah  hasil pengujian hipotesis dari uji chow. 

UJI CHOW 

H0: Model yang tepat untuk regresi data panel adalah Common Effect Model 

H1: Model yang tepat untuk regresi data panel adalah Fixed Effect Model 

Tabel 1. Uji Chow 

Daerah Kritis p-value Tand

a 

Tingkat signifikansi 

(α) 

Keputusan 

H0 ditolak jika p-value < 

α 

2.453e-11 < 0.05 Tolak H0 

Dengan nilai α (0.05) dan nilai p-value Cross-section Chi-square (2.453e-11) , maka 

dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95%, data yang ada menolak H0. Artinya model 

yang tepat untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect Model. 

UJI HAUSMANN 

Uji Hausman adalah uji yang digunakan untuk menentukan model estimasi pada 

regresi data panel terbaik yaitu antara model random effect atau model fixed effect. Berikut 

adalah hasil pengujian hipotesis dari uji hausman. 

H0: Model yang tepat untuk regresi data panel adalah Random Effect Model 

H1: Model yang tepat untuk regresi data panel adalah Fixed Effect Model 
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Tabel 2. Uji Hausmann 

Daerah Kritis p-value Tand

a 

Tingkat signifikansi 

(α) 

Keputusa

n 

H0 ditolak jika p-value < 

α 

0.04599 < 0.05 Tolak H0 

Dengan nilai α (0.05) dan nilai p-value Cross-section Chi-square (0.04599), maka dengan 

menggunakan tingkat kepercayaan 95%, data yang ada menolak H0. Artinya model yang tepat 

untuk regresi data panel adalah model Fixed Effect Model. 

UJI BREUSCH-PAGAN 

Uji Breausch-Pagan adalah uji yang digunakan untuk mengetahui adanya efek dua 

arah, efek  individu, maupun efek waktu didalam model yang terbentuk pada regresi data panel. 

Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dari Uji Breausch-Pagan. 

Tabel 3. Hipotesis Uji Breusch-Pagan 

Uji H0 H1 

Efek dua arah Tidak terdapat efek dua arah Terdapat efek dua arah 

Efek individu Tidak terdapat efek individu Terdapat efek individu 

Efek waktu Tidak terdapat efek waktu Terdapat efek waktu 

 

Tabel 4. Uji Breusch-Pagan 

Daerah Kritis Uji p-value Tanda α Keputusan 

H0 ditolak jika p-value < 

α 

Efek dua arah 0.0002291 < 0.05 Tolak H0 

Efek individu 7.602e-05 < 0.05 Tolak H0 

Efek waktu 0.2925 > 0.05 Gagal tolak H0 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diatas, efek model yang terbaik untuk 

digunakan adalah efek individu. Efek dua arah yang ada menjelaskan bahwa terdapat minimal 

satu efek pada model tersebut, dan telah didapatkan bahwa dalam model tersebut hanya 

terdapat efek individu. Sehingga, model terbaik yang akan digunakan pada studi kasus ini ialah 

menggunakan Fixed Effect Model dengan efek individu. 

ESTIMASI MODEL 

Estimasi model dilakukan untuk menentukan model seperti apa yang akan digunakan, 

apakah fixed effect model, random effect model atau common effect model. Dari Uji Chow, Uji 

Hausmann, dan Uji Breusch-Pagan yang telah dilakukan, didapatkan model yang digunakan 

yaitu fixed effect model. 

UJI ASUMSI KLASIK 

UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah variansi error bersifat tetap 

konstan (homoskedastisitas) atau berubah-ubah (heteroskedastisitas). Berikut adalah hasil 

pengujian hipotesis dari uji heteroskedastisitas. 

H0: Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas 

H1: Terdapat masalah heteroskedastisitas 

Tabel 5. Uji heteroskedastisitas 

Daerah Kritis p-value Tanda Tingkat signifikansi 

(α) 

Keputusan 

H0 ditolak jika p-value < 

α 

0.0616

4 

> 0.05 Gagal Tolak 

H0 

Dengan nilai α (0.05) dan nilai p-value (0.06164) Maka dengan menggunakan tingkat 

kepercayaan 95% , data yang ada gagal menolak H0. Artinya tidak terdapat masalah 

heteroskedastisitas. 
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UJI MULTIKOLINIERITAS 

Tabel 6. Uji multikolinieritas 

 Y X1 X2 X3 

Y 1.00 0.77 0.38 0.73 

X1 0.77 1.00 0.58 0.74 

X2 0.38  0.58 1.00 0.74 

X3 0.73 0.74 0.74 1.00 

Berdasarkan Tabel 6 di atas akan dilihat apakah terjadi multikolinearitas atau tidak 

dengan cara melihat nilai korelasi antar masing-masing variabelnya. Jika nilainya lebih dari 

0.8 maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas. Dapat dilihat pada tabel tersebut bahwa 

nilai korelasi antar variabel dengan dirinya sendiri sebesar 1.00 dan variabel lain dengan 

variabel lainnya bernilai kurang dari 0.8, jadi dapat dikatakan bahwa gejala multikolinearitas 

tidak terdeteksi 

PENGUJIAN MODEL REGRESI DATA PANEL 

Kemudian melakukan uji signifikansi yang terdiri dari uji overall dan parsial sehingga 

dapat diketahui koefisien determinasi model. Uji Overall adalah uji yang digunakan untuk 

mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan signifikan terhadap variabel 

dependen. Berikut adalah hasil pengujian hipotesis dari Uji Overall. 

UJI OVERALL (UJI F) 

H0:  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara konstanta atau koefisien variabel 

independen terhadap model 

H1:  Minimal terdapat satu (konstanta atau koefisien variabel independen) yang berpengaruh 

secara signifikan terhadap model 

Tabel 7. Uji overall 

Daerah Kritis p-value Tanda Tingkat signifikansi 

(α) 

Keputusan 

H0 ditolak jika p-value 

< α 

6.2425 e-10 < 0.05 Tolak H0 

Berdasarkan informasi dari tabel 7 dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% 

dapat disimpulkan bahwa terdapat minimal satu (konstanta atau koefisien variabel independen) 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap model. Karena didapatkan kesimpulan bahwa 

secara simultan variabel signifikan terhadap model, maka penulis melanjutkan pengujian pada 

uji parsial. 

UJI PARSIAL 

Uji Parsial adalah uji yang digunakan untuk mengetahui variabel-variabel apa saja 

yang berpengaruh secara signifikan terhadap model. Berikut adalah hasil pengujian dari uji 

parsial berdasarkan output pada program R. 

H0: Konstanta/Variabel independen tidak berpengaruh terhadap model 

H1: Konstanta/Variabel independen berpengaruh terhadap model 

Tabel 8. Uji parsial 

Daerah Kritis Variabe

l 

p-value Tanda α Keputusan 

H0 ditolak jika p-value < 

α 

X2 0.01443 < 0.05 Tolak H0 

X3 2,223 e-07 < 0.05 Tolak H0 

Dengan menggunakan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa secara parsial 

hanya variabel X2 dan X3 yang berpengaruh secara signifikan terhadap model. 

KOEFISIEN DETERMINASI 

Koefisien Determinasi merupakan ukuran baik atau tidaknya model regresi yang 

terestimasi. Dimana nilai R-Squared mempunyai nilai antara nol dan satu. Berdasarkan hasil 
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uji menggunakan R Studio dapat dilihat bahwa nilai Adj. R-Squared diperoleh sebesar 0,73279. 

Berarti variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen dalam model sebesar 

73.279%, sedangkan sisanya sebesar 26.721% variabel dependen dijelaskan oleh faktor lain 

yang tidak disebut dalam model. 

MODEL TERBAIK DAN INTERPRETASI 

Tabel 9. Model Terbaik 

Variabel Estimate Alpha Pr(>|t|) 

X2 224.098168 0.05 0.01443 

X3 0.216111 0.05 2.223e-07 

 

Berdasarkan estimasi parameter yang dilakukan dengan menggunakan efek individu, 

didapat variabel yang signifikan yaitu X2 dan X3 dengan model seperti berikut ini: 

ŷit = 224.098168X2it  +  0.216111X3it  +  ci  
Dengan interpretasi : 

a. Untuk X2 : Jumlah Penduduk 

Dengan menganggap faktor lain konstan, setiap perubahan satu satuan X2  (Jumlah 

penduduk), menyebabkan perubahan Y(PAD) sebesar 224.098.168. 

b. Untuk X3 : Belanja Daerah 

Dengan menganggap faktor lain konstan, setiap perubahan satu satuan X3  (Belanja 

Daerah), menyebabkan perubahan Y (PAD)  sebesar 0.216111. 

MODEL YANG TERBENTUK 

Tabel 10. Nilai intersep individual 

Nama Kabupaten Intersep 

Bantul -262.520.536 

Gunung Kidu -326.666.014 

Kota Yogyakarta 105.244.800 

Kulon Progo -189.274.413 

Sleman -499.156.5 

Dari model terbaik dan nilai intersep individual yang telah didapatkan, berikutnya 

memasukkan nilai intersep tersebut kedalam model terbaik. 

Tabel 11. Model yang terbentuk 

Nama Kabupaten Model 

Bantul ŷ =-262520536 +224.098168X2 +
0.216111X3  

Gunung Kidul ŷ =-326666014 + 224.098168X2 +
0.216111X3  

Kota Yogyakarta ŷ = 105244800 + 224.098168X2 +
0.216111X3  

Kulon Progo ŷ = -189274413 + 224.098168X2 +
0.216111X3  

Sleman ŷ = -4991565 + 224.098168X2 +
0.216111X3  

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa 

variabel X2 (Jumlah Penduduk) dan X3 (Belanja Derah) berpengaruh signifikan terhadap PAD 

pada model. Model terbaik yang diperoleh yaitu model fixed effect dengan efek individu. 

Model regresi terbaik yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

ŷit = 224.098168X2it  +  0.216111X3it 
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Abstrak 

 

Salah satu analisis geostatsitika yang umum digunakan adalah 

Kriging. Kriging merupakan metode geospasial yang digunakan untuk melakukan 

estimasi nilai di suatu titik menggunakan kedekatan antar titik (interpolasi). 

Kriging terdiri dari ordinary Kriging, simple Kriging, dan universal Kriging. 

Simple Kriging dan ordinary Kriging menggunakan data yang tidak memiliki trend 

(kecenderungan)  tertentu. Sedangkan universal Kriging digunakan untuk data 

nonstasioner atau data yang memiliki kecenderungan trend. Pada 

metode Kriging ukuran variogram atau kovarians digunakan untuk mengetahui 

jenis struktur spasial sehingga variogram atau kovarians adalah konsep dasar dalam 

Kriging. Variogram merupakan alat  dalam geostatistik  yang berguna untuk 

menunjukkan korelasi spatial antara data yang diukur Namun, variogram atau 

kovarians memerlukan asumsi Gaussian dan sensitif terhadap outlier. Umumnya 

asumsi Gaussian tidak sesuai dengan fenomena yang ada karena kondisi lokasi 

spasial yang tidak beraturan yang menyebabkan kontinuitas spasial dapat 

menyimpang sangat jauh dari rata-rata sehingga variogram tidak cukup 

menjelaskan struktur dependensi spasial dan tentunya asumsi Gaussian tidak lagi 

tepat. Copula dapat digunakan untuk menggambarkan dependensi spasial dengan 

mengeneralisasi konsep variogram. Copula digunakan untuk membangun model 

semivariogram robust dan dapat digunakan untuk melakukan interpolasi. 

Interpolasi yang digunakan adalah universal Kriging dengan 

semivariogram  copula. Copula yang dapat digunanakan untuk membangun model 

semivariogram adalah copula Clayton, Frank,  dan Gumbel yang berasal dari kelas 

copula Archimedian. Seperti halnya dengan ordinary Kriging, Universal Kriging 

juga menghasilkan BLUE (Best Linier Unbiassed Estimator). Sifat BLUE 

membuktikan bahwa estimator universal Kriging adalah estimator tak bias, linier 

dan punya nilai variansi minimum. Tujuan penelitian ini melakukan kajian 

universal Kriging dengan semivariogram copula dan membuktikan sifat BLUE 

pada estimator universal Kriging.  

Kata kunci: interpolasi, nonstasioner, universal Kriging, semivariogram, copula, 

BLUE  

 

PENDAHULUAN 

Statistik adalah ilmu yang mempelajari tata cara merencanakan, mengumpulkan, 

menganalisis, menginterpresentasi, dan mempresentasikan data. Kriging merupakan salah satu 

metode analisis data geostatistika untuk menginterpolasikan suatu nilai kandungan mineral 

berdasarkan nilai-nilai yang diketahui. Menurut Khattab (2017) Metode ini digunakan untuk 

mengestimasi besarnya nilai karakteristik dari estimator ( ẑ ) pada titik tidak tersampel 

berdasarkan informasi dari titik-titik tersampel yang berada disekitarnya. Kriging terdiri dari 

ordinary Kriging, simple Kriging, dan universal Kriging (Gomes et al, 2016). Simple Kriging 

dan ordinary Kriging menggunakan data yang tidak memiliki trend (kecenderungan) tertentu 

sedangkan universal Kriging digunakan untuk data yang tidak stasioner. Universal Kriging 

mailto:aabbsari30@gmail.com
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adalah bentuk umum dari simple Kriging sebagai salah satu cara perluasan dari metode 

ordinary Kriging.  

Berdasarkan Munadi (2005), ukuran variogram atau kovarians digunakan pada metode 

Kriging untuk mengetahui jenis struktur spasial sehingga variogram atau kovarians adalah 

konsep dasar dalam Kriging. Variogram adalah ukuran dari variansi, sedangkan semivariogram 

adalah setengah dari nilai variogram. Semivariogram adalah perangkat dasar dari geostatistik 

untuk visualisasi, pemodelan, dan eksploitasi autokorelasi spasial dari variabel teregionalisasi. 

Variogram merupakan alat  dalam geostatistik  yang berguna untuk menunjukkan korelasi 

spatial antara data yang diukur. Menurut Tawakal (2014) variogram atau kovarians 

memerlukan asumsi Gaussian dan sensitif terhadap outlier. Umumnya asumsi Gaussian tidak 

sesuai dengan fenomena yang ada karena kondisi lokasi spasial yang tidak beraturan yang 

menyebabkan kontinuitas spasial dapat menyimpang sangat jauh dari rata-rata sehingga 

variogram tidak cukup menjelaskan struktur dependensi spasial dan tentunya asumsi Gaussian 

tidak lagi tepat. Menurut Kazianka and Pilz (2009) copula dapat digunakan untuk 

menggambarkan dependensi spasial dengan mengeneralisasi konsep variogram. Copula yang 

dapat digunanakan untuk membangun model semivariogram adalah copula Clayton, Frank,  

dan Gumbel yang berasal dari kelas copula Archimedian. 

Copula adalah alat untuk memodelkan dependensi dari beberapa variabel acak 

(Schmidt, 2006). Copula digunakan untuk membangun model semivariogram robust dan dapat 

digunakan untuk melakukan interpolasi (Kazianka and Pilz, 2009). Umbara (2007) 

menggunakan copula Clayton dalam penelitiannya dan Tawakal dkk. (2014) menggunakan 

copula Clayton dan Frank dalam penelitiannya. Interpolasi yang digunakan adalah universal 

Kriging dengan semivariogram copula. Seperti halnya dengan ordinary Kriging, universal 

Kriging juga menghasilkan BLUE (Best Linier Unbiassed Estimator). Sifat BLUE 

membuktikan bahwa estimator universal Kriging adalah estimator tak bias, linier dan punya 

nilai variansi minimum. Dengan demikian, tujuan penelitian ini melakukan kajian universal 

Kriging dengan semivariogram copula dan membuktikan sifat BLUE pada estimator universal 

Kriging. 
 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis teori yang mengkaji model universal 

Kriging dan estimasi parameternya serta pembuktian sifat BLUE. Metode dalam penulisan ini 

adalah studi literatur yang diperoleh dari beberapa artikel, jurnal, dan buku yang mendukung 

dalam mencapai tujuan penelitian. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data spasial merupakan data yang disajikan dalam posisi geografis dari suatu objek, 

berkaitan dengan lokasi, bentuk dan hubungan di antaranya dalam ruang bumi (Cressie, 1993). 

Penyajian data geografik dilakukan dengan menggunakan titik, garis, dan luasan. Data spasial 

berupa data diskret atau kontinu dan dapat juga memiliki lokasi spasial beraturan (regular) 

maupun tak beraturan (irregular). Data spasial dikatakan mempunyai lokasi yang regular jika 

antara lokasi yang saling berdekatan satu sama lain mempunyai posisi yang beraturan dengan 

jarak yang sama besar. Sedangkan dikatakan irregular ketika lokasi yang saling berdekatan 

satu dengan yang lain mempunyai posisi yang tidak beraturan dengan jarak yang berbeda. 

Salah satu yang membedakan studi kasus spasial dengan studi lainnya yaitu data spasial 

memiliki kaitan dengan data lainnya pada suatu ruang atau daerah tertentu. Data spasial dapat 

diinterpolasi dengan berbagai metode, salah satunya adalah dengan metode Kriging. 

 

Universal Kriging 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
511 

Kriging merupakan analisis data geostatistika untuk menginterpolasikan suatu nilai 

kandungan mineral berdasarkan nilai-nilai yang diketahui. Metode ini digunakan untuk 

mengestimasi besarnya nilai karakteristik dari estimator ( ẑ ) pada titik tidak tersampel 

berdasarkan informasi dari titik-titik tersampel disekitarnya.  

Kriging terdiri dari ordinary Kriging, simple Kriging, dan universal Kriging. Universal 

Kriging adalah bentuk umum dari simple Kriging sebagai salah satu cara perluasan dari metode 

ordinary Kriging. Universal Kriging merupakan Kriging dari data nonstasioner atau 

mempunyai trend. Estimator universal Krigingẑ(x0) untuk fungsi random  z(xi) adalah  

ẑ(x0) =∑λiz (xi)

k

i=1

,                                                              (1) 

dengan λi adalah bobot Kriging dan  

z(x) =  m(x) +  ε(x). 
m(x) merupakan persamaan dari trend yaitu hasil kombinasi linier dengan koefisien yang tidak 

nol dan ε(x) merupakan eror, dengan  

E [z(x)] =  m(x). 
Untuk trend dari model polinomial fl(x) disajikan dalam bentuk 

m (x ) =∑αlfl(x)

n

l=0

 

untuk f0(x) = 1 dan ε(x) merupakan error yang memenuhi sifat intrinsic stationarity dengan 

E[ε(x)]  =  0. αl adalah koefisien trend, fl(x) adalah koordinat lokasi, dan 𝑛 adalah banyaknya 

orde dalam persamaan trend. Metode Kriging memiliki konssep dasar yaitu variogram yang 

digunakan untuk mengetahui jenis struktur spasial. 

 

Semivariogram 

Berdasarkan Munadi (2005), suatu perangkat dasar geostatistika untuk visualisasi dan 

pemodelan dikenal sebagai semivariogram. Semivariogram digunakan untuk menentukan 

jarak dimana nilai-nilai data pengamatan menjadi tidak saling bergantung atau tidak ada 

korelasinya. Variogram adalah ukuran dari variansi, sedangkan semivariogram adalah 

setengah dari nilai variogram. Semivariogram untuk universal Kriging menggunakan sifat 

intrinsic stationarity. Model semivariogram didefinisikan 

γ̂ (h) =  
1

2N(h)
∑[z(xi  +  h)- z(xi)]

2

N(h)

i=1

                                           (2) 

dengan 𝑁(h) adalah banyaknya pasangan data pada jarak h, dan z(xi) adalah nilai pengamatan 

di titik  xi.   
Menurut Cressie dan Hawkins (1980), persamaan (2) dapat dikembangkan menjadi 

robust semivariogram. Bondar et al. (2005) menggunakan median sebagai salah satu 

parameternya sehingga diperoleh penaksir robust semivariogram, yaitu  

γ̂(h) =
[median {|Z(x)-Z(x + h)|

1
2}]

4

2B(h)
, 

dengan B(h) adalah koreksi bias (B(h) ≈ 0.457).  

Variogram atau kovarians memerlukan asumsi Gaussian dan sensitif terhadap outlier. 

Umumnya asumsi Gaussian tidak sesuai dengan fenomena yang ada karena kondisi lokasi 

spasial yang tidak beraturan yang menyebabkan kontinuitas spasial dapat menyimpang sangat 

jauh dari rata-rata sehingga variogram tidak cukup menjelaskan struktur dependensi spasial 
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dan tentunya asumsi Gaussian tidak lagi tepat. Copula dapat digunakan untuk menggambarkan 

dependensi spasial dengan mengeneralisasi konsep variogram (Tawakal dkk, 2014). 

 

Copula  

Copula adalah alat untuk memodelkan dependensi dari beberapa variabel acak 

(Schmidt, 2006). Copula dapat digunakan untuk menggambarkan dependensi spasial dengan 

mengeneralisasi konsep dari variogram, selain itu model copula spasial dapat digunakan untuk 

melakukan interpolasi spasial (Kazianka, H. and J. Pilz, 2009). Alasan mengenai pentingnya 

copula dalam ilmu statistika dan peluang adalah copula sebagai sebuah metode untuk 

mempelajari ukuran dependensi dalam skala bebas dan copula adalah langkah awal dalam 

membangun keluarga model bivariat. (Nelsen, 2006).  

Copula dapat dibangun dari fungsi distribusi gabungan (Li, 2010). 

C(u) = C(u1, u2, … , un) = F(F1
-1(u1),… , Fn

-1(un)), 

dengan ui = F(xi)  dan F-1  adalah invers dari F . Jika C  kontinu maka densitas copula 

c(u1, … , un) dapat ditulis  

c(u1, … , un) =
∂nC(u1, … , un)

∂u1, … , un
. 

Bardossy (2006) mengusulkan penggunaan copula untuk menggambarkan variabilitas 

spasial dan menerapkan copula non-Gaussian yang memiliki ketergantungan asimetris  untuk 

menggambarkan ketergantungan spasial. Untuk setiap dua titik pada lokasi x dan x + h dalam 

daerah yang diteliti, copula bivariate spasial sesuai dengan variable-variabel acak yang 

berasosiasi dengan titik-titik ini adalah sebuah fungsi dari vektor pemisah h dan independen 

dari lokasi titik-titik (Li,2010). 

CS(h, u, v) = P(Fz(Z(x)) < u, Fz(Z(x + h)) < v)

CS(h, u, v) = C (Fz(Z(x)), Fz(Z(x + h)))
               (3) 

Persamaan (3)  menunjukkan keterkaitan antara jarak dua titik lokasi (koordinat) yang 

dipisahkan oleh vektor h dan copula CS. Copula ada sebagai sebuah fungsi dari vektor pemisah 

h (dalam hal ini vektor pemisah dinotasikan dengan ‖h‖ karena nilai semivariogram hanya 

bergantung pada jarak antar lokasi dan tidak bergantung pada arah). 

 

Estimasi Parameter 

Parameter copula (θ)  ditaksir dengan menggunakan metode maksimum likelihood 

(Graler, 2011) 

L(θ) =∑log(cθ(ui, vi))

n

i=1

.                                                          (4) 

cθ(ui, vi) diperoleh dari turunan kedua dari copula Cθ(ui, vi). Menaksir parameter diawali 

dengan menghitung nilai ui dan vi dengan i = 1,2, … , n dimana n adalah banyaknya pasangan 

lokasi yang diikutkan dalam perhitungan semivariogram. U adalah variabel jarak (‖h‖) yang 

telah ditransformasi dengan menggunakan transformasi rank-order sehingga U  akan 

berdistribusi uniform dengan interval [0,1] dan V adalah variabel semivariogram robust (t) 
yang telah ditransformasi dengan menggunakan transformasi rank-order sehingga V  akan 

berdistribusi uniform dengan interval [0,1] . Selanjutnya membentuk fungsi log-likelihood 

sesuai dengan persamaan (4).  

Model semivariogram isotropic dengan copula ditentukan menggunakan 

(Umbara,2007) 

γ(‖h‖) = {
G-1(v), ‖h‖ > 0
0, ‖h‖ = 0

,                                                    (5) 
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dengan G adalah fungsi distribusi dari 
|Z(s)-Z(s+h)|2

2B(h)
 dan v merupakan solusi dari persamaan 

∂

∂u
C(u, v) = 0.5. 

 

BLUE 

Seperti halnya dengan ordinary Kriging, universal Kriging juga menghasilkan BLUE 

(Best Linier Unbiassed Estimator). Sifat BLUE membuktikan bahwa estimator universal 

Kriging adalah estimator tak bias, linier dan punya nilai variansi minimum.  

Unbiased 

Estimator universal Kriging merupakan estimator yang tak bias, hal ini dapat 

ditunjukkan dengan ẑ(x) = m = z(x) , estimator universal Kriging akan bersifat sebagai 

estimator tak bias jika dan hanya jika  

∑λlfl(xl) = fl(x0)

n

l=1

. 

Persamaan tersebut disebut universality condition dengan l = 1,2, … L. Jika dikalikan dengan 

αl maka akan diberikan n + 1 persamaan, yaitu 

∑αl

L

l=0

∑λlfl(xl) =∑αl

L

l=0

fl(x0)

n

l=1

.                                                (4) 

Menurut Olea (1990), jumlahan ganda akan bernilai sama dengan nilai ekspektasi dari ẑ(x). 
Sedangkan pada ruas kanan akan bernilai sama dengan m(x). Sehingga persamaan (4) menjadi  

E[ẑ(x)] = m(x). 
Diketahui bahwa m(x) = E[z(x)] sehingga 

E[ẑ(x)] = E[z(x)]. 
Karena E[z(x)] = z(x) = m, didapat ẑ(x) = m = z(x) sehingga diperoleh kesimpulan bahwa 

estimator universal Kriging merupakan unbiased. 

Linear 

Persamaan estimator universal Kriging adalah  

ẑ(x0) =∑λiz(xi)

n

i=1

.                                                        (5) 

Dari persamaan (5) dapat dilihat bahwa estimator merupakan fungsi linier dari z(xi) karena 

memiliki n  pengukuran kandungan mineral pada lokasi 1,2, … , n  yang dinyatakan dalam 

z(x1), z(x2), … , z(xn) dan ingin diestimasi nilai ẑ(x0) sekaligus sebagai kombinasi linier dari 

bobot-bobot pengaruh dan titik-titik tersampel yang diketahui. 

Best 

Estimator dikatakan terbaik jika variansi estimator minimum. Variansi estimator  

var ẑ(x0) = var [∑λifl(xi)

n

i=1

] = σ2∑λi
2

n

i=0

 

dapat diminimumkan dengan menggunakan lagrange multiplier. Untuk membuktikan ẑ(s0) 
estimator terbaik dapat dilakukan dengan meminimumkan 

min
λ1,…,λn

σ2∑λi
2

n

i=0

, 

∑ λi
2n

i=0 = 1. Lagrange multiplier 

L(λ,m) = σ2∑λi
2

n

i=0

-m [∑λi
2

n

i=0

-1]. 
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diturunkan terhadap λ1, λ2, … , λn dan m. 
∂L(λ,m)

∂λi
= 0, 2σ2λi-m = 0 

 

∂L(λ,m)

∂m
= 0, -∑λi + 1

n

i=1

= 0 

untuk i = 1,2, … , n. Dari kedua persamaan di atas diperoleh bahwa λi =
m

2σ2
  sehingga λ1 =

λ2 = ⋯ = λn dan ∑ λi
n
i=1 = 1 sehingga λi =

1

n
. Dengan demikian diperoleh  

ẑ(x0) =∑λiz(xi)

n

i=1

=∑
1

n
z(xi)

n

i=1

=
1

n
∑z(xi)

n

i=1

= ẑ(x). 

Syarat minimum persamaan L(λ,m)  adalah 
∂L(λ,m)

∂λi
> 0 , diperoleh 2σ2 > 0  sehingga dapat 

dikatakan bahwa variansi estimatornya minimum.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dari pembahasan adalah estimasi nilai untuk data nonstasioner yang 

memiliki trend dapat ditentukan menggunakan metode universal kriging dengan 

semivariogram copula. Semivariogram copula ditentukan menggunakan persamaan (5) dengan 

G-1 adalah invers dari fungsi distribusi 
|Z(s)-Z(s+h)|2

2B(h)
 dan v merupakan solusi dari persamaan 

∂

∂u
C(u, v) = 0.5. Melalui metode ini tidak perlu memaksakan model-model semivariogram 

yang baku yang akan mengurangi subjektivitas dalam pemilihan model semivariogram. 

Universal kriging bersifat BLUE, yaitu menghasilkan estimator tak bias, linier dan memiliki 

nilai variansi minimum. 
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Abstrak 

 

Permasalahan di bidang kesehatan yang sampai saat ini tidak pernah hilang 

adalah penyakit menular. Penyakit menular bisa menyebabkan terjadinya epidemi. 

Epidemi merupakan kondisi di suatu daerah dengan penyebaran penyakit yang 

sangat luas dan dalam waktu yang sangat cepat. Penyakit ebola merupakan salah 

satu contoh penyakit yang pernah menyebabkan epidemi dengan kategori epidemi 

terluas dan terbesar pada tahun 2014 di bagian Afrika Barat. Penyakit ebola adalah 

penyakit menular yang berasal dari famili filoviriade jenis ebolavirus yang sangat 

berbahaya dan dapat megakibatkan tingginya angka kematian. Epidemi penyakit 

ebola di Afrika Barat sudah dinyatakan berakhir sejak beberapa tahun yang lalu 

namun bukan berarti virus tersebut akan hilang sepenuhnya dari populasi. 

Beberapa tahun yang akan datang bisa dimungkinkan penyakit ebola akan muncul 

kembali. Oleh karena itu manusia perlu mempelajari pola penyebaran penyakit 

ebola. Penyebaran penyakit dikatakan sebagai proses stokastik karena dipandang 

sebagai kejadian random yang bergantung pada waktu. Model yang tepat untuk 

mempelajari pola penyebaran penyakit yang sesuai dengan kriteria penyakit ebola 

adalah model epidemi susceptible infected recovered(SIR). Model epidemi SIR 

merupakan model epidemi dengan karakteristik individu rentan kemudian 

melakukan kontak dengan individu terinfeksi dan setelah dilakukan pengobatan, 

maka individu memasuki kelas sembuh serta memiliki sistem kekebalan tubuh. 

Model epidemi SIR yang mempelajari perubahan jumlah individu terinfeksi dalam 

waktu diskrit disebut sebagai model discrete time markov chain susceptible 

infected recovered (DTMC SIR). Model epidemi DTMC SIR menggunakan 

parameter laju penularan penyakit(β), laju kesembuhan dari penyakit(γ) serta 

jumlah individu terinfeksi awal. Tujuan dari penelitian ini yaitu menurunkan model 

epidemi DTMC SIR pada kasus penyakit ebola yang berfokus di daerah Sierra 

Leone. Selain itu, dilakukan simulasi dengan nilai parameter laju penularan dan 

laju kesembuhan dengan ketentuan β >  γ , β <  γ  dan β = γ .  Berdasakan 

penelitian ini diperoleh model epidemi DTMC SIR pada penyebaran penyakit ebola 

di Sierra Leone. Model epidemi DTMC SIR yang dihasilkan dalam bentuk 

probabilitas transisi. Selain itu, didapatkan hasil bahwa epidemi penyakit ebola di 

Sierra Leone berakhir pada saat t = 275 dengan jumlah individu infeksi yaitu nol, 

individu rentan berjumlah nol pada saat t = 305 serta individu sembuh berjumlah 

100 orang pada saat t = 305.  

Kata kunci: epidemi, DTMC SIR, ebola  

 

PENDAHULUAN 

Salah satu permasalahan di bidang kesehatan yang hingga saat ini masih ada dan 

mengancam hidup manusia adalah penyakit menular. Penyakit menular merupakan penyakit 
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yang disebabkan oleh berbagai faktor yaitu faktor agen yang berupa virus ataupun bakteri, 

faktor manusia yaitu bagaimana manusia menghadapi suatu penyakit serta faktor tentang 

bagaimana proses terjadinya penularan penyakit tersebut (Irwan,2017). Beberapa penyakit 

menular dapat menyebabkan epidemi. Epidemi merupakan suatu keadaan dimana terjadi 

penyakit menular yang menyebar dalam suatu populasi dalam waktu yang cepat dan sangat 

tidak normal (Putra,2014). 

Model epidemi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan tentang penyebaran penyakit menular. Model epidemi adalah salah satu model 

matematika yang berguna untuk menggambarkan penyebaran penyakit menular dengan tetap 

membutuhkan asumsi-asumsi tertentu. Mempelajari perilaku penyebaran penyakit menular 

berguna sebagai pemahaman apakah epidemi akan berlangsung dalam periode yang sangat 

lama dalam populasi atau epidemi tersebut akan cepat punah.  

Ebola merupakan penyakit menular dengan kasus kematian tinggi yang pertama kali 

tercatat pada tahun 1976 dan terjadi pada dua daerah yaitu Sudan Selatan dan Zaire Utara atau 

Republik Demokratik Kongo(DRC) (Fieldman dan Geisbert, 2010). Virus ebola merupakan 

virus yang paling mematikan dan paling berbahaya di dunia. Penyakit ebola mewabah kembali 

pada tahun 2014 di Afrika Barat dan menjadi wabah terluas dan terbesar sepanjang sejarah 

(Althaus, 2014). Wabah mula-mula terjadi di Guinea pada tahun 2013 tepatnya bulan 

Desember dan akhirnya menyebar ke daerah Sierra Leone, Liberia dan Nigeria. World Health 

Organization(WHO) melaporkan kasus terkonfirmasi virus ebola sampai tanggal 19 Oktober 

2014 berjumlah 9936 orang dan jumlah kematian sebesar 4877 orang(who.int).  

Berakhirnya epidemi ebola sejak beberapa tahun yang lalu di Afrika Barat tidak 

menjadikan virus ebola tersebut hilang total dari populasi. Beberapa negara dinyatakan aman 

dari virus ebola. Tetapi, tetap ada kemungkinan virus tersebut akan menyerang negara seperti 

Indonesia maupun negara lain. Karena virus ebola yang sangat berbahaya dan dapat 

mengancam kelangsungan hidup manusia, maka manusia perlu mempelajari penyebaran 

penyakit ebola sebagai persiapan dan antisipasi jika suatu saat virus tersebut muncul kembali 

dalam populasi. Pola penyebaran penyakit ebola yang dipelajari hanya akan berfokus di daerah 

Sierra Leone dikarenakan penyakit ebola di negara tersebut menyebar dengan sangat cepat dan 

kasus baru yang terkonfirmasi penyakit ebola dalam waktu satu hari sangat banyak. Setelah 

beberapa bulan epidemi berlangsung di tiga negara yaitu Liberia, Sierra Leone dan Guinea, 

negara Sierra Leone mengalahkan Liberia dan menjadi negara dengan jumlah kasus penyakit 

ebola tertinggi.  

Pada penelitian ini, digunakan model matematika yaitu model epidemi SIR untuk 

mempelajari pola penyebaran penyakit ebola. Model epidemi SIR merupakan model epidemi 

dengan individu awal rentan kemudian melakukan kontak dengan individu terinfeksi dan 

menjadi tertular penyakit. Individu yang telah terinfeksi kemudian sembuh dan memiliki sistem 

kekebalan tubuh. Model epidemi SIR pertama kali diperkenalkan oleh kermarck dan 

McKendrick tahun 1927 dengan awal mula yaitu model epidemi SI kemudian ditambahkan 

individu recovery(R) menjadi epidemi SIR (Kermack dan Mckendrick, 1927).  Model epidemi 

SIR yang digunakan adalah model epidemi yang ditinjau secara probabilistik yaitu discrete 

time markov chain(DTMC) SIR.  Himawan, Waluyo dan Supriyono (2017) pernah melakukan 

penelitian tentang model epidemi SIR pada penyebaran penyakit ebola dengan populasi tak 

konstan dengan treatment. Model yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah model 

epidemi SIR yang ditinjau secara deterministik. Perbedaan dengan Penelitian ini yaitu pada 

penelitian ini menggunakan model epidemi SIR yang ditinjau secara stokastik serta tidak 

memperhatikan faktor apapun. Model epidemi DTMC SIR mempelajari perubahan jumlah 

individu terinfeksi dalam waktu diskrit.  
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METODE 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi literature dengan mencari 

referensi yang mendukung berupa buku, jurnal maupun artikel ilmiah. Langkah-langkah yang 

diperlukan untuk penelitian ini sebagai berikut:  

1. Menurunkan model epidemi DTMC SIR: 
a. Menjelaskan fenomena penyebaran penyakit model epidemi DTMC SIR, 
b. Menentukan variabel random dan parameter dalam model epidemi DTMC SIR, 
c. Menentukan probabilitas transisi model epidemi DTMC SIR. 

2. Menerapkan model epidemi DTMC SIR pada kasus penyakit ebola di Sieraa Leone: 
a. Menentukan model epidemi DTMC SIR pada kasus penyakit ebola dengan menggunakan 

parameter β dan γ berdasarkan penelitian Ivorra et al., 
b. Mengasumsikan banyaknya populasi dan jumlah individu awal terinfeksi kemudian 

membangkitkan data secara acak dengan menggunakan distribusi uniform menggunakan 
software MATLAB. 

3. Mensimulasikan model epidemi DTMC SIR dengan mengganti nilai parameter β dan γ  
a. Menentukan nilai parameter β dan γ dengan ketentuan parameter β > γ, β < γ dan β = γ, 
b. Mengasumsikan banyaknya populasi dan jumlah individu awal terinfeksi kemudian 

membangkitkan data secara acak dengan menggunakan distribusi uniform menggunakan 
software MATLAB. 

4. Menginterpretasikan hasil yang diperoleh 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini, penurunan model DTMC SIR mengacu pada Allen (2000) dan Allen 

(2008). Kelompok yang menunjukkan banyaknya individu rentan pada waktu ke t disebut 

kelompok S(t), kelompok yang menunjukkan banyaknya individu terinfeksi yaitu kelompok 

I(t)  dan kelompok yang menunjukkan banyaknya individu sembuh yaitu kelompok R(t) . 

Model epidemi DTMC SIR merupakan model dengan proses bivariate yang artinya hanya ada 

dua variabel random independen yaitu S(t)  dan I(t) . Variabel random R(t)  yaitu dengan 

rumus R(t) = N-S(t)-I(t). Misal jumlah individu rentan pada waktu ke t sebesar s dan jumlah 

individu terinfeksi pada waktu ke t sebesar i, maka fungsi probabilitas bersama dari model 

epidemi stokastik DTMC SIR yaitu  

p(s,i)(t) = Prob[S(t) = s, I(t) = i] 

 dengan s, i =  0,1,2, … . . , N  dan t=[0,∞]  

Pada model epidemi ini, jumlah individu rentan dan individu terinfeksi merupakan state. 

Jumlah individu S pada selang waktu ∆t mengalami perubahan sebesar k, dan jumlah individu 

I pada selang waktu ∆t juga mengalami perubahan sebesar j. oleh karena itu, perpindahan dari 

state s ke s + k   dan state dari i ke i + j  adalah transisi. Probabilitas transisi pada model 

epidemi DTMC SIR didefinisikan sebagai probabilitas bahwa jumlah individu rentan dan 

terinfeksi akan berubah dari state (s, i) ke state (s + k, i + j) pada selang waktu ∆t yang dapat 

dituliskan sebagai  

P(s+k,i+j),(s,i)(∆t) = Prob{(∆S, ∆I) = (k, j)|(S(t), I(t)) = (s, i)} 

dengan ∆S = S(t + ∆t)-S(t).  
 Terdapat transisi atau perpindahan yang mungkin terjadi dalam model epidemi DTMC 

SIR yaitu sebanyak tiga. Perpindahan state yang mungkin adalah state (s, i) ke (s-1, i + 1), 
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kemudian state (s, i) ke state (s, i-1) dan terakhir adalah  state (s, i) ke state (s, i). Nilai ∆t 
dimungkinkan kecil dan terjadi dalam waktu yang singkat sehingga dalam proses transisi hanya 

terdapat satu individu yang berpindah dalam state. Hal itu bisa disebabkan adanya individu 

baru yang terinfeksi atau individu mengalami kesembuhan.  

 Ketika satu individu rentan(S) melakukan kontak dengan individu terinfeksi(I), maka 

satu individu tersebut tertular penyakit. Setelah individu tersebut tertular, maka jumlah 

individu terinfeksi akan bertambah satu dan individu rentan akan berkurang satu. Hal itu sesuai 

dengan kemungkinan transisi yaitu state (s, i)  ke (s-1, i + 1) . banyaknya individu rentan 

dalam N populasi dinotasikan sebesar s dan banyaknya individu terinfeksi dalam N populasi 

sebesar i, maka probabilitas individu terinfeksi yang melakukan kontak dengan individu rentan 

sebesar 
is

N
. Misalkan besar laju penularan dinotasikan sebagai β, maka besarnya probabilitas 

transisi dari state (s, i) ke (s-1, i + 1) dalam selang waktu ∆t sesuai yang ditulis oleh Allen 

(2008) yaitu 

P(s-1,i+1),(s,i)(∆t) = β
is

N
∆t 

(1) 

 Setelah dilakukan pengobatan terhadap individu yang terinfeksi penyakit, maka 

individu tersebut menjadi sembuh. Individu dalam kelompok I otomatis akan berkurang satu 

dan berpindah ke kelompok  R. Kondisi ini sesuai dengan perpindahan state (s, i)  ke state 

(s, i-1) . Besarnya laju kesembuhan dinotasikan sebagai γ . Oleh karena itu besarnya 

probabilitas transisi dari state (s, i) ke state (s, i-1) dalam selang waktu ∆t sesuai yang ditulis 

Allen (2000) dan Allen (2008) adalah  

P(s,i-1),(s,i)(∆t) = γi∆t                                    (2) 

 

  Saat kelompok rentan, kelompok terinfeksi dan kelompok sembuh tidak mengalami 

penambahan atau pengurangan, maka state tidak mengalami perubahan dan akan tetap berada 

pada state (s, i). Hal ini sesuai dengan kemungkinan transisi state (s, i) ke state (s, i). Besarnya 

probabilitas transisi dari state (s, i) ke state (s, i) dalam selang waktu ∆t sesuai yang ditulis 

Allen (2008) yaitu 

P(s,i),(s,i)(∆t) = 1- [β
is

N
+ γi] ∆t                                    (3) 

 Proses transisi dari state awal menuju state lain dalam periode waktu yang cepat 

memungkinkan hanya satu individu yang berpindah. Jika individu yang berpindah berjumlah 

lebih dari satu dalam periode waktu ∆t, maka besarnya probabilitas transisi dalam selang waktu 

∆t dari state (s, i) menuju state lain yaitu nol.  

 Berdasarkan persamaan (1), (2) dan (3) didapatkan model epidemi DTMC SIR yang 

berupa probabilitas transisi sebagaimana yang ditulis Allen (2008) yaitu 

 

  P(s+k,i+j)(s,i)(∆t) =

{
 
 

 
 β

is

N
∆t                                              (k, j) = (-1,1),

γi∆t                                                   (k, j) = (0, -1).

1- [β
is

N
+ γi] ∆t                            (k, j) = (0,0),

0,                                                                 yang lain.

 
          

(4) 

 Selanjutnya yaitu menerapkan model epidemi DTMC SIR pada kasus ebola yang 

menjadi wabah terbesar sepanjang sejarah di Afrika Barat tahun 2014. Penyakit ebola dapat 

dimodelkan dengan model epidemi DTMC SIR dengan individu rentan akan tertular penyakit 
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dan kemudian memasuki kelompok sembuh. Penerapan pada kasus ebola di Afrika Barat hanya 

berfokus di daerah Sierra Leone dengan parameter yang digunakan dalam penerapan kasus ini 

diambil dari penelitian Ivorra et al. Data yang digunakan adalah data kasus terkonfirmasi 

penyakit ebola di Sierra Leone yang pertama kali terjadi pada tanggal 31 Maret 2014 sampai 

tanggal 9 September 2014 sebanyak 2792 kasus. Laju penularan untuk penyakit ebola daerah 

Sierra Leone sebesar  β = 0.2605  yang  artinya bahwa terdapat rata-rata individu rentan 

berjumlah 521 orang yang tertular penyakit dari setiap 2000 kontak antara individu rentan 

dengan individu terinfeksi. Nilai laju kesembuhan yaitu γ = 0.05 yang berarti kemungkinan 

ada 1 individu yang sembuh dari setiap 20 individu yang tertular penyakit ebola. Pada kasus 

ini asumsi yang digunakan adalah populasi tertutup dan konstan yaitu N=100 serta laju 

kelahiran dan laju kematian diabaikan. Berdasarkan persamaan (4), model penyebaran 

penyakit ebola di Sierra Leone dengan menggunakan nilai parameter dapat dinyatakan sebagai 

 

P(s+k,i+j)(s,i)(∆t) =

{
 
 

 
 0.2605

is

100
∆t                                              (k, j) = (-1,1),

0.05i∆t                                                            (k, j) = (0, -1).

1- [0.2605
is

100
+ 0.05i] ∆t                       (k, j) = (0,0),

0,                                                                 yang lain.

 

 

Penerapan pola penyebaran penyakit ebola di Sierra Leone dapat dilakukan dengan 

menggunakan software matlab dengan terlebih dahulu menentukan jumlah individu awal 

terinfeksi dan periode waktu. Data dibangkitkan secara random dengan menggunakan 

distribusi uniform karena setiap nilai pada variabel random memiliki probabilitas yang sama. 

Pola penyebaran penyakit dengan individu awal terinfeksi yaitu 2 orang, periode waktu T=500, 

β = 0.2605, dan γ = 0.05 dapat disajikan pada Gambar 2.  

 

 

Gambar 1.   Pola penyebaran penyakit ebola dengan   β = 0.2605, dan γ = 0.05 

 

Gambar 1 menunjukkan bahwa jumlah individu terinfeksi dari waktu ke waktu 

mengalami kenaikan sampai waktu t = 60. Banyaknya individu terinfeksi yang awalnya 35 

orang pada waktu t = 60 sampai t = 70 akhirnya menurun hingga berjumlah 30. Kemudian, 
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jumlah individu infeksi tersebut naik kembali hingga jumlah individu infeksi mencapai 

maksimum sebesar 60 orang pada saat t = 125. individu terinfeksi mencapai nol pada periode 

waktu t = 275 yang artinya bahwa epidemi tersebut berakhir karena dari waktu ke waktu 

individu infeksi telah sembuh dari penyakit ebola. Jumlah individu rentan yang awalnya 

berjumlah 98 seiring berjalannya waktu menurun menjadi nol pada waktu t = 305. Banyaknya 

indvidu yang sembuh dari penyakit ebola dan mempunyai sistem kekebalan tubuh meningkat 

dari waktu ke waktu hingga pada akhirnya jumlah individu sembuh berjumlah 100 pada saat 

t = 305 yang dapat disimpulkan bahwa tidak ada lagi individu yang terinfeksi penyakit.   

Selanjutnya, dilakukan simulasi dengan perubahan nilai parameter laju penularan dan 

laju kesembuhan yaitu dengan ketentuan β > γ, β < γ dan β = γ. Epidemi ebola di Sierra 

Leone yang sangat menyebar dengan cepat memerlukan suatu cara untuk mengetahui seberapa 

lama epidemi tersebut bisa berakhir. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk mengetahui berapa 

lama waktu yang dibutuhkan untuk epidemi ebola di Sierra Leone akan berakhir jika nilai laju 

penularan lebih besar, lebih kecil dan sama dengan laju kesembuhan.  

1. Nilai β > γ 

Hasil simulasi penyebaran penyakit ebola dengan mengganti nilai β = 0,3, γ = 0.08, 
periode waktu T=400 yang menunjukkan terjadinya perubahan banyak individu rentan, 

terinfeksi dan sembuh dari t = 0 sampai t = 400 serta individu awal terinfeksi berjumlah 2 

orang dapat ditunjukan pada Gambar 2.  

 

Gambar 2. Pola penyebaran penyakit ebola dengan   β = 0.3, dan γ = 0.08 

Gambar 2 menunjukkan bahwa jumlah individu terinfeksi dari waktu ke waktu mengalami 

kenaikan hingga mencapai jumlah individu infeksi maksimum yaitu 45 orang pada saat t = 90. 
Kemudian, setelah mengalami kenaikan hingga mencapai puncak jumlah individu terinfeksi 

kemudian menurun sampai berjumlah nol pada waktu t = 220. Jumlah individu rentan seiring 

berjalannya waktu mengalami penurunan dengan jumlah individu awal rentan yaitu 98 orang 

kemudian menurun menjadi 5 orang dan berakhir pada waktu t = 220. Banyaknya individu 

sembuh yang semula hanya nol kemudian terus mengalami penambahan hingga menjadi 95 

orang pada waktu t = 220 . Kesimpulannya adalah epidemi penyakit ebola berakhir pada 

waktu t = 220. Ketika nilai parameter laju penularan lebih besar daripada laju kesembuhan, 

maka penyakit ebola akan semakin cepat menyebar dan jumlah individu terinfeksi semakin 

bertambah dari waktu ke waktu. Sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk suatu epidemi 

akan berakhir.  

2. Nilai β < γ 
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Hasil simulasi penyebaran penyakit ebola dengan mengganti nilai β = 0,048, γ = 0.052, 

periode waktu T=180 serta individu awal terinfeksi berjumlah 2 orang dapat ditunjukan pada 

Gambar 3. 

 

 

Gambar 3. Pola penyebaran penyakit ebola dengan   β = 0.048, dan γ = 0.052 

Gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah individu infeksi pada awal waktu mengalami kenaikan 

kemudian penurunan dan mengalami kenaikan lagi hingga mencapai jumlah individu infeksi 

maksimum sebesar 15 orang pada saat t = 120. Jumlah individu terinfeksi mencapai nol pada 

waktu t = 175 yang artinya epidemi tersebut berakhir karena tidak ada lagi individu terinfeksi. 

Epidemi berakhir dengan nilai akhir untuk masing-masing kelompok individu sembuh yaitu 50 

orang, kelompok individu rentan berjumlah 50 orang serta jumlah individu infeksi adalah nol. 

Nilai laju penularan lebih kecil daripada laju kesembuhan menunjukkan bahwa penyebaran 

penyakit tidak semakin meluas, jumlah individu terinfeksi semakin cepat menurun hingga 

mencapai nol dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk epidemi tersebut akan berakhir.  

3. Nilai β = γ 

Hasil simulasi penyebaran penyakit ebola dengan mengganti nilai β = γ = 0.1 dengan 

periode waktu T=50 serta individu awal terinfeksi berjumlah 5 orang dapat ditunjukan pada 

Gambar 5. 

 

Gambar 4. Pola penyebaran penyakit ebola dengan   β = γ = 0.1 

Hasil simulasi pada Gambar 4 menunjukkan bahwa jumlah individu infeksi mengalami 

kenaikan pada waktu awal kemudian seiring berjalannya waktu mengalami penurunan hingga 

mencapai jumlah nol pada waktu t = 40. Jumlah individu infeksi maksimum sebanyak 10 

orang pada saat t = 4. Waktu t = 40 menunjukan bahwa epidemi berakhir dengan jumlah 
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individu infeksi nol, jumlah individu rentan sebanyak 90 orang dan jumlah individu sembuh 

sebanyak 10 orang. Jika nilai laju penularan sama dengan laju kesembuhan, maka penyakit 

tidak akan menyebar luas, bisa terkendali dalam waktu yang singkat, hanya ada sedikit individu 

terinfeksi serta cepat mengalami penurunan jumlah individu terinfeksi. Laju penularan sama 

dengan laju kesembuhan menunjukkan bahwa ketika terdapat beberapa individu tertular 

penyakit, maka juga terdapat beberapa individu yang sembuh sehingga penyakit akan cepat 

hilang dari populasi. 

KESIMPULAN  

1. Model epidemi DTMC SIR merupakan model epidemi dengan individu awal rentan 

kemudian terinfeksi penyakit dan setelah sembuh tidak dapat terinfeksi kembali serta 

perubahan jumlah individu terinfeksi dalam waktu diskrit. Probabilitas transisi model 

epidemi DTMC SIR sebagai berikut 

P(s+k,i+j)(s,i)(∆t) =

{
 
 

 
 β

is

N
∆t                                              (k, j) = (-1,1),

γi∆t                                                   (k, j) = (0, -1).

1- [β
is

N
+ γi] ∆t                            (k, j) = (0,0),

0,                                                                 yang lain.

 

 

2. Berdasarkan penerapan model epidemi DTMC SIR pada kasus ebola di Sierra Leone dapat 

disimpulkan bahwa epidemi berakhir pada saat t = 275 dengan jumlah individu infeksi 

yaitu nol, individu rentan berjumlah nol pada saat t = 305 serta individu sembuh berjumlah 

100 orang pada saat t = 305. 

3. Berdasarkan hasil simulasi nilai parameter dengan ketentuan β >  γ , β <  γ  dan β = γ , 

didapatkan kesimpulan bahwa ketika β >  γ  maka penyebaran penyakit akan semakin 

meluas, jumlah individu terinfeksi dari waktu ke waktu semakin banyak dan membutuhkan 

waktu yang lama agar epidemi berakhir. Ketika β < γ, maka penyakit tidak akan menyebar 

luas dan individu tertular penyakit semakin cepat berkurang menuju nol. Ketika β = γ 

artinya bahwa penyakit juga tidak akan menyebar luas, hanya sedikit individu tertular 

penyakit, jumlah individu yang tertular tidak membutuhkan waktu yang lama untuk 

berkurang menuju nol serta epidemi akan berakhir dalam waktu yang cepat.   
 

SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti memberikan saran yaitu menggunakan 

model epidemi selain model epidemi SIR agar bisa diketahui model penyakit dan berapa lama 

epidemi akan berakhir.  
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Abstrak 

 

Indikator kemiskinan dapat dibagi dalam 3 dimensi yaitu kualitas 

kesehatan, kualitas ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara ketiga dimensi 

tersebut terhadap tingkat kemiskinan dan menentukan struktur model tingkat 

kemiskinan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah generalized 

structured component analysis (GSCA). Pemodelan GSCA dilakukan 

dengan tahapan penentuan variabel laten dan variabel indikator untuk 

merancang model struktural dan model pengukuran, penentuan hipotesis 

penelitian untuk merancang diagram jalur, estimasi parameter dan evaluasi 

model. Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan 

antara kualitas kesehatan dan kualitas SDM terhadap tingkat kemiskinan, 

kualitas kesehatan terhadap kualitas ekonomi dan kualitas ekonomi terhadap 

kualitas SDM. Model yang terbentuk cukup baik karena memiliki nilai FIT 

sebesar 0,6115, AFIT sebesar 0,5833, GFI sebesar 0,9903, dan SRMR 

sebesar 0,1315. 

Kata kunci: GSCA, diagram jalur, model struktural, model pengukuran. 

 

PENDAHULUAN 

Masalah kemiskinan menjadi isu global yang menarik untuk selalu dibahas. Tidak hanya 

berdampak pada kondisi sosial ekonomi, kemiskinan dianggap juga memiliki dampak negatif 

terhadap pendidikan, kesehatan, dan stabilitas politik suatu negara. Masalah kemiskinan ini 

menjadi salah satu fokus pembangunan di Indonesia karena menuntut kebijakan dan strategi 

untuk mengatasinya. Untuk merancang kebijakan dan strategi tersebut salah satunya 

memerlukan suatu model matematis yang dapat menggambarkan hubungan antara beberapa 

variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan.  

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan 

dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dalam mengukur tingkat 

kemiskinan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan. Menurut Anuraga 

(2015), terdapat 16 indikator kemiskinan hasil dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) 

yang terbagi ke dalam 3 sektor/dimensi yaitu kualitas kesehatan, kualitas ekonomi, dan kualitas 

sumber daya manusia (SDM). Tiap dimensi memiliki masing-masing indikator yang 

merupakan sebuah konstrak (latent/construct) yang hanya bisa diukur secara tidak langsung 

melalui pengamatan pada variabel observasi (observation/item variable). Pada saat hubungan 

antar variabel yang terbentuk merupakan hubungan antar variabel laten, maka metode yang 

dapat digunakan adalah structural equation modelling (SEM). Pada tahun 2004, Heungsun 

Hwang dan Yoshio Takane menciptakan metode baru untuk SEM dengan nama GSCA 

(generalized structured component analysis).  

GSCA adalah SEM yang berbasis varians atau sering disebut juga berbasis komponen, 

merupakan metode analisis yang powerfull karena tidak didasarkan banyak asumsi, seperti 

variabel tidak harus berdistribusi normal multivariat (indikator dengan skala kategori, ordinal, 

interval sampai ratio dapat digunakan pada model yang sama), jumlah data tidak harus besar 

(minimal direkomendasikan berkisar dari 30 sampai 100 kasus). Menurut Kusumadewi dan 
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Ghozali (2013), GSCA dapat mengatasi kelemahan dalam overall goodness of fit pada PLS-

SEM (partial least square-structural equation modelling). Pada GCSA dilengkapi dengan 

ukuran goodness of fit model secara keseluruhan yang memiliki criteria global least square 

optimization yang dapat secara konsisten meminimumkan sum squares residual untuk 

memperoleh estimasi parameter model. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kualitas kesehatan, kualitas 

ekonomi, dan kualitas SDM terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia serta menentukan 

struktur model tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan metode GSCA. Beberapa 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menggunakan metode GSCA diantaranya Ekasari 

dan Sunaryo (2013) yang menganalisis kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, Ningsih, 

Jayanegara dan Kencana (2013) yang menganalisis derajat kesehatan di Provinsi Bali, dan 

pemeriksaan mammografi pada kanker payudara oleh Nur (2014). Pemodelan GSCA 

dilakukan dengan tahapan penentuan variabel laten dan variabel indikator untuk merancang 

model struktural dan model pengukuran, menentukan hipotesis penelitian untuk merancang 

diagram jalur, estimasi parameter menggunakan software open source GeSCA, dan evaluasi 

model. Evaluasi model pada GSCA dilakukan dalam tiga tahap yaitu evaluasi model 

pengukuran untuk menentukan apakah indikator valid dan reliabel, evaluasi model struktural 

untuk menguji apakah hipotesis penelitian signifikan, dan evaluasi overall goodness of fit untuk 

melihat seberapa baik model yang dihasilkan. 

METODE 

GSCA adalah SEM berbasis komponen dimana variabel laten didefinisikan sebagai 

komponen atau komposit tertimbang dari indikatornya dengan persamaan: 

γi = W'zi (1) 

dimana γi  adalah vektor variabel laten berukuran t×1, zi  adalah vektor variabel indikator 

berukuran j×1, dan W adalah matriks bobot komponen dari variabel indikator berukuran j×t. 

Pada GSCA terdapat dua model yang dihasilkan yaitu model pengukuran dan model 

struktural. Model pengukuran yaitu model yang menggambarkan hubungan antara variabel 

laten dengan indikatornya, secara matematis dapat ditulis:  

zi = C
'γi + εi (2)  

dengan C adalah matriks loading antara variabel laten dengan indikatornya berukuran t×j, εi 
adalah vektor residual untuk zi  berukuran j×1, dimana jika 𝑐𝑖 = 0 menunjukkan model 

pengukuran bersifat formatif dan 𝑐𝑖   0 menunjukkan model pengukuran bersifat reflektif. 
Model struktural adalah model yang menggambarkan hubungan yang ada diantara 

variabel- variabel laten, dan dinyatakan seperti persamaan di bawah ini:  

γi = B'γi + ζi  (3) 

dengan B  adalah matriks koefisien jalur berukuran t×t, ζi  adalah vektor residual untuk γi 
berukuran t×1. Ketiga persamaan di atas digabungkan ke dalam sebuah persamaan tunggal 

yang disebut sebagai persamaan model GSCA yaitu:  

ZV = ZWA + E   atau   Ψ = ΓA + E  

dimana V = [
I
W
], A = [

C
B
], E =  [

εi
ζi
], dan I adalah matriks identitas, matriks indikator endogen 

[ZV] dilambangkan dengan Ψ, matriks indikator eksogen [ZW] dilambangkan dengan Γ, dan E 

adalah matriks residual. 

Parameter GSCA yang tidak diketahui (V, W, dan A) diestimasi dengan algoritma 

alternating least square (ALS) sampai konvergen dengan kriteria optimisasi: 

f = trace ((ZV-ZWA) (ZV-ZWA)) = trace ((-A) (-A)) 
Ada tiga tahap yang harus dilakukan untuk melakukan evaluasi model GSCA. Pada tahap 

pertama dilakukan pengujian pada model pengukuran (outer model) dengan menguji validitas dan 
reliabilitas pada setiap variabel indikatornya. Aturan yang biasanya digunakan untuk menilai validitas 
konvergen, yaitu nilai loading factor > 0,6. Validitas juga dapat dinilai dengan validitas diskriminan 
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yaitu dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE (average variance extracted) setiap laten dengan 

korelasi antar variabel laten dalam model. Jika nilai √AVE setiap laten lebih besar dari nilai korelasi 
antar laten lainnya dalam model, maka dapat dikatakan nilai validitas diskriminan baik (Latan, 2014). 
Dalam GSCA untuk menguji reliabilitas komposit laten dapat dilakukan dengan mengukur nilai 
Cronbach’s Alpha dan AVE. Namun penggunaan Cronbach’s Alpha untuk menguji reliabilitas variabel 
akan memberikan nilai yang lebih rendah sehingga lebih disarankan untuk menggunakan AVE dalam 
menguji reliabilitas variabel. Reliabilitas yang baik adalah dengan memiliki nilai AVE > 0,5 (Suhriani dan 
Abdurakhman, 2019). Nilai AVE dapat dihitung dengan rumus: 

AVE =
∑λi

2

∑λi
2 - ∑ 1-λi

2 

dimana λi
2 adalah komponen loading factor dan 1-λi

2 = var(εi).  
Pada evaluasi tahap kedua dilakukan pengujian pada model struktural (inner model) untuk 

mengetahui variabel laten yang mempunyai hubungan kausal. Besarnya nilai estimasi koefisien jalur 
berpengaruh pada suatu hubungan antarvariabel. Untuk uji signifikansi digunakan critical ratio (CR) 
dengan kriteria bahwa koefisien jalur yang mewakili hubungan kausal memiliki nilai CR > 1,96 pada 
tingkat signifikansi 5%. Nilai CR diperoleh dari hasil bootstrapping dengan membagi nilai parameter 
yang diduga dengan nilai standar errornya, yaitu: 

CR =
β̂i

Se(β̂i)
  

dimana β̂i  adalah nilai parameter yang diduga dan  Se(β̂i) = standar error parameter yang 

diduga. 

Tahap evaluasi yang ketiga yaitu melihat overall goodness of fit berdasarkan nilai FIT, 

AFIT (Adjusted FIT), GFI (Goodness of Fit Index), dan SRMR (Standardized Root Mean 

Square Residual). FIT mengukur seberapa besar proporsi total varian dari semua variabel 

indikator dan laten yang dijelaskan oleh model. Nilai FIT berkisar 0 sampai 1, jika nilai FIT 

mendekati 1 maka semakin baik juga model tersebut. Kriteria kecocokan model yang lainnya 

yaitu nilai AFIT > 0,50 (semakin nilai AFIT mendekati 1 maka semakin baik juga model 

tersebut). Nilai FIT dan AFIT diperoleh dengan rumus: 

FIT =
1

T
∑Rt

2

T

t=1

  dan   AFIT = 1-(1-FIT)
d0
d1

 

dimana Rt
2: nilai R-squared dari setiap variabel indikator atau laten.   

𝑑0 : derajat bebas ketika W = 0 dan A = 0 (berukuran 𝑛 × 𝑗)  
𝑑1 : derajat bebas dari model yang diuji (berukuran (𝑛 × 𝑗) − 𝑔)  

𝑛 : banyaknya observasi  

𝑗 : banyaknya variabel observasi  

𝑔 : banyaknya parameter bebas 

GFI merupakan ukuran kecocokan absolut yang berkisar antara 0 sampai 1. Nilai GFI 

dikatakan semakin baik jika nilai mendekati 1. Sedangkan SRMR adalah nilai rata-rata semua 

residual yang distandarisasi. Nilai SRMR yang baik adalah nilai yang mendekati 0. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini terdiri atas 3 variabel laten endogen dan 1 variabel laten eksogen dengan 8 

variabel indikator Y dan 8 variabel indikator X dengan unit observasi adalah 34 provinsi di 

Indonesia tahun 2019 (data berasal dari publikasi BPS). Variabel indikator X dan Y tersebut 

mengacu pada 16 indikator kemiskinan penentu kualitas kesehatan, ekonomi, dan SDM yang 

digunakan oleh Anuraga (2015). Variabel tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 dengan hipotesis 

penelitian sebagai berikut: 

H1 : Kualitas kesehatan berpengaruh terhadap kualitas ekonomi 

H2 : Kualitas ekonomi berpengaruh terhadap kualitas SDM 
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H3 : Kualitas kesehatan berpengaruh terhadap kemiskinan 

H4 : Kualitas ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan 

H5 : Kualitas SDM berpengaruh terhadap kemiskinan  
Tabel 1. Variabel Penelitian 

Variabel Laten Variabel Indikator 

Kualitas Kesehatan 

(ξ1) 
Persentase balita di RT yang proses 

kelahirannya ditolong oleh tenaga Kesehatan. 
X1 

Persentase balita di RT yang telah diimunisasi. X2 

Angka harapan hidup. X3 

Persentase RT yang menggunakan jamban 

sendiri/bersama. 
X4 

Persentase RT yang menggunakan air bersih. X5 

Persentase RT yang mendapatkan pelayanan 

jamkesnas. 
X6 

Persentase RT dengan luas lantai perkapita <= 8 

m2. 
X7 

Persentase perempuan pengguna alat KB X8 

Kualitas Ekonomi 

(η1) 
Persentase pengeluaran perkapita untuk non 

makanan. 
Y1 

Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke 

atas yang bekerja di sektor pertanian. 
Y2 

Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke 

atas yang tidak bekerja . 
Y3 

Persentase RT yang pernah membeli beras 

miskin. 
Y4 

Kualitas SDM (η2) Angka melek huruf penduduk miskin usia 15-55 

tahun. 
Y5 

Rata-rata lama sekolah. Y6 

Persentase penduduk miskin yang tidak tamat 

SD. 
Y7 

Angka partisipasi sekolah penduduk miskin 

usia 13-15 tahun. 
Y8 

Kemiskinan (η3) Persentase penduduk miskin. Y9 

Indeks kedalaman kemiskinan. Y10 

Indeks keparahan kemiskinan. Y11 

 

Variabel penelitian pada Tabel 1 selanjutnya dibentuk ke dalam diagram jalur seperti yang 

terlihat pada Gambar 1 berikut: 
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Gambar 1. Diagram Jalur Penelitian 

Selanjutnya dilakukan estimasi parameter dengan menggunakan software open source 

GeSCA, diperoleh hasil bahwa indikator X5, X6, X7, Y2, Y4, dan Y7 memiliki nilai loading faktor 

yang kurang dari 0,6 dan untuk setiap variabel latennya juga terdapat nilai AVE yang kurang 

dari 0,5 sehingga indikator dikatakan belum valid dan reliabel. Kemudian dilakukan pengujian 

ulang dengan menghilangkan indikator yang tidak valid tersebut. Hasil estimasi parameter 

dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:  

Tabel 2. Evaluasi Model Pengukuran 

Variabel 
Loading 

Estimate SE 95%CI_LB 95%CI_UB 

Kualitas Kesehatan AVE = 0.5901 

X1 0.8508 0.0781 0.6506 0.9427 

X2 0.7254 0.1144 0.4516 0.8837 

X3 0.8382 0.0449 0.7388 0.9157 

X4 0.7409 0.0841 0.541 0.8942 

X8 0.6701 0.1602 0.2372 0.8433 

Kualitas Ekonomi AVE = 0.6693 

Y1 0.8033 0.1264 0.5067 0.9926 

Y3 0.8326 0.2561 -0.0419 0.9622 

Kualitas SDM AVE = 0.6656 

Y5 0.8634 0.0571 0.7204 0.9382 

Y6 0.8819 0.0365 0.8345 0.9713 

Y8 0.6882 0.1915 0.0495 0.8676 

Kemiskinan AVE = 0.9674 

Y9 0.9651 0.0094 0.9511 0.9892 

Y10 0.9995 8e-04 0.9967 1 

Y11 0.9858 0.0078 0.9695 0.9967 
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Dari Tabel 2 terlihat bahwa semua indikator yang tersisa memiliki nilai estimasi loading 

faktor lebih dari 0,6 dan nilai AVE untuk setiap variabel latennya juga lebih dari 0,5, sehingga 

indikator untuk setiap variabel laten dapat dikatakan valid dan reliabel. 
Selanjutnya dilakukan evaluasi model struktural untuk mengetahui bagaimana hubungan antar 

variabel dengan melihat nilai estimasi dan nilai signifikannya. Dari kelima hipotesis yang digunakan 
pada penelitian ini, hipotesis H4 tidak signifikan karena memiliki nilai CR < 1,96. Berikut ini adalah hasil 
estimasi parameter model struktural setelah pengujian ulang dengan menghilangkan hubungan yang 
tidak signifikan yaitu hubungan antara kualitas ekonomi terhadap kemiskinan. 

Tabel 3. Evaluasi Model struktural 

Hubungan Variabel Estimate SE CR 

Kualitas Kesehatan -> Kualitas 

Ekonomi 
0.4309 0.1177 3.66 

Kualitas Kesehatan ->Kemiskinan -0.4846 0.1574 3.08 

Kualitas Ekonomi -> Kualitas SDM 0.6689 0.1116 5.99 

Kualitas SDM -> Kemiskinan -0.4034 0.1866 2.16 

Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa semua hubungan variabel sudah signifikan karena memiliki 
nilai CR > 1,96. Selain itu juga dapat dilihat bahwa kualitas kesehatan berpengaruh positif terhadap 
kualitas ekonomi dan berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Dengan kata lain, semakin baik 
kualitas kesehatan di suatu provinsi, maka semakin baik pula kualitas ekonomi masyarakatnya dan 
semakin turun tingkat kemiskinan di provinsi tersebut. Kualitas ekonomi berpengaruh positif terhadap 
kualitas SDM, sedangkan kualitas SDM berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Artinya jika kualitas 
ekonomi di suatu provinsi meningkat maka kualitas SDM juga meningkat, dan jika kualitas SDM 
meningkat maka tingkat kemiskinannya akan berkurang. 

Tahap terakhir dalam pemodelan GSCA adalah mengevaluasi model secara keseluruhan. 

Dari hasil FIT sebesar 0,6115 dan nilai AFIT sebesar 0,5833 menunjukkan bahwa model yang 

diperoleh sudah cukup baik karena berada di atas 0,5. Nilai AFIT sebesar 0,5833 artinya 

sebesar 58,33% keragaman data dapat dijelaskan oleh model dan 41,67% dapat dijelaskan oleh 

variabel lainnya. Untuk nilai GFI memiliki nilai sebesar 0,9903, artinya model sudah baik 

karena nilainya mendekati 1. Sedangkan untuk nilai SRMR memiliki nilai sebesar 0,1315. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Model struktural dan model pengukuran yang terbentuk pada penelitian ini dapat 

dikatakan cukup baik karena memiliki nilai FIT sebesar 0,6115, AFIT sebesar 0,5833, GFI 

sebesar 0,9903, dan SRMR sebesar 0,1315. Model struktural yang diperoleh dapat dinyatakan 

dalam bentuk matriks berikut: 

[
Kualitas Ekonomi
Kualitas SDM
Kemiskinan

] = [
0,4309
0

-0,4846
  

0
0,6689
0

  
0
0

-0,4034
  
0
0
0

 

] [

Kualitas Kesehatan
Kualitas Ekonomi
Kualitas SDM
Kemiskinan

] + [

ζ1
ζ2
ζ3

] 

Sedangkan bentuk matriks model pengukurannya adalah: 
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[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X1
X2
X3
X4
X8
Y1
Y3
Y5
Y6
Y8
Y9
Y10
Y11]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,8508 0 0 0
0,7254 0 0 0
0,8382 0 0 0
0,7409 0 0 0
0,6701 0 0 0
0 0,8033 0 0
0 0,8326 0 0
0 0 0.8634 0
0 0 0.8819 0
0 0 0.6882 0
0 0 0 0.9651
0 0 0 0.9995
0 0 0 0.9858]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[

ξ1
η1
η2
η3

] +

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε1
ε2
ε3
ε4
ε8
ε9
ε11
ε13
ε14
ε16
ε17
ε18
ε19]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kesehatan dan kualitas SDM berpengaruh 

signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dimana kualitas kesehatan berpengaruh signifikan 

terhadap kualitas ekonomi dan kualitas ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kualitas 

SDM. Sehingga untuk mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia, sebaiknya pemerintah 

lebih fokus memperbaiki kualitas kesehatan dan kualitas SDM terlebih dahulu karena kualitas 

ekonomi memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan. Perlu juga 

diteliti lebih lanjut apakah terdapat pengaruh spasial pada masalah kemiskinan ini sehingga 

nantinya ditemukan formula yang lebih tepat dalam memodelkan tingkat kemiskinan di 

Indonesia. 
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Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pemahaman mahasiswa 

pada materi skewness dan kurtosis dengan menggunakan model 

pembelajaran Project Based Learning dengan berbantuan SPSS. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif kualitatif 

untuk mahasiswa semester 3 Universitas Negeri Malang tahun ajaran 2020-

2021. Dari hasil penelitian, pekerjaan kelompok 8 mereka dapat  menjelaskan 

hasil perhitungan menggunakan bantuan SPSS dengan menggunakan bahasa 

mereka sendiri, mereka juga mampu menafsirkan permasalahan dengan 

menggunakan simbol atau variabel yang ada pada aplikasi SPSS dan mereka 

juga mampu membuat perkiraan (estimasi) dari hasil perhitungannya dengan 

bantuan SPSS dengan melihat nilai skewness dan kurtosisnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa mahasiswa sudah memahami materi skewness dan 

kurtosis dengan bantuan SPSS.  

Kata kunci: Project Based Learning, , kemiringan dan keruncingan, aplikasi 

SPSS. 

 

PENDAHULUAN 

Pada saat ini seluruh dunia dilanda pandemi Covid-19. Adanya pandemi Covid-19 ini, 

merubah tatanan aktivitas kehidupan masyarakat diseluruh dunia secara totol. Dampak 

pandemi ini juga berpengaruh pada aktivitas pendidikan di seluruh dunia termasuk di Indonesia. 

Aktivitas pendidikan yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka berubah menjadi 

pembelajaran daring. Tentu banyak sekali permasalahan akibat dari pembelajaran daring ini 

salah satunya adalah kurang efektifnya pembelajaran yang dilakukan secara daring 

dikarenakan pemahaman mahasiswa terbatas terhadap materi yang diajarkan oleh dosen. 

Pembelajaran daring ini tidak secara otomatis memberikan mahasiswa pengalaman belajar 

yang berarti seperti terlibat dalam pemikiran yang mendalam dan percakapan konsekuensial 

secara kolaboratif (Darabi & Jin, 2013), (Dennen & Wieland, 2007),  (Garrison et al., 2001). 

Tanpa desain dan fasilitasi yang efektif, mahasiswa mungkin akan gagal untuk terlibat dalam 

pembelajaran daring secara  produktif  yang dapat menghambat pembelajaran mereka terhadap 

pemahaman materi (Dennen & Wieland, 2007). Merurut (Widyaningsih & Yusuf, 2019) 

menyatakan bahwa semua jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi, perlu menerapkan 

pembelajaran inovatif untuk mengembangkan kualitas pembelajaran.  

Salah satu model pembelajaran inovatif yang cocok digunakan pada masa pandemi 

adalah Project Based Learning (PBL). Hal ini diperkuat oleh pendapat (Sevima, 2020) bahwa 

ada beberapa model pembelajaran yang cocok digunakan dalam proses pembelajaran selama 

mailto:evilutvian@gmail.com
mailto:hendro.permadi.fmipa@um.ac.id
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pandemi yaitu Project Based Learning, Daring Method, Luring Method, Home Visit Method, 

Integrated Curriculum, dan Blended Learning.  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

model pembelajaran PBL untuk memfasilitasi proses belajar mahasiswa selama pandemi.  

Pembelajaran berbasis proyek atau disebut juga dengan PBL  berakar pada pedagogi 

konstruktivis dan menempatkan pentingnya pembelajaran pengalaman dan interaksi  (Arantes 

Do Amaral et al., 2018). Hal ini sejalan dengan pendapat (Paschalis, 2017) bahwa 

pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan yang berpusat pada pembelajaran dan 

kurikulum yang memberdayakan peserta didik untuk melakukan penelitian, mengintegrasikan 

teori dan praktik dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan solusi 

yang tepat untuk menyelesaikan  suatu masalah. Hal ini dikarenakan pembelajaran PBL ini 

memberikan metodologi bagi guru untuk memberdayakan siswa, membimbing siswa untuk 

menjadi peserta didik yang  aktif dalam proses pembelajaran.  Pembelajaran Berbasis Proyek 

ini merupakan aktivitas individu atau kelompok yang berlangsung selama periode waktu 

tertentu, dan menghasilkan produk, presentasi, atau kinerja. Diharapkan dengan menggunakan 

model pembelajaran ini dapat memberikan motivasi kepada siswa dan membuat mereka aktif 

dalam proses pembelajaran. Karakteristik yang menentukan dari pembelajaran berbasis proyek 

adalah bahwa dibutuhkan pendekatan yang lebih berpusat pada siswa untuk belajar (Parker, 

2020).  

Peneliti sebelumnya yang dilakukan (Barron et al., 1998) ; (Bas & Beyhan, 2010) 

menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis proyek dapat memberkan manfaat pendidikan, 

seperti pengembangan pemikiran kritis siswa dan kemampuan dalam memecahkan masalah. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan  (Donnelly, 2006); (Giani & Martone, 1998) 

mengemukakan bahwa penggunaan model pembelajaran PBL dalam lingkungan blended 

learning dapat meningkatkan pembelajaran, karena lingkungan online dapat memudahkan 

mahasiswa untuk bersosialisasi, berbagi ide pengetahuan, merefleksikan bersama masalah 

yang diangkat dan apabila mahasiswa mengalami kesulitan tutor / profesor akan memberikan 

bimbingan.  

Salah satu tujuan penting dalam pembelajaran adalah pemahaman mahasiswa dari setiap 

materi yang telah disampaikan. Materi-materi yang disampaikan tidak hanya sebatas hafalan 

tetapi siswa juga harus mampu memahami suatu konsep matematika sehingga dapat 

menguraikan konsep tersebut dengan perkataan mereka sendiri. Hal ini sejalan dengan 

pendapat (Purwanto, 1997) bahwa pemahaman merupakan tingkatan kemampuan yang 

mengharapkan seseorang mampu memahami arti atau konsep, situasi serta fakta yang 

diketahuinya. Dalam hal ini ia tidak hanya hafal secara verbalitas, tetapi memahami konsep 

dari masalah atau fakta yang ditanyakan, sehingga dapat membedakan, mengubah, 

mempersiapkan, menyajikan, mengatur, menginterpretasikan, menjelaskan,  

mendemonstrasikan, memberikan contoh, memperkirakan, menentukan, dan mengambil 

keputusan.  Menurut (Sanjaya, 2008) indikator pemahaman dibedakan menjadi tiga, yaitu 1) 

mampu mendeskripsikan, atau mampu menerjemahkan, 2) mampu menafsirkan dan 

mendeskripsikan secara variabel, 3) mampu membuat estimasi. 

Berdasarkan kegiatan perkulihan daring yang dilakukan oleh mahasiswa KPL terhadap 

mahasiswa semester 3, bahwa dengan diterapkannya model pembelajaran PBL memberikan 

dampak positif salah satunya mahasiswa sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Hasil 

dari pembelajaran PBL ini adalah berupa penyelesaian perhitungan dengan menggunakan 

bantuan SPSS. Meskipun  di dalam proses pembimbingan yang dilakukan oleh mahasiswa KPL 

masih terdapat kesulitan karena proses diskusi menggunakan aplikasi via whatsaap grup untuk 

memberikan bimbingan kepada kelompok yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

tugas. Banyak sekali kendala pada saat pemberian fasilitas bimbingan terhadap kelompok 

karena terlalu banyak kelompok yang dibentuk. 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
534 

Berdasarkan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran pada masa pandemi, 

pendidik perlu membuat inovasi pembelajaran untuk dapat memfasilitasi siswa dalam proses 

pembelajaran daring. Diharapkan melalui penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan 

manfaat bagi dosen untuk dapat memberikan bimbingan dan memfasilitasi pembelajaran 

daring melalui Model Pembelajaran Project Based Learning Dengan Berbantuan SPSS Untuk 

Memudahkan Pemahaman Mahasiswa Dalam Materi Skewness Dan Kurtosis. Sehingga dapat 

meningkatkan pemahaman dan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran daring ini . 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa jurusan matematika Offering G di Universitas Negeri 

Malang. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini berdasarkan hasil penyelesaian LKM 1 

dan LKM 2 pada perhitungan dengan berbantuan SPSS. LKM 1 merupakan lembar kerja 

mahasiswa yang memuat soal tentang materi skewness dan untuk LKM 2 merupakan lembar 

kerja mahasiswa yang memuat soal tentang materi kurtosis. Dari kedua LKM ini, peneliti akan 

melihat penyelesaian LKM 1 dan LKM 2 berdasarkan indikator pemahaman menurut (Sanjaya, 

2008) yaitu 1. mampu mendeskripsikan, atau mampu menerjemahkan, 2. mampu menafsirkan 

dan mendeskripsikan secara variabel, 3. mampu membuat estimasi. Dari ketiga jenis indikator 

ini  yang akan digunakan oleh peneliti dalam pengambilan data. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu lembar penugasan LKM 1 dan 

LKM 2 dan  alat rekam active presenter. Lembar penugasan terdiri dari LKM 1 dan LKM 2 

masing masing dari LKM terdiri dari 3 soal. Lembar penugasan ini  digunakan oleh peneliti 

untuk mengetahui pemahaman mahasiswa terkait dengan materi skewness dan kurtosi. 

Berdasarkan hasil diskusi jawaban lembar penugasan, selanjutnya subjek diwawancara untuk 

mengetahui pemahaman mahasiswa. Alat rekam active presenter digunakan untuk merekam 

proses pengerjaan tugas dan presentasi. Kemudian catatan lapangan digunakan peneliti untuk 

mencatat informasi yang didapatkan saat proses mengerjakan tugas dan wawancara. 

Tabel 1. Indikator Pemahaman Menurut (Sanjaya, 2008) 

Pemahaman Deskripsi Indikator 

Mampu 

mendeskripsikan 

Mampu 

mendeskripsi

kan apa yang 

diketahui 

dalam soal  

- Siswa mampu 
menjelaskan apa 
yang deketahui 
dalam soal 

Mampu 

menafsirkan 

Mampu 

menafsirkan 

apa yang 

diketahui 

dalam soal 

kedalam 

bentuk 

variabel 

- Siswa juga mampu 
mendeskripsikan 
apa yang diketahui 
dalam soal 
merubahnya 
kedalam bentuk 
variabel atau 
notasi 

Mampu membuat 

estimasi 

Mampu 

membuat 

perkiraan dari 

jawaba 

akhirnya 

- Siswa mampu 
memberikan 
kesimpulan di 
akhir jawabannya 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

Pemberian soal LKM 1 dan LKM 2 ini digunakan oleh peneliti untuk melihat pemahaman 

mahasiswa terkait dengan materi skewness dan kurtosis melalui berbantuan SPSS. Soal LKM 

1 dan LKM 2 ini diberikan kepada 17 kelompok untuk diselesaikan dan didiskusikan bersama 

dengan anggota kelompok masing-masing. Sebelum dilakukan proses pembelajaran 

mahasiswa KPL meminta mahasiswa untuk membuat kelompok. Setelah pembentukan 

kelompok, mahasiswa KPL  meminta mahasiswa S1 untuk membuat grup whatsaap yang 

beranggotakan mahasiswa itu sendiri dan mahasiswa KPL sebagai pembimbing apabila terjadi 

kesulitan pada saat mengerjaan soal. Setelah semuanya telah terbentuk pembelajaran bisa dapat  

dilakukan. Langkah-langkah dalam pembelajaran PBL ada lima tahapan, yaitu:  

Tahap pertama adalah orientasi peserta didik terhadap masalah, pada tahap ini sebelum 

pembelajaran dimulai, mahasiswa sudah belajar video materi skewness dan kurtosis  melalui 

sipejar. Kemudian mahasiswa KPL mengecek pemahaman mahasiswa terkait materi skewness 

dan kurtosis melalui pemberian beberapa pertanyaan. 

Pada tahap kedua adalah organisasi belajar, karena pembentukan kelompok dan grup 

whatsaap  telah terbentuk sebelumnya, maka langkah selanjutnya anggota kelompok saling 

bertukar informasi terkait dengan materi skewness dan kurtosis, kemudian mahasiswa KPL 

memberikan LKM 1 dan LKM 2 untuk di diskusikan bersama dengan kelompok masing- 

masing. Kemudian mahasiswa KPL memastikan pemahaman kelompok terhadap tugas yang 

diberikan dan memantau keaktifan mahasiswa melalui grup WA.  

Pada tahap ketiga adalah penyelidikan individu atau kelompok, pada tahap ini, 

mahasiswa dan anggota kelompok berdiskusi saling berbagi informasi untuk memecahkan 

permasalahan pada grup whatsaap kelompok. Apabila didalam diskusi mahasiswa mengalami 

kesulitan, mahasiswa KPL akan memberikan membimbing melalui grup WA masing-masing 

kelompok. 

Pada tahap ke empat ini adalah pengembangan dan penyajian hasil penyelesaian masalah. 

Pada tahap ini mahasiswa KPL  meminta kelompok secara musyawarah memilih perwakilan 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dengan menggunakan google meet. 

Kelompok yang mewakili presentasi adalah kelompok 8. Dari  perwakilan kelompok yang 

melakukan presentasi  mereka dapat  menjelaskan hasil perhitungan menggunakan bantuan 

SPSS dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, mereka juga mampu menafsirkan 

permasalahan dengan menggunakan simbol atau variabel yang ada pada aplikasi SPSS dan 

mereka juga mampu membuat perkiraan (estimasi) dari hasil perhitungannya dengan bantuan 

SPSS dengan melihat nilai skewness dan kurtosisnya. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa 

sudah memahami materi skewness dan kurtosis dengan bantuan SPSS.  

Pada tahap kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

Pada tahap ini, mahasiswa KPL bersama mahasiswa menyimak presentasi yang dilakukan 

dengan menggunakan fitur video conference google meet. Kemudian anggota kelompok 

menanggapi hasil presentasi  kelompok yang tampil. Pada proses jalannya presentasi tidak ada 

yang menanggapi presentasi dari kelompok yang tampil dikarena hasil yang diperoleh sama 

dengan kelompok yang lain. Selanjutnya mahasiswa menyimpulkan pembelajaran hari ini, dan 

mahasiswa KPL memberikan tambahan kesimpulan terhadap kesimpulan mahasiswa. 

Berikut ini merupakan hasil diskusi kelompok 8 dengan menggunkan perhitungan 

berbantuan SPSS. Peneliti hanya memilih kelompok 8 dan kelompok 17 untuk dianalisis 

karena jawaban kedua kelompok memenuhi indikator pemahaman. Berikut ini hasil jawaban 

mahasiswa kelompok 8 pada soal LKM 1. Pada Gambar 1 soal Nomer 1 dari hasil jawaban 
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kelompok 8, mereka sudah dapat menjabarkan jawaban mereka dengan langkah yang tepat. 

Dengan mengurutkan nilai skor metode statistika dari skor terendah ke skor tertiggi dengan 

bantuan SPSS sehingga dapat dibentuk tabel distribusi data berkelompok dan tabel 

statistikanya di bawah ini. Subjek kelompok 8 ini juga dapat menuliskan estimasi terhadap nilai 

skewness yang dihasilan dari hasil perhitungan dengan SPSS. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kelompok 8 sudah memenuhi indikator pemahaman. 

 

 

 
 

Karena nilai skewness = -0,096 dan kurang dari 0, maka distribusi kurvanya adalah negatif. 

Gambar 1 Kelompok 8 

Pada Gambar   2  soal Nomer 2 kelompok 8 sudah menuliskan jawabannya secara 

lengkap. Mereka sudah dapat menjabarkan jawaban mereka dengan langkah yang tepat. 

Dengan mengurutkan data tunggal dari skor terendah ke skor tertiggi dengan bantuan SPSS 

sehngga dapat dibentuk tabel distribusi kelompok dan tabel statistikanya di bawah ini. Subjek 

kelompok 8  ini juga dapat menuliskan estimasi terhadap nilai skewness yang dihasilan dari 

hasil perhitungan dengan SPSS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok 8 sudah 

memenuhi indikator pemahaman. 

  

 

Karena nilai skewness = -0,462 dan kurang dari 0, maka distribusi kurvanya adalah negatif. 

Gambar  2 Kelompok 8 
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Pada Gambar 3 soal Nomer 3 dari hasil jawaban kelompok 8 mereka sudah dapat 

menjabarkan jawaban mereka dengan langkah yang tepat. Dengan menggunkan informasi yang 

ada pada soal yaitu terdapat tabel distribusi kelompok untuk mencari bilai skewnessnya dengan 

bantuan SPSS sehngga dapat dibentuk tabel distribusi kelompok dan tabel statistikanya di bawah 

ini. Subjek kelompok 8 ini juga dapat menuliskan estimasi terhadap nilai skewness yang 

dihasilan dari hasil perhitungan dengan menggunkan SPSS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kelompok 8 sudah memenuhi indikator pemahaman. 

 

 
Karena nilai skewness = -0,366 dan kurang dari 0, maka distribusi kurvanya adalah negatif. 

Gamabar 3 Kelompok 8 

Selanjutnya pada hasil penyelesaian LKM 2 dalam menyelesaikan soal kurtosis. Pada 

Gambar 4 soal nomer 1, kelompok 8 mereka sudah dapat menjabarkan jawaban mereka dengan 

langkah yang tepat. Dengan mengurutkan nilai skor metode statistika dari skor terendah ke skor 

tertiggi dengan bantuan SPSS sehingga dapat dibentuk tabel distribusi data berkelompok dan 

tabel statistikanya di bawah ini. Subjek kelompok 8 ini juga dapat menuliskan estimasi terhadap 

nilai kurtosis yang dihasilan dari hasil perhitungan dengan SPSS. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kelompok 8 sudah memenuhi indikator pemahaman. 

 

 
 

Karena Nilai Kurtosisnya = -0, 473 dan kurang dari 0,263, maka distribusi keruncingannya 

adalah Platikurtik  

Gambar 4 Kelompok 8 

 

Pada Gambar 5 soal nomer 2, kelompok 8 mereka sudah dapat menjabarkan jawaban 

mereka dengan langkah yang tepat. Dengan mengurutkan data tunggalmulai dari data nilai 

terendah sampai data nilai tertiggi dengan bantuan SPSS sehingga dapat dibentuk tabel 
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distribusi data berkelompok dan tabel statistikanya di bawah ini. Subjek kelompok 8 ini juga 

dapat menuliskan estimasi terhadap nilai kurtosis yang dihasilan dari hasil perhitungan dengan 

SPSS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok 8 sudah memenuhi indikator pemahaman. 

 
 

Karena Nilai Kurtosisnya = -0,788 dan kurang dari 0,263, maka distribusi keruncingannya 

adalah Platikurtik 

Gambar 5 Kelompok 8 

 

Pada Gambar 6 soal nomer 3, kelompok 8 mereka sudah dapat menjabarkan jawaban 

mereka dengan langkah yang tepat. Dengan menggunkan informasi yang ada pada soal yaitu 

terdapat tabel distribusi kelompok untuk mencari nilai kurtosisnya dengan bantuan SPSS 

sehingga dapat dibentuk tabel distribusi data berkelompok dan tabel statistikanya di bawah ini. 

Subjek kelompok 8 ini juga dapat menuliskan estimasi terhadap nilai kurtosis yang dihasilan 

dari hasil perhitungan dengan SPSS. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kelompok 8 sudah 

memenuhi indikator pemahaman. 

 

 
Karena Nilai Kurtosisnya =  0.453  dan lebih dari 0,263 , maka distribusi keruncingannya 

adalah Leptokurtik (Runcing). 

Gambar 6 kelompok 1 

 

Dari hasil analisis data penelitian terlihat bahwa kelompok 8 sudah memahami materi 

skewness dan kurtosis, terlihat dari hasil jawaban kelompok dengan menggunakan bantuan 

SPSS  jawaban mereka sudah benar dan mereka juga dapat menginterpretasikan hasil nilai 

akhir skewness dan kurtosis dengan benar. Hal ini menandakan bahwa kelompok 8 sudah 

memahami konsep materi skewness dan kurtosis karena mereka dapat menjelaskan hasil  

diskusi kelompok dengan jelas dan menggunkan kata-kata yang mudah dipahami oleh anggota 

kelompok yang lainnya .  Hal ini sejalan dengan pendapat (Duffin & Simpson, 2000) 

mengatakan bahwa materi-materi yang disampaikan tidak hanya sebatas hafalan tetapi siswa 

juga harus mampu memahami suatu konsep matematika sehingga dapat menguraikan konsep 

tersebut dengan kata-kataya sendiri. Sedangkan untuk penyelesaian dari kelompok 7 mereka 
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lupa dengan konsep materi sebelumnya mengenai ukaran letak. Hal ini juga didukung oleh 

pedapat (Usman, 2002) mengatakan bahwa pemahaman sebagai bagian dari domain kognitif 

hasil belajar. Ia menjelaskan bahwa pemahaman mengacu kepada kemampuan memahami 

makna dari suatu materi. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah semua kelompok sudah memahami materi 

skewness dan kurtosis terbukti dari hasil presentasi dengan menggunkan bantuan SPSS 

perwakilan kelompok menjelaskan dengan jelas langkah-langkah dalam menyelesaikan soal 

skewness dan kurtosis dengan bantuan SPSS dan mereka juga mampu menginterpretasikan 

hasil perhitungan nilai skewness dan kurtosisnya. 

Saran bagi penelitian selanjutnya untuk mengefektifkan pembelajaran daring dengan 

menggunakan model PBL dengan memanfaatkan teknologi Sistem Manajemen Pembelajaran 

(LMS). Ada beberapa  jenis  LMS seperti Moodle, LAMS, Blackboard, Collage, Sakai, dll. 

LMS ini merupakan platform kolaborasi online yang mengintegrasikan berbagai alat berbasis 

internet yang memungkinkan pelajar melakukan banyak hal bersama secara online 
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Abstrak 

 

Regresi Poisson merupakan metode dasar untuk memodelkan variabel 

terikat (data diskrit) dengan variabel bebas. Namun sering kali terjadi kasus 

overdispersi pada variabel terikat. Jika Regresi Poisson diterapkan pada data 

yang terdapat kasus overdispersi akan mengakibatkan interpretasi model 

menjadi tidak tepat. Regresi Hurdle Negative Binomial (HNB) merupakan 

salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi terjadinya kasus 

overdispersi baik yang mengandung banyak nilai nol (zero inflated) maupun 

tidak (zero deflated). Data jumlah kematian ibu hamil di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2018 merupakan salah satu contoh data diskrit yang mengalami kasus 

overdispersi sehingga dapat dimodelkan menggunakan regresi HNB. Dari 

hasil yang diperoleh pada artikel ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah kematian ibu hamil di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2018 adalah persentase kunjungan kehamilan K1 

(X1), persentase kunjungan kehamilan K4 (X2) dan jumlah puskesmas (X6) 

untuk data count. Sedangkan jumlah puskesmas (X6) untuk data zero hurdle.  

Kata kunci: Kematian Ibu Hamil, Overdispersi, Regresi HNB 

 

PENDAHULUAN 

Regresi Poisson merupakan metode dasar untuk memodelkan variabel terikat yang 

berupa data diskrit dengan variabel bebas yang berupa data kontinu, diskrit atau campuran 

(Rusdiana, 2017). Asumsi yang harus dipenuhi oleh regresi Poisson adalah equidispersi yaitu 

nilai variansi sama dengan nilai rata-rata pada variabel terikatnya (Ismail & Jemain, 2005). 

Namun sering kali terjadi kasus overdispersi yaitu nilai variansi lebih besar dari nilai rata-rata 

pada variabel terikat (Fuadiyah, 2019). Jika Regresi Poisson diterapkan pada data yang terdapat 

kasus overdispersi akan menghasilkan nilai penduga bagi kesalahan baku (standard error) 

yang diperoleh menjadi lebih kecil (underestimate) yang mengakibatkan interpretasi model 

menjadi tidak tepat (Hinde & Demetrio, 2007). 

Dalam mengatasi terjadinya overdispersi ini dapat menggunakan model regresi Hurdle 

(Saffari, et al., 2012). Model regresi Hurdle digunakan untuk memodelkan data diskrit yang 

mengalami kasus overdispersi baik yang mengandung banyak nilai nol (zero inflated) maupun 

tidak (zero deflated) (Desjardins, 2013). Pada artikel ini akan menggunakan regresi Hurdle 

Negative Binomial (HNB) untuk mengatasi terjadinya overdispersi. Kelebihan dari regresi 

HNB yaitu dapat mengakomodasi semua observasi baik yang bernilai nol maupun yang benilai 

non-negatif (positif) dan bersifat fleksibel karena dapat digunakan pada kondisi overdispersi 

dan underdispersi (Zhang, et al., 2018). 

Jumlah kematian ibu hamil merupakan salah satu contoh data diskrit yang mengalami 

kasus overdispersi. Sehingga data jumlah kematian ibu hamil ini dapat dimodelkan 

menggunakan regresi Hurdle Negative Binomial (HNB). Kematian ibu hamil merupakan salah 

http://mulok.library.um.ac.id/home.php?s_data=Skripsi&id=84644&mod=b&cat=3
http://mulok.library.um.ac.id/home.php?s_data=Skripsi&id=84644&mod=b&cat=3
mailto:sriindahdwi98@gmail.com
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satu indikator untuk mengukur tingkat kesehatan perempuan di suatu daerah atau wilayah. 

Kematian ibu hamil ini merupakan masalah kesehatan yang sudah lama dan serius di Indonesia. 

Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang jumlah kematian ibu hamil terbilang tinggi di 

Indonesia. Sehingga salah satu upaya untuk mengurangi jumlah kematian ibu hamil di Provinsi 

Jawa Timur dengan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh. Tujuan dari penelitian dalam 

artikel ini yaitu menerapkan regresi Hurdle Negative Binomial (HNB) untuk pemodelan data 

dan menentukan faktor-faktor yang signifikan pada jumlah kematian ibu hamil di Provinsi 

Jawa Timur tahun 2018. 

Fungsi kepadatan peluang dari model regresi HNB adalah sebagai berikut (Saffari, et al., 

2012): 

P(Yi = yi) = {

pi                                                                          ;  yi = 0

(1-pi)
Γ(yi+α

-1)

Γ(yi+1)Γ(α
-1)

(1+αμi)
-α-1-yiαyiμi

yi

1-(1+αμi)
-α-1

  ; yi > 0
       

dimana i = 1, 2, 3, … , n, 0 < pi <1, μi ≥ 0 dan α ≥ 0 merupakan parameter dispersi.  
Model regresi HNB ini dibagi dua bagian yaitu model count (μi) untuk memodelkan observasi 

yang bernilai non-negatif (positif) dan model zero hurdle (pi) untuk memodelkan observasi yang 
bernilai nol, berikut modelnya (Rumahorbo, 2019): 

ln(μi) = xi
Tβ dapat ditulis μi = exi

Tβ    

dan 

logit (pi) = xi
Tδ dapat ditulis pi =

exi
Tδ

1+exi
Tδ

        

dimana β adalah parameter model count dan δ adalah parameter model zero hurdle. 

Pengujian parameter secara serentak menggunakan Likelihood Ratio Test dengan 

statistik uji G. Statistik uji G adalah sebagai berikut (Agresti, 2002): 

G = -2 ln [
L0
L1
] 

dimana, L0  adalah likelihood model tanpa variabel bebas dan L1  adalah likelihood model 

dengan variabel bebas (model penuh). Pengambilan keputusannya yaitu jika G > X(α,db)
2  maka 

H0 ditolak. Kemudian Pengujian parameter secara individu dilakukan dengan menggunakan 

uji Wald. Statistik uji Wald adalah sebagai berikut (Agresti, 2002): 

W = (
βĵ

SE(βĵ)
)
2

 dan W = (
δĵ

SE(δĵ)
)
2

 

Pengambilan keputusannya yaitu jika W > X(α,1)
2  atau p-value < α maka H0 ditolak. 

Dalam Pemilihan model terbaik dapat dilihat dari nilai AIC (Akaike’s Information 

Criterion). Model dengan nilai AIC terkecil adalah model yang terbaik (Cameron &Trivedi, 

1998). Nilai AIC didefinisikan sebagai berikut:   

AIC = -2l + 2p 

dimana l adalah nilai log-likelihood dari model dan p adalah banyaknya parameter.  

 

METODE 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari buku Profil Kesehatan 

Provinsi Jawa Timur tahun 2018 yang diakses pada www.depkes.go.id. Variabel yang 

digunakan dalam artikel ini adalah variabel terikat dan variabel bebas. Data yang digunakan 

sebagai variabel terikat (Y) yaitu jumlah kematian ibu hamil di setiap Kecamatan/Kota di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Sedangkan variabel bebas atau faktor-faktor yang diduga 

mempengaruhi jumlah kematian ibu hamil yaitu persentase kunjungan kehamilan K1 (X1), 

persentase kunjungan kehamilan K4 (X2), persentase pemberian tablet tambah darah Fe1 (X3), 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
543 

persentase pemberian tablet tambah darah Fe3 (X4), persentase mendapatkan pelayanan 

komplikasi kehamilan (X5) dan jumlah puskesmas (X6). 

 

Langkah-langkah dalam analisis data adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan analisis statistika deskriptif setiap variabel.  
2. Pengujian distribusi binomial negatif. 
3. Pengujian multikolinearitas. 
4. Pengujian overdispersi.  
5. Melakukan pemodelan Regresi Hurdle Negative Binomial (HNB). 
6. Menguji koefisien regresi HNB secara serentak menggunakan Likelihood Ratio Test dengan 

statistik uji G. 
7. Menguji koefisien regresi HNB secara individu menggunakan statistik uji Wald. 
8. Pemilihan model terbaik regresi HNB berdasarkan nilai AIC terkecil. 
9. Kesimpulan.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Langkah pertama adalah melakukan analisis statistika deskriptif setiap variabel. Berikut 

ini tabel hasil analisis statistika deskriptif dari jumlah kematian ibu hamil dan faktor-faktor 

yang diduga mempengaruhinya. 

Tabel 1. Statistika Deskriptif Setiap Variabel 

Variabel Rata-rata StDev Variansi Minimum Maksimum 

Y 3,026 2,936 8,621 0 12,00 

X1 98,016 2,870 8,239 88,9 100,00 

X2 90,666 5,723 32,757 79,6 100,00 

X3 90,67 7,48 55,88 68,3 100,00 

X4 89,79 6,61 43,83 73,14 99,96 

X5 95,263 4,048 16,385 86,5 100,00 

X6 25,37 12,96 168,08 3 63 
 

Jumlah kematian ibu hamil tertinggi sebesar 12 kasus terjadi di Kabupaten Jember sedangkan 
jumlah kasus terendah sebesar 0 yang berarti tidak terdapat kasus kematian ibu hamil terjadi di 
beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. 

Dilanjutkan dengan uji distribusi menggunakan uji Anderson Darling dengan bantuan 

software Easyfit.  

Tabel 2. Hasil Uji Anderson Darling pada Variabel Terikat (Y) 

Distribusi Anderson Darling Daerah Kritis 

A2(0,05;38) 
Keputusan 

Statistik 

(A2
hitung

) 
Urutan   

Poisson 8,23 4 2,5018 Tolak H0 

D. Uniform 3,0397 2 2,5018 Tolak H0 

Binomial Negatif 1,7473 1 2,5018 Terima H0 

Geometric 4,2979 3 2,5018 Tolak H0 

  

Berdasarkan Tabel 2, pada uji Anderson Darling distribusi Binomial Negatif berada 

diurutan 1 yang memiliki nilai A2hitung = 1,7473 < 2,5018 = A2(0,05;38). Sehingga terima 

H0 yang artinya variabel terikat (Y) yaitu jumlah kematian ibu hamil di Provinsi Jawa Timur 

tahun 2018 mengikuti distribusi Binomial Negatif. 

Dalam pembentukan model regresi harus memenuhi asumsi tidak terjadi 

multikolinearitas atau tidak adanya korelasi antara antar variabel bebas (Pradana, 2019). 
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Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai korelasi antar variabel bebas. 

Untuk melihat hubungan antar variabel bebas dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Matriks Korelasi 

 X1 X2 X3 X4 X5 

X2 0,502     

 0,000     

X3 0,536 0,451    

 0,001 0,004    

X4 0,188 0,231 0,498   

 0,000 0,000 0,000    

X5 0,520 0,496 0,013  0,045  

 0,000 0,002 0,000 0,000  

X6 0,224 0,035 0,060 0,121 0,180 

 0,176 0,835 0,719 0,469 0,278 

 

 Pada Tabel 3 terlihat bahwa antar variabel bebas tidak ada yang memiliki korelasi yang 

tinggi. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada kasus multikolinearitas. Selanjutnya dilakukan 

pengujian overdispesi. Jika nilai variansi dari variabel terikat (Y) lebih besar dari rata-ratanya 

maka terjadi overdispersi. Pada Tabel 1 diketahui bahwa nilai variansi dari variabel terikat 

sebesar 8,621 lebih besar dari rata-ratanya sebesar 3,026 sehingga dapat dikatakan terjadi 

overdispersi. Karena terdapat kasus overdispersi maka dilakukan pemodelan regresi Hurdle 

Negative Binomial (HNB). Hasil estimasi parameter model regresi HNB dapat dilihat pada 

Tabel 4 sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Estimasi Parameter Model Regresi HNB 

Parameter Estimasi Standar Error Whitung p-value 

  Model Count   

β0 -3,99694 4,41826 0,819 0,36566 

β1 -0,04729 0,07777 0,37 0,54319 

β2 -0,07395 0,02511 8,679 0,00322 

β3 -0,02507 0,02284 1,206 0,27235 

β4 0,03317 0,03416 0,943 0,33147 

β5 0,06274 0,06099 1,054 0,30367 

β6 -0,02165 0,01097 3,893 0,04847 

Log (theta) 11,93481 118,79324 1,21 0,91997 

 Model Zero Hurdle  

δ0 35,3442 39,3055 0,808 0,3685 

δ1 -0,7205 0,6981 1,065 0,3021 

δ2 -0,3568 0,2268 2,474 0,0714 

δ3 -0,3022 0,1676 3,251 0,0714 

δ4 0,3543 0,2151 2,713 0,0996 

δ5 0,6169 0,4174 2,185 0,1396 

δ6 -0,2694 0,1052 6,554 0,0105 

AIC= 149,44  Nilai G= 119,44  db= 15 

 

Pada pengujian secara serentak dengan taraf signifikansi 5% diperoleh nilai G sebesar 

119,44 > 24,996 = X(0,05,15)
2  maka keputusannya tolak H0. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

minimal ada satu variabel bebas (X) yang berpengaruh signifikan terhadap jumlah kematian 

ibu hamil (Y). Untuk pengujian secara individu menunjukkan terdapat variabel bebas (X) yang 
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tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kematian ibu hamil (Y) dengan Waldhitung <

3,842 = X(0,05,1)
2  dan p-value > 0,05.  

Tahap selanjutnya adalah pemilihan model terbaik pada regresi HNB dengan melihat 

nilai AIC kemudian memilih model yang mempunyai nilai AIC terkecil. Berikut hasil estimasi 

parameter model regresi HNB yang terpilih dengan AIC terkecil dari beberapa model yang 

terbentuk. 

Tabel 5. Hasil Estimasi Parameter Model Regresi HNB yang Terpilih 

Parameter Estimasi Standar Error Whitung p-value 

  Model Count   

β0 -4,974699 4,238474 1,378 0,24052 

β1 -0,108470 0,046826 5,364 0,02054 

β2 -0,055357 0,018219 9,229 0,00238 

β6 -0,022158 0,008774 6,376 0,01156 

Log (theta) 11,006686 87,911652 0,016 0,90036 

 Model Zero Hurdle  

δ0 3,74275 16,85800 0,049 0,82430 

δ1 -0,02493 0,22376 0,012 0,91130 

δ2 -0,10953 0,12485 0,769 0,38034 

δ6 -0,21206 0,07268 8,515 0,00353 

AIC= 145,92  Nilai G= 127,92  db= 9 

 

Berdasarkan Tabel 5, pada pengujian secara serentak dengan taraf signifikansi 5% 

diperoleh nilai G sebesar 127,92 > 16,919 = X(0,05,9)
2  maka keputusannya tolak H0. Sehingga 

dapat dikatakan bahwa minimal ada satu variabel bebas (X) yang berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah kematian ibu hamil (Y). Untuk pengujian secara individu menunjukkan masih 

terdapat variabel bebas (X) yang secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah 

kematian ibu hamil (Y) pada model zero hurdle dengan Waldhitung < 3,842 = X(0,05,1)
2  dan 

p-value > 0,05.  

Karena masih terdapat variabel bebas (X) yang secara individu tidak berpengaruh 

signifikan terhadap (Y), langkah selanjutnya mengeleminasi variabel bebas yang tidak 

signifikan menggunakan backward elimination untuk mendapatkan model terbaik dengan nilai 

AIC terkecil (Rusdiana, 2017). Pengeliminasian ini dilakukan secara bertahap yaitu terlebih 

dahulu mengeliminasi variabel bebas yang memiliki p-value  paling besar. Berikut hasil 

estimasi parameter model regresi HNB setelah dieliminasi menggunakan backward 

elimination. 

Tabel 6. Hasil Estimasi Parameter Model Terbaik Regresi HNB 

Parameter Estimasi Standar Error Whitung p-value 

  Model Count   

β0 -4,974699 4,238474 1,378 0,24052 

β1 -0,108470 0,046826 5,364 0,02054 

β2 -0,055357 0,018219 9,229 0,00238 

β6 -0,022158 0,008774 6,376 0,01156 

Log (theta) 11,006686 87,911652 0,016 0,90036 

 Model Zero Hurdle  

δ0 -3,6648 1,5375 0,388 0,01714 

δ6 -0,2121 0,0701 8,673 0,00248 

AIC= 143,1    db= 7 
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Berdasarkan Tabel 6, pada pengujian secara individu dengan taraf signifikansi 5%, 

semua variabel bebas (X) secara individu berpengaruh signifikan terhadap jumlah kematian 

ibu hamil (Y) pada model count maupun model zero hurdle dengan Waldhitung > 3,842 =

X(0,05,1)
2  dan p-value < 0,05. 

Model regresi HNB terbaik yang terbentuk dengan nilai AIC sebesar 143,1 adalah 

sebagai berikut: 

Model count (μi) untuk yi > 0, yaitu: 

μi = exp(-4,974699-0,108470 X1-0,055357 X2-022158 X6)         

Sedangkan model zero hurdle (pi) untuk yi = 0, yaitu: 

pi =
exp(-3,6648-0,2121 X6 )

1+exp(-3,6648-0,2121 X6 )
              

Model count (μi)  menjelaskan bahwa untuk setiap penambahan 1% kunjungan 

kehamilan K1 (X1) akan menurunkan rata-rata jumlah kematian ibu hamil sebesar 

exp(-0,108470) = 0,897 kali, jika tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Sedangkan untuk 

setiap penambahan 1% kunjungan kehamilan K4 (X2) akan menurunkan rata-rata jumlah 

kematian ibu hamil sebesar exp(-0,055357) = 0,946  kali, jika tidak dipengaruhi oleh 

variabel lain. Begitu pula untuk setiap panambahan 1 unit puskesmas (X6) akan menurunkan 

rata-rata jumlah kematian ibu hamil sebesar exp(-0,022158) = 0,978  kali, jika tidak 

dipengaruhi oleh variabel lain. 

Model zero hurdle (pi) menjelaskan bahwa setiap panambahan 1 unit puskesmas akan 

menurunkan peluang jumlah kematian ibu hamil sebesar exp(-0,2121) = 0,809  kali, jika 

tidak dipengaruhi oleh variabel lain. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil penelitian pada analisis dan pembahasan maka kesimpulan yang dapat 

diambil adalah: 
1. Model terbaik Regresi Hurdle Negative Binomial (HNB) pada jumlah kematian ibu hamil di 

Provinsi Jawa Timur tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

Model count (μi) untuk yi > 0: 

μi = exp(-4,974699-0,108470 X1-0,055357 X2-0,022158 X6) 
dan model zero hurdle (pi) untuk yi = 0: 

pi =
exp(-3,6648-0,2121 X6 )

1+exp(-3,6648-0,2121 X6 )
   

2. Faktor-faktor yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap jumlah kematian ibu hamil di 
Provinsi Jawa Timur tahun 2018 adalah persentase kunjungan kehamilan K1, persentase 
kunjungan kehamilan K4 dan jumlah puskesmas untuk data count. Sedangkan jumlah puskesmas 
untuk data zero hurdle. 

Saran dari hasil penelitian ini yaitu diharapkan pemerintah bisa optimasi kontrol masing-

masing daerah agar kunjungan ibu hamil ke sarana kesehatan dilakukan secara rutin dan 

meningkatkan jumlah puskesmas disetiap daerah untuk mengurangi kasus kematian ibu hamil 

di Provinsi Jawa Timur. 
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Abstrak 

 

Masalah imbalanced data (data yang tidak seimbang) selama ini masih menjadi masalah yang 

cukup penting pada masalah klasifikasi. Data real pada kehidupan sehari-hari umumnya 

bersifat imbalance, sehingga untuk melakukan klasifikasi butuh proses yang optimal untuk 

mendapatkan hasil yang optimal pula. Karena data yang tidak seimbang menyebabkan proses 

klasifikasi menjadi tidak optimal. Pada artikel ini dilakukan proses undersampling dengan 

memanfaatkan algoritma clustering yaitu K-Means. Selanjutnya, data yang sudah dilakukan 

proses undersampling dimasukkan pada proses klasifikasi menggunakan Extreme Learning 

Machine. Data yang digunakan merupakan benchmark data set yang bersifat imbalance. Hasil 

yang didapatakan dalam penelitian ini cukup baik, dilihat dari nilai rata-rata precision, recall, 

dan akurasinya. 

 

Kata kunci: Imbalanced Data, Undersampling, K-Means, ELM 

 

Pendahuluan  

Imbalanced data merupakan salah satu permasalahan yang cukup krusial dalam 

proses klasifikasi. Karena dengan data yang berkarakter imbalanced atau tidak seimbang maka 

hal tersebut dapat mempengaruhi performansi dari suatu algoritma klasifikasi. Akurasi akan 

sangat baik untuk kelas mayoritas, akan tetapi akan buruk untuk data minoritas. Permasalahan 

ketidakseimbangan  kelas  dapat ditangani dengan 2 pendekatan, yaitu pendekatan level data  

dan  pendekatan  level  algoritma [1].   

Saat ini penanganan masalah imbalanced data sudah cukup banyak dilakukan, 

diantaranya menggunakan undersampling maupun oversampling serta pengembangannya [2]. 

Dalam penelitian ini undersampling dipilih untuk menyelesaikan masalah imbalanced data 

dangan tujuan supaya lebih ringan proses komputasinya, selain itu supaya waktu yang 

dibutuhkan bisa lebih cepat. K-Means merupakan salah satu algoritma clustering yang sering 

digunakan karena performansinya yang bagus. Dalam penelitian ini K-means clustering 

digunakan dalam proses sampling untuk mengatasi masalah imbalanced data. Extreme 

Learning Machine dipilih untuk classifier, sehingga untuk mempermudah penyebutan proses 

K-means clustering yang digabung dengan proses ELM dapat disederhakan KM-ELM. 

 

Metode  

Langkah-langkah dan proses penelitian digambarkan pada Gambar 1. Langkah awal 

melakukan studi literatur terkait data yang tidak seimbang. Selanjutnya dilakukan pengambilan 

data pada web http://www.keel.es/. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data 

sekunder yang dapat digunakan banyak peneliti untuk melakukan eksperimen karena data pada 

web tersebut bersifat open data. Detail data pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1, data 

yang digunakan pada penelitian ini merupakan data biner. Data tersebut kemudian dibagi 

menjadi 2 bagian yaitu data training dan data testing, dengan mengunakan 5 fold cross 

validation.   

http://www.keel.es/
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Data training adalah data yang digunakan untuk melatih sistem. Dalam penelitian ini 

data yang digunakan adalah data biner, sehingga data dibagi lagi menjadi data minor dan data 

mayor. Selanjutnya pada data mayor dilakukan proses sampling dengan menggunakan K-

means clustering [3]. Tujuan dari sampling dengan  untuk meringkas data berdasarkan 

kesamaan karakter sehingga data minor dan data mayor tidak memiliki selisih yang sangat 

banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Diagram  Alir Penelitian 

 

Gambar 1 merupakan diagram alir dari penelitian yang dlakukan. Pada Gambar 1 dapat 

dilihat, bahwa setelah proses pengambilan data, data tersebut diberikan 2 perlakuan berbeda, 

pada bagan sebelah kanan dilakukan proses ELM biasa. Pada bagan sebelah kiri data training 

dibedakan menjadi 2 yaitu data mayor dan data minor. Pada data mayor dilakukan proses 

undersampling mengunakan K-means clustering dengan k dipilih sesuai perandingan data 

awal(data minor dan mayor)  sehingga diharapkan dapat mengatasi masalah imbalaced data 

untuk data training, sehingga data minor dan data mayor dapat ditemukan polanya dengan lebih 

baik pada sistem. Selanjutnya dilakukan proses training dan testing. 

Setelah proses training dan testing menggunakan ELM biasa serta ELM dengan proses 

undersampling menggunakan k-means clustering selesai, selanjutnya dilakukan evaluasi 

berupa pembandingan hasil dari 2 perlakuan yang telah dilakukan. Evaluasi pada penelitian ini 

dilakukan dengan menggunaka perhitungan pada confusion matrix. 

Tabel 1 merupakan tabel data yang digunakan dalam penelitian, karena yang digunakan 

data biner maka dibuat dua nama yaitu data positif dan data negatif. Data yang digunakan 

tidak semuanya dalam bentuk data imbalanced yang extrim, artinya ada yang perbandingan 

data negatif dan positif adalah 1:2 tetapi datanya cukup besar sehingga selisih jumlah data 

negatif dan positif cukup banyak. Data yang tidak imbalanced juga ikut diujikan dengan tujuan 

mengecek apakah metode yng dilakukan berlaku untuk semua jenis data. 

 

Tabel 1. Data Yang Digunakan Pada Penelitian 

Studi Pustaka 

Pengambilan Data 

DATA TESTING 

K-Fold Cross Validation 

DATA MINOR 

DATA 

DATA TRAINING 

DATA MAYOR 

K-MEANS CLUSTERING 

TRAINING ELM 

TESTING  ELM 

EVALUASI 

Data Training Data Testing 

Model 

(Testing ELM) 

TRAINING ELM 

K-Fold Cross validation 

Proses K-means + ELM 

Proses ELM 
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No Nama Data 
Banyak Data Perbandingan 

Data Data Negatif Data Positif 

1 Pima 150 134 1:1 

2 Ecoli 129 39 3:1 

3 Abalone 344 21 16:1 

4 Glass1 69 38 2:1 

5 Haberman 113 41 3:1 

6 Yeast 527 215 2:1 

7 Spambase 1394 906 2:1 

8 Cleveland 80 6 13:1 

9 Dermatology  169 10 17:1 

 

Menurut Daniel dan Eko [4], Langkah-langkah algoritma K-Means adalah sebagai 

berikut: 
a. Pilih secara acak k buah data sebagai pusat cluster. 
b. Jarak  antara  data  dan  pusat cluster dihitung  menggunakan Euclidian  Distance.  

Untuk    menghitung    jarak    semua    data    ke    setiap    titik    pusat cluster dapat 

menggunakan teori jarak Euclidean yang dirumuskan sebagai berikut: 

Di,j = √(x1i-x1j)
2
+ (x2i-x2j)

2
+⋯+ (xki-xkj)

2
 

dimana: 

D (i, j) = Jarak data ke i ke pusat cluster j  
xki = Data ke i pada atribut data ke k  

xkj = Titik pusat ke j pada atribut ke k 

c. Data ditempatkan dalam cluster yang terdekat, dihitung dari tengah cluster. 
d. Pusat cluster baru  akan  ditentukan  bila  semua  data  telah  ditetapkan  dalam cluster 

 
Misalkan untuk data glass terdapat 9 atribut dengan data awal ada 107 data, untuk deskripsi 

data tersebut bisa dilihat pada https://www.kaggle.com/uciml/glass?select=glass.csv, selanjutnya 
data dibagi menjadi 2 data minor dan mayor. Data minor sebanyak 38 dan data mayor sebanyak 69, 
selanjutnya dari data tersebut dipilih data mayor untuk dilakukan undersampling. Misalkan dipilih 2 
centroid dari data mayor karena akan membagi data menjadi 2 cluster. 

 
Tabel 2. Contoh Data Glass 

Data 
ke 

RI Na Mg Al Si K Ca Ba Fr 

1 1.5184 14.321 3.2597 2.2192 71.249 1.4593 5.7851 1.6285 0 

2 1.5193 13.197 3.3316 1.2787 72.358 0.6023 9.1422 0 0.0561 

3 1.519 13.583 3.3495 1.2305 72.07 0.58995 8.9055 0 0 

dst          
 

https://www.kaggle.com/uciml/glass?select=glass.csv
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Misalkan dipilih 2 centroid dari data tersbut: 

Centroid 1: 1.5165   13.038       3.3989       1.2594       73.008       0.52164       8.5827       0  0 

Centroid 2: 1.5176   12.712       3.4214       1.1984       73.198       0.58995       8.6365       0  0     

 

Selanjutnya hitung jarak antara  data  dan  pusat cluster dihitung  menggunakan Euclidian  

Distance. 

Misal untuk data 1: jarak data 2 dengan centroid 1, sehingga i=1, j=2, k= 9 karena banyak 

atributnya adalah 9. 

D2,1 = √(x12-x11)2 + (x22-x21)2 +⋯+ (xki-xkj)
2
 

D2,1 = √(1.5193-1.5165 )
2 + (14.321-13.038  )2 +⋯+ (0.0561-0)2 

= 5,679122 

Selanjutnya dengan cara yang sama juga hitung jarak data ke centroid 2. 

Sehingga dapat dibuat tabel 3:  

Tabel 3. Contoh Perhitungan Jarak ke centroid 

Data 
Jarak Lebih dekat 

ke centroid- Centroid 1 Centroid 2 

1 76,69098 77,23831 1 

2 80,6786 81,30027 1 

dst    

 

Jika sudah dibuat perhitungan jarak ke centroid maka selanjutnya adalah update 

centroid, dengan cara hitung seluruh rata2 fitur data yang masuk d cluster 1 maka ankan 

menjadi centroid pengganti dari centroid yang sebelumnya. Selanjutnya, dihitung kembali 

jarak setiap data dengan centroid yang sudah diupdate. Iterasi dihentikan jika anggota cluster 

sudah tidak berubah. 

Setelah data sudah di cluster dengan menggunakan K-means selanjutnya diambil 

beberapa bagian data pada setiap cluster disesuaikan dengan perbandingan data tak 

seimbangnya. Setelah itu data yang sudah diambil dari data mayor digabung lagi dengan data 

minor, kemudian data gabungan dimasukkan ke dalam algoritma Extreme Learning Machine.  

Konsep utama dari ELM seperti yang disajikan dalam paper Huang adalah sebagai 

berikut: 

Diberikan training set ℵ = {(xj, tj)|xj ∈ R
n×m, tj ∈ R

n, j ∈ [1, N]} , fungsi aktivasi 

g(x), dan bilangan hidden node Ñ  

Step 1: masukkan secara random bobot wi dan bias bi, i ∈ [1, Ñ] 

Step 2: hitung output matriks hidden layer H 

Step 3: hitung bobot output β 
†H T =   

dengan T = [t1, …… , tN]
T, 

t1, …… , tN didapat dari data training ℵ = {(xj, tj)|xj ∈ R
n×m, tj ∈ R

n, j ∈ [1, N]} 

 

H† adalah Generalized Inverse  

H† = (HTH)-1HT  atau, 

H† = HT(HHT)-1   

 

 

Setelah dilakukan proses training dan testing, selanjutnya dilakukan evaluasi dengan 

menggunakan confusion matriks. Untuk mengukur performa dari klasifikasi data pengujian 
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imbalance dalam hal ini digunakan confusion matrix, precision dan recall, specificity, dan G-

mean [5]. Tabel confusion matrix Dapat dilihat pada tabel 4. Dalam pembuatan dan pengujian 

sistem melibatkan software, software yang digunakan adalah Matlab R2015a,sedangan 

processor PC yang digunakan adalah intel core i5, dengan RAM 4GB.  

 
Tabel 4. Confusion Matrix 

  Nilai Sebenarnya 

  True False 

Prediksi 
True 

TP 
(True Positive) 

FP 
(False Positive) 

False 
FN 

(False Negative) 
TN 

(True Negative) 
 

Precision adalah presentase dari data yang diprediksi benar oleh classifier yang bernilai benar.
 

.
TP

precision
TP FP

=
+   

Recall  adalah  porsi dari data sampel yang  diprediksi benar oleh classifier. 

.
TP

recall
TP FN

=
+  

 

sensitifity=recall  

 
Geometric mean telah digunakan beberapa peneliti untuk mengevaluasi classifier pada 

dataset yang imbalanced . G-mean mengindikasikan keseimbangan antara kinerja klasifikasi pada 
kelas mayoritas dan minoritas. Ukuran G-mean diambil berdasarkan sensitifity (akurasi dari data 
positif) dan specificity (akurasi data negatif). 

 
1

TP
specificity

FP TN
= −

+

  G mean sensitivity specificity− = 
     

 

 

Hasil dan Pembahasan  

Hasil dari penelitian dapat dilihat pada Tabel 5.  Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 

setelah dilakukan sampling pada data yang berkarakter imbalanced pada saat proses training 

dapat meningkatkan performansi Extreme Learning Machine untuk kasus data yang 

perbandingan data positif dan negatifnya cukup besar karena dalam penelitian ini diujikan 

untuk klasifikasi biner. Untuk kasus data yang perbadingan data negatif dan positifnya tidak 

perlalu jauh nilai precision, recall dan specificity meningkat hanya saja tidak meningkat tinggi, 

bahkan untuk specificity pada data Pima, glass1, dan Yeast terjadi penurunan sedikit, artinya 

untuk data Pima, Glass1, dan Yeast ELM dapat lebih baik mengenali data negatif daripada 

KM-ELM. Sedangkan untuk data lain KM-ELM nilai specificitynya di atas ELM biasa artinya 

untuk data yang perbandingan data masing-masing kelasnya lebih dari 1:3 KM-ELM dapat 

lebih baik specificity nya dibanding ELM. 

Nilai precision, recall dan G-mean untuk semua data, baik data yang perbandingan data 

masing-masing kelasnya tinggi maupun rendah tetap nilai precision, recall dan G-mean lebih 

tinggi dibandingkan ELM biasa. Dapat dilihat juga pada tabel 5 bahwa untuk data yang 

perbandingan data kelasnya rendah nilai precision, recall dan G-mean hanya naik sedikit saja, 

untuk data yang perbandingannya tinggi kenaikkannya cukup drastis, misal untuk data 

Cleveland, pada data ini ELM tidak mengenali sama sekali data positifnya, setelah dilakukan 

sampling dengan K-Means pada proses training data positif  dapat dikenali dengan sempurna.  
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Untuk nilai akurasi data dengan ELM lebih tinggi dibanding KM-ELM karena pada 

akurasi kebanyakan yang dikenali ada pada data mayoritas, nilai akurasi juga akan tetap tinggi 

meski kelas minoritas pada data tersebut tidak dikenali sama sekali, serta data mayoritas bisa 

dikenali semua.  

Tabel 5. Tabel Hasil Penelitian 

Nama 

Data 

Akurasi Precision Recall Specificity 
G-

mean 
CPU Time 

EL

M 

KM-

EL

M 

EL

M 

KM-

ELM 

EL

M 

KM-

ELM 

EL

M 

KM-

ELM 

EL

M 

KM-

EL

M 

ELM 
KM-

ELM 

Pima 
0,6

3 
0,65 

0,4

8 
0,68 0,52 0,63 

0,6

9 
0,68 

0,6

0 
0,65 

0,010

1 1,18 

Ecoli 
0,8

4 
0,92 

0,6

2 
0,97 0,82 0,85 

0,8

5 
0,98 

0,8

3 
0,91 

0,011

4 1,07 

Abalone 
0,9

4 
0,86 

0,5

0 
1,00 0,10 0,71 

0,9

9 
1,00 

0,3

1 
0,85 

0,012

5 1,276 

Glass1 
0,6

4 
0,54 

0,5

0 
0,65 0,21 0,29 

0,8

8 
0,82 

0,4

3 
0,49 

0,009

4 

0,202

8 

Haberman 
0,7

4 
0,67 

0,5

3 
0,82 0,24 0,45 

0,9

2 
0,89 

0,4

7 
0,63 

0,01 0,197 

Yeast 
0,7

3 
0,71 

0,5

9 
0,81 0,20 0,47 

0,9

4 
0,91 

0,4

4 
0,66 

0,021

8 1,95 

Spambase 
0,6

9 
0,73 

0,5

9 
0,88 0,66 0,61 

0,7

1 
0,89 

0,6

8 
0,74 

0,271

4 4,829 

Cleveland 
0,9

3 
1,00 

Na

N 
1,00 0 1,00 

1,0

0 
1,00 0 1,00 

0,000

74 0,215 

Dermatol

ogy 

0,9

6 
0,95 

0,7

1 
1,00 0,50 0,90 

0,9

9 
1,00 

0,7

0 
0,95 

0,011

5 1,198 

Rata-rata 
0,7

9 0,78 

0,5

6 0,87 0,36 0,66 

0,8

9 0,91 

0,5

0 0,76 

0,039

87 

1,346

4 

*ELM = Extreme Learning Machine 

*KM-ELM = sebelum proses ELM data terlebih dahulu dilakukan sampling dengan K-

means 

 

Kesimpulan dan Saran 

Dari uraian pada hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa melakukan proses 

sampling dengan K-Means sebelum dilakukan proses klasifikasi dengan ELM dapat 

meningkatkan performansi dari ELM itu sendiri pada kasus data yang bersifat Imbalanced. 

Untuk kasus data yang bukan bersifat imbalanced sebaiknya bisa menggunakan algoritma lain 

untuk klasifikasi supaya mendapatkan hasil yang lebih optimal. 
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Abstrak 

 

Sektor pariwisata merupakan sumber pendapatan daerah yang 

memiliki potensi untuk dikembangkan. Kota Malang termasuk kota di Jawa 

Timur yang dinilai mempunyai potensi pengembangan di sektor pariwisata, 

dikarenakan terkenal banyak memiliki tempat wisata yang menarik bagi para 

wisatawan domestik maupun mancanegara untuk berkunjung. Tujuan 

penelitian ini adalah memperoleh model dan hasil peramalan jumlah 

kunjungan wisatawan domestik untuk satu periode mendatang. Data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data jumlah kunjungan wisatawan 

domestik di Kota Malang tahun 2014 – 2018. Analisa data menggunakan 

metode Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA). Tahapan 

pemodelan ARIMA dimulai dari melakukan plot data, pengujian 

stasioneritas data, penentuan model  tentatif, pendugaan dan uji signifikansi 

parameter, uji kelayakan model, pemeriksaan diagnostik, penentuan model 

terbaik, dan melakukan peramalan. Berdasarkan analisis awal, diketahui 

bahwa datanya tidak linear, terdapat trend naik dan turun yang 

mengindikasikan data tidak stasioner, serta tidak memiliki pola musiman. 

Hasil akhir menunjukkan bahwa model ARIMA (1,0,1) adalah model yang 

memenuhi kriteria model terbaik dalam meramalkan jumlah kunjungan 

wisatawan domestik di Kota Malang untuk satu periode mendatang. Selain 

itu, hasil peramalan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 

4.440.477 orang, sehingga  perlu dilakukan pengembangan fasilitas di tempat 

wisata. 

Kata kunci: ARIMA, sektor pariwisata, wisatawan domestik, peramalan 

 

PENDAHULUAN 

Sektor pariwisata merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan. Pengembangan sektor pariwisata terus dilakukan melalui pemanfaatan dan 

perluasan potensi serta sumber pariwisata yang dimiliki daerah. Dengan adanya pengembangan 

disektor pariwisata diharapkan mendorong pembangunan di daerah dan mampu meningkatkan 

perekonomonian masyarakat melalui adanya kesempatan bekerja serta kesempatan 

berwirausaha. Di Jawa Timur terdapat sebuah kota yang dikenal sebagai Kota Wisata yaitu 

Kota Malang. Kota Malang terkenal banyak memiliki tempat wisata, dilengkapi dengan 

keindahan panorama alam serta hawa yang sejuk, kekayaan budaya, dan peninggalan bangunan 

bersejarah. Kondisi seperti ini berpotensial untuk dikembangkan dan dilestarikan menjadi 

sebuah kota kunjungan wisata bagi para wisatawan domestik maupun mancanegara.  

Menurut (Dwi Purwanti 2014) banyaknya kunjungan wisatawan baik domestik maupun 

mancanegara berpengaruh pada pendapatan asli daerah. Pendapatan yang diperoleh daerah 

nantinya digunakan untuk pengembangan sektor pariwisata daerah sehingga membuat 

wisatawan tertarik untuk berkunjung. Dalam hal ini, diperlukan strategi untuk memprediksi 
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jumlah kunjungan wisatawan domestik tiap tahunnya. Dalam ilmu statistika, salah satu metode 

yang dapat digunakan untuk peramalan adalah analisis deret waktu. Analisis deret waktu (time 

series) merupakan analisis dalam ilmu statistika yang digunakan untuk meramalkan suatu 

variabel pada periode mendatang. Metode yang digunakan dalam peramalan deret waktu antara 

lain ARIMA, Dekomposisi, Regresi, dan Exponential Smoothing  (Lusiani Anie, Dkk 2011). 

Terdapat dua jenis analisis deret waktu yaitu, analisis deret waktu univariat yang hanya 

melibatkan satu variabel dan analisis deret waktu multivariat yang melibatkan lebih dari satu 

variabel.  

Metode ARIMA atau dikenal metode Box-Jenkins diperkenalkan pada tahun 1970 oleh 

George Box dan Gwilym Jenkins. Menurut (Hendrawan 2012) metode ini memiliki ketepatan 

peramalan jangka pendek yang sangat baik karena menggunakan nilai saat ini dan masa lalu 

yang diperoleh dari variabel dependen, namun kurang baik dalam ketepatan peramalan jangka 

panjang. (Rukini, Dkk 2015) Metode ARIMA menggunakan analisis deret waktu univariat dan 

metode ini terbagi menjadi 3 kelompok yaitu AR (Autoregressive), MA (Moving Average), 

serta ARMA (Autoregressive Moving Average).  

Berdasarkan uraian tersebut penerapan metode ARIMA dirasa tepat dalam pemodelan 

dan peramalan data jumlah kunjungan wisatawan domestik di Kota Malang. Karena metode 

ARIMA merupakan perpaduan konsep dari beberapa metode peramalan seperti metode 

pemulusan, dekomposisi, dan regresi sehingga diharapkan menghasilkan peramalan yang lebih 

akurat (Pamungkas, Dkk 2018). Mengingat jumlah kunjungan wisatawan domestik yang setiap 

tahunnya mengalami peningkatan atau penurunan, maka diperlukan prediksi guna 

meningkatkan sektor pariwisata daerah. Sehingga penulis menggunakan metode ARIMA 

untuk penelitian dengan judul “Pemodelan Autoregressive Integrated Moving Average 

(ARIMA) Pada Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik Di Kota Malang Tahun 2014 – 2018”. 

 

PARIWISATA. Pengertian pariwisata berdasarkan UU No.9 Tahun 1990 yaitu suatu 

hal yang berkaitan dengan wisata, daya tarik wisata, tindakan yang dilakukan untuk wisata, 

dan pendayagunaan objek wisata. Menurut (Dwi Purwanti 2014) pariwisata merupakan 

rangkaian perjalanan seseorang atau sekelompok orang dari tempat asal menuju tempat tujuan 

guna berkunjung ke suatu tempat wisata, tidak untuk melakukan pekerjaan, dan mencari nafkah.  

WISATAWAN. Menurut (Yoga Suastika, Dkk 2017) seseorang yang sedang 

berkunjung ke suatu tempat wisata disebut wisatawan. Selain itu wisatawan diartikan seseorang 

atau sekelompok orang yang sedang melangsungkan perjalanan untuk sementara waktu guna 

berlibur ke suatu tempat wisata dengan tujuan menghibur diri dari kejenuhan, menikmati 

suasana baru, dan keindahan dari tempat yang dituju.  

PERANAN SEKTOR PARIWISATA. Peranan sektor pariwisata sangat penting yaitu 

mampu menjadi mata rantai bagi perekonomian masyarakat sekitar karena dapat meningkatkan 

pendapatan melalui adanya kesempatan bekerja dan berwirausaha. Menurut (Dwi Purwanti 

2014), jumlah kunjungan wisatawan dijadikan sebagai pencapaian keberhasilan dari sektor 

pariwisata karena dapat membawa dampak baik maupun buruk kepada pemerintah daerah 

maupun masyarakat sekitar. Selain itu jumlah kunjungan wisatawan juga sangat berpengaruh 

pada majunya suatu sektor pariwisata daerah.  

OBJEK WISATA. Objek wisata merupakan salah satu tempat yang mempunyai daya 

tarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Menurut James J.Spillane (1994) ada lima kriteria 

kepuasan bagi wisatawan yang harus diperhatikan pada objek wisata yaitu 1) memiliki daya 

tarik wisata yang berbeda dari wisata lainnya, 2) memiliki fasilitas yang memadai guna untuk 

menciptakan kenyamanan, 3) memiliki infrastruktur memadai guna mendukung 

pengembangan sektor pariwisata, 4) memiliki transportasi yang digunakan sebagai akses 

penggerak wisatawan, 5) memiliki hospitality bagi wisatawan sebagai tanggung jawab 

keamanan.  
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METODE AUTOREGRESSIVE INTEGRATED MOVING AVERAGE (ARIMA). 

Metode ARIMA menggunakan analisis deret waktu univariat. Selain itu, metode ini memiliki 

ketepatan peramalan jangka pendek yang sangat baik, namun kurang baik dalam ketepatan 

peramalan jangka panjang. Kelebihan metode ARIMA yaitu dapat dipakai pada semua jenis 

data meskipun dalam prosesnya perlu distasionerkan dahulu. Model ARIMA sering 

dinotasikan dalam bentuk ARIMA (p,d,q) dengan p adalah orde autoregressive (AR), d adalah 

differencing atau pembedaan dan q adalah orde moving average (MA). Model ARIMA 

memiliki bentuk umum yang dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut : 

                 ∅p(B)Zt
d = θq(B) at                      (1) 

 ∅p(B)(1-B)
dZt = θq(B) at                          (2) 

(1-∅1B-… -∅pB
p)(1-B)dZt = (1-θ1B-… -θqB

q) at    (3) 

METODE AUTOREGRESSIVE (AR). Model Autoregressive (AR) pertama kali 

diperkenalkan oleh Yuli tahun 1926 lalu dikembangkan tahun 1931 oleh Walker, dengan orde 

p dapat dituliskan AR (p) atau ARIMA (p,0,0). Model ini mempunyai asumsi yaitu data pada 

periode sekarang dipengaruhi oleh data pada periode sebelumnya. Model Autoregressive 

dalam bentuk sebagai berikut:  

∅p(B) Zt = at                                  (4) 

    Zt = ∅1Zt-1 +⋯+ ∅pZt-p + at               (5) 

METODE MOVING AVERAGE (MA). Model Moving Average (MA) pertama kali 

diperkenalkan oleh Slutzky tahun 1973, dengan orde q dapat dituliskan MA (q) atau ARIMA 

(0,0,q). Model ini menunjukkan hubungan nilai dari kesalahan peramalan saat ini dan masa 

lalu yang saling berurutan. Bentuk umum dari model MA sebagai berikut :   

   Zt = θq(B) at                              (6)  

               Zt = at- θ1at-1-… -θqat-q                    (7) 

METODE AUTOREGRESSIVE MOVING AVERAGE (ARMA). Model 

Autoregressive Moving Average (ARMA) merupakan gabungan model AR (p) dan MA (q), 

akibatnya mempunyai asumsi yaitu data pada periode sekarang dipengaruhi oleh data dan nilai 

sisaan pada periode sebelumnya. Model ARMA dengan orde p dan q dapat dituliskan ARMA 

(p,0,q) atau ARMA (p,q). Sehingga mempunyai rumus sebagai berikut: 

                       ∅p(B)Zt = θq(B) at                       (8)  

       Zt = ∅1Zt-1 +⋯+ ∅pZt-p + at - θ1at-1-… -θqat-q     (9)            

METODE 

Pada penelitian ini mengambil data bulanan melalui Website Badan Pusat Statistik (BPS) 

Kota Malang yaitu berupa data sekunder mengenai jumlah kunjungan wisatawan domestik di 

Kota Malang dari bulan Januari 2014 hingga Desember 2018. Untuk melakukan prediksi 

jumlah kunjungan wisatawan maka digunakan salah satu metode deret waktu yaitu metode 

ARIMA. Untuk tahapan analisis data jumlah kunjungan wisatawan domestik di Kota Malang 

tahun 2014-2018 dengan metode ARIMA yaitu sebagai berikut :               

1. Mengambil data dari website BPS Kota Malang tentang masalah yang akan diteliti yaitu 

jumlah kunjungan wisatawan domestik di Kota Malang. 

2. Membuat Time Series Plot untuk melihat apakah data jumlah kunjungan wisatawan 

domestik di Kota Malang sudah stasioner atau belum. 

3. Menguji stasioneritas terhadap ragam dan rata-rata untuk data jumlah kunjungan 

wisatawan domestik di Kota Malang. 

4. Apabila data tidak stasioner terhadap terhadap ragam, maka perlu dilakukan transformasi 

Box-Cox. 

5. Apabila data tidak stasioner terhadap terhadap rata-rata, maka perlu dilakukan differencing 

(pembedaan). 
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6. Menentukan model tentatif didasarkan pada plot ACF dan plot PACF  yang sudah 

stasioner terhadap ragam dan rata-rata. 

7. Melakukan pendugaan parameter dan uji signifikansi parameter. 

8. Melakukan uji kelayakan model agar dapat mengetahui suatu model layak digunakan atau 

tidak. 

9. Melakukan uji diagnostik atau residual untuk mencari model yang paling baik.  

10. Menentukan model terbaik yang sesuai dengan kriteria yaitu memenuhi asumsi white noise 

dan memiliki nilai parameter yang signifikan. 

11. Melakukan peramalan untuk satu periode mendatang berdasarkan model terbaik. 

HASIL DAN PEMBAHASAN                  

Analisis data dengan metode ARIMA diperoleh hasil sebagai berikut :        

TIME SERIES PLOT. Time Series Plot dilakukan untuk mengidentifikasi suatu model 

deret waktu dan diperlukan untuk melihat trend serta pola dalam data. Dengan melihat Gambar 

1. diketahui bahwa datanya tidak linear dan ada trend naik serta turun sehingga datanya tidak 

beraturan, indikasinya bahwa data tidak stasioner. Selain itu, data tidak memiliki pola musiman, 

dikarenakan tidak ada pola berulang. 
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Gambar 1. Time Series Plot  

 

STASIONERITAS TERHADAP RAGAM. Stasioner terhadap ragam pada data deret 

waktu yaitu ketika fluktuasi ragam terjadi secara konstan atau tidak terlalu besar dari bagan 

kendali Box-Cox. Terdapat kriteria untuk menyatakan suatu data telah stasioner terhadap ragam 

atau belum yaitu dengan melihat nilai rounded value atau λ bernilai lebih dari sama dengan 1 

(Pamungkas, Dkk 2018). Data yang belum stasioner dalam ragam maka data perlu 

ditransformasi Box-Cox agar nilai rounded value atau λ  bernilai 1 atau lebih dari 1. Berikut ini 

hasil uji stasioneritas terhadap ragam yaitu : 

543210-1-2
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Gambar 2. Box-Cox I 

Pada Gambar 2. dengan menggunakan bagan kendali Box-Cox didapatkan nilai hasil uji 

stasioneritas terhadap ragam yaitu λ = 0,00  untuk selang kepercayaan 95% dengan batas 

bawah interval (lower CL) sebesar (-0,26) dan batas atas interval (upper CL) sebesar (0,67). 

Dari hasil tersebut dapat dinyatakan datanya belum stasioner terhadap ragam, sehingga 

diperlukan  untuk melakukan transformasi Box-Cox.  
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Gambar 3. Box-Cox II 

Pada  Gambar 3. dengan menggunakan bagan kendali Box-Cox didapatkan nilai hasil uji 

stasioneritas terhadap ragam yaitu λ = 4,00. Karena nilai lamda (λ) sudah bernilai lebih dari 

sama dengan 1 untuk selang kepercayaan 95% dengan batas bawah interval (lower CL) sebesar 

(-1,85). Sehingga dari hasil tersebut dapat dinyatakan data sudah stasioner terhadap ragam.  

 

STASIONERITAS TERHADAP RATA-RATA. Stasioner terhadap rata-rata 

digunakan untuk memastikan bahwa nilai rata-ratanya yaitu konstan. Langkah awal untuk 

mengetahui suatu data telah stasioner terhadap rata-rata dilakukan dengan menganalisis plot 

ACF dari data yang sudah stasioner terhadap ragam. Lag pada plot ACF menunjukkan 

autokorelasi pada data.  Apabila lag yang keluar dari batas selang kepercayaan < 3 maka dapat 

dinyatakan bahwa data sudah stasioner terhadap rata-rata. 
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Gambar 4. Plot ACF 

Dari Gambar 4. Plot ACF dapat dilihat pada 3 lag pertama, ternyata hanya ada 1 lag saja 

yang keluar dari batas selang kepercayaan yaitu lag pertama. Sehingga dapat dinyatakan data 

sudah stasioner terhadap rata-rata. Untuk data yang sudah stasioner terhadap rata-rata maka 

tidak dibutuhkan untuk melakukan proses difference. Proses difference dilakukan dengan cara 

mengurangi nilai data pada suatu periode dengan nilai data pada periode sebelumnya untuk 

menghitung nilai selisih. 

PENENTUAN MODEL TENTATIF. Penetuan model tentatif didasarkan pada plot 

ACF (fungsi autokorelasi) dan plot PACF (fungsi autokorelasi parsial) yang sudah stasioner 

terhadap ragam dan rata-rata, sehingga tidak lagi terjadi difference (d = 0) pada data. Plot ACF 

digunakan dalam menentukan orde MA (q), sedangkan Plot PACF digunakan dalam 

menentukan orde AR (p).   
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Gambar 5. Plot ACF  

Pada Gambar 5. Plot ACF dapat dilihat pada 3 lag pertama, ternyata hanya ada 1 lag saja 

yang keluar dari batas selang kepercayaan yaitu lag pertama. Sehingga terdapat indikasi bahwa 

terbentuk model MA dengan orde q = 1.  
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Gambar 6. Plot PACF    

Pada Gambar 6. Plot PACF dapat dilihat pada 3 lag pertama, ternyata hanya ada 1 lag 

saja yang keluar dari batas selang kepercayaan yaitu lag pertama. Sehingga terdapat indikasi 

bahwa terbentuk model AR dengan orde p = 1. Adapun model tentatif yang terbentuk antara 

lain :       1. ARMA (1,1) atau ARIMA (1,0,1)      

         2. AR (1) atau ARIMA (1,0,0)                      

          3. MA (1) atau ARIMA (0,0,1)  

PENDUGAAN DAN UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER. Setelah diperoleh model 

tentatif, maka dilakukan pengujian secara parsial terhadap setiap parameter, dengan hipotesis 

sebagai berikut :          H0 : μk =
0, θk = 0,ϕk = 0,                 H1 : μk ≠ 0, θk ≠
0, ϕk ≠ 0 

Model 
Koefisien 

Parameter 
Signifikansi Keterangan 

ARMA 

(1,1) 

∅1 = 1, 0003 0,000 Signifikan 

θ1 = 0,7723 0,000 Signifikan 

AR (1) 
μ = 13157,0 0,000 Signifikan 

∅1 = 0,4708 0,000 Signifikan 

MA (1) 
μ = 24850,2 0,000 Signifikan 

∅1 = -0,3607 0,005 Signifikan 

Tabel 1.  Uji Signifikansi Parameter  

Berdasarkan Tabel 1. diperoleh 3 model tentatif yang nilai koefisien parameternya 

signifikan terhadap α = 0,05 yaitu model AR (1), model MA (1), dan model ARMA (1,1). 

UJI KELAYAKAN MODEL. Selanjutnya setelah mendapatkan model yang 

parameternya telah signifikan, maka dilakukan uji kelayakan model agar dapat mengetahui 

suatu model layak digunakan atau tidak. Untuk uji kelayakan model yang digunakan yaitu uji 
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Ljung Box dengan hipotesis : H0 :  model layak       

         H1 : model tidak layak      

Didapatkan hasil dari uji kelayakan model menggunakan uji Ljung Box yang disajikan 

pada Tabel 2. : 

Model Lag P-Value Keterangan 

ARMA 

(1,1) 

12 0,577 

Model Layak 
24 0,437 

36 0,799 

48 0,970 

AR (1) 

12 0,950 

Model Layak 
24 0,913 

36 0,992 

48 0,999 

MA (1) 

12 0,286 

Model Layak 
24 0,563 

36 0,713 

48 0,818 

Tabel 2.  Uji Kelayakan Ljung Box 

Dari hasil uji Ljung Box pada Tabel 2. diperoleh bahwa ketiga model tersebut layak 

digunakan, karena untuk P-Value nya bernilai lebih dari α yaitu 0,05. Akibat dari ketiga model 

yang layak, maka perlu dilakukan uji diagnostik untuk mencari model yang paling baik. 

UJI DIAGNOSTIK ATAU UJI RESIDUAL. Uji diagnostik yang dilakukan meliputi 

uji asumsi independensi (white noise) dan uji normalitas residual. Model yang sesuai yaitu 

sisaannya memenuhi asumsi independensi (white noise) dan normalitas residual. Uji asumsi 

white noise dapat dilihat dari plot ACF dan plot PACF residualnya yang berada di dalam batas 

selang kepercayaan. Sedangkan, uji normalitas residual terpenuhi jika P-Value memiliki nilai 

lebih besar dari α = 0,05. 

1. AR (1) atau ARIMA (1,0,0)  
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Gambar 7. Plot ACF Residual AR (1)         Gambar 8. Plot PACF Residual AR (1) 

Pada plot ACF dan plot PACF residual AR (1) terdapat 1 lag yang keluar dari batas 

selang kepercayaan yaitu lag pertama, sehingga dinyatakan bahwa residual tidak memenuhi 

asumsi white noise pada model AR (1). 
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Gambar 9. Plot Normality Test Residual AR (1) 

Pada Gambar 9. dapat diketahui bahwa nilai P-Value < α = 0,05 , maka H0  ditolak 

sehingga sisaan (residual) tidak memenuhi Distribusi Normal untuk model AR (1). 

2. MA (1) atau ARIMA (0,0,1) 
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     Gambar 10. Plot ACF Residual MA (1)      Gambar 11. Plot PACF Residual MA (1) 

Pada plot ACF dan plot PACF residual MA (1) terdapat 4 lag dan 2 lag yang keluar dari 

batas selang kepercayaan, sehingga dinyatakan bahwa residual tidak memenuhi asumsi white 

noise pada model MA (1). 
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Gambar 12. Plot Normality Test Residual MA (1) 

Pada Gambar 12. dapat diketahui bahwa nilai P-Value < α = 0,05 , maka H0 ditolak 

sehingga sisaan (residual) tidak memenuhi Distribusi Normal untuk model MA (1). 

3. ARMA (1,1) atau ARIMA (1,0,1) 
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Gambar 13. Plot ACF Residual ARMA (1,1)     Gambar 14. Plot PACF Residual ARMA 

(1,1) 

Pada plot ACF dan plot PACF residual MA (1) tidak ada lag yang keluar dari batas selang 

kepercayaan. Sehingga dinyatakan bahwa residual memenuhi asumsi white noise pada model 

ARMA (1,1). 
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          Gambar 15. Plot Normality Test Residual ARMA (1,1)    

Pada Gambar 15. dapat diketahui bahwa nilai P-Value < α = 0,05 , maka H0 ditolak 

sehingga sisaan (residual) tidak memenuhi Distribusi Normal untuk model ARMA (1,1). 

PENENTUAN MODEL TERBAIK. Dari 3 model yang sudah didapatkan, selanjutnya 

memilih model terbaik yang sesuai dengan kriteria yaitu memenuhi asumsi white noise dan 

memiliki nilai parameter yang signifikan. Sehingga dapat disimpulkan untuk model yang 

memenuhi kriteria model terbaik yaitu model ARMA (1,1) dengan persamaan sebagai berikut :  
                Zt = ∅1Zt-1 +⋯+ ∅pZt-p + at - θ1at-1-… -θqat-q      (10) 

           Zt = 1,0003Zt-1 + at-0,7723Zt-1                     (11) 
PERAMALAN. Setelah didapatkan model terbaik, selajutnya melakukan peramalan 

untuk satu periode mendatang berdasarkan model terbaik tersebut. Dalam hal ini model terbaik 

yaitu model ARMA (1,1).  
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Gambar 16. Plot Hasil Peramalan 

 

Forecasts 

Periode Forecasts 

95 % Confidence 

Limits 

Lower Upper 

61 26978,8 21723,6 32234,0 

62 26986,8 21596,8 32376,9 

63 26994,9 21473,3 32516,6 

64 27003,0 21352,7 32653,3 

65 27011,1 21234,9 32787,2 

66 27019,1 21119,8 32918,5 

67 27027,2 21007,1 33047,3 

68 27035,3 20896,7 33173,9 

69 27043,4 20788,5 33298,3 
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70 27051,5 20682,3 33420,6 

71 27059,5 20578,1 33541,0 

72 27067,6 20475,8 3369,5 

           Tabel 3.  Hasil Peramalan Sebelum Transformasi  

Karena data hasil peramalan sebelum transformasi masih dalam bentuk transformasi 

Box-Cox, maka diperlukan melakukan transformasi balik. Transformasi balik yaitu digunakan 

untuk mendapatkan hasil peramalan yang sesungguhnya. Selain itu bertujuan untuk 

memperoleh hasil peramalan yang hasilnya mendekati data awal. Berikut ini hasil transformasi 

balik untuk data ramalan jumlah kunjungan wisatawan di Kota Malang untuk satu periode 

mendatang dari bulan Januari sampai Desember 2019 dengan menggunakan model ARMA 

(1,1)  : 

 

Bulan 

Peramalan 

Sebelum 

Transformasi 

Jumlah Kunjungan 

Wisatawan (Orang) Setelah 

Transformasi 

Januari 2019 26978,8 368093 

Februari 2019 26986,8 368446 

Maret 2019 26994,9 368799 

April 2019 27003,0 369152 

Mei 2019 27011,1 369506 

Juni 2019 27019,1 369860 

Juli 2019 27027,2 370215 

Agustus 2019 27035,3 370570 

September 

2019 

27043,4 
370925 

Oktober 2019 27051,5 371281 

November 

2019 

27059,5 
371637 

Desember 2019 27067,6 371993 

Tabel 4.  Hasil Peramalan Setelah Transformasi 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan untuk model yang memenuhi kriteria model terbaik yaitu model ARMA (1,1) 

dengan diperoleh persamaan berikut :  

           Zt = 1,0003Zt-1 + at-0,7723Zt-1 

Untuk hasil peramalan jumlah kunjungan wisatawan domestik di Kota Malang dari bulan 

Januari sampai Desember 2019 keseluruhan yaitu sebanyak 4.440.477 orang. Sedangkan 

apabila hasil peramalan dijumlahkan dengan jumlah kunjungan wisatawan sebelumnya pada 

bulan Januari 2014 sampai bulan Desember 2018 yaitu sebanyak 22.358.553 orang. Dengan 

diketahuinya jumlah kunjungan wisatawan domestik di Kota Malang pada tahun 2019 yang 

meningkat, maka perlu dilakukan pengembangan fasilitas di tempat wisata.  
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EXPONENTIAL SMOOTHING 
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Abstrak 

 

Pada penelitian ini dilakukan prediksi volume produksi air bersih Perusahaan 

Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Malang menggunakan metode 

exponential smoothing. Hal yang menarik terkait volume produksi air bersih 

PDAM Kabupaten Malang yaitu jumlah konsumen PDAM semakin banyak 

yang harus dicukupi kebutuhan air bersihnya menyebabkan faktor produksi 

air semakin penting. Selain itu, adanya prediksi volume air bersih juga dapat 

dijadikan pertimbangan keputusan oleh PDAM akan penambahan sumber 

mata air baku yang baru supaya dapat memenuhi kebutuhan air bersih secara 

optimal. Parameter terbaik untuk metode exponential smoothing yang 

digunakan yaitu single exponential smoothing dengan α = 0,5 , double 

exponential smoothing dengan α = 0,5 dan γ = 0,1, dan triple exponential 

smoothing dengan α = 0,1, γ = 0,1, dan δ = 0,5 . Dan metode double 

exponential smoothing dinilai paling baik untuk memprediksi volume 

produksi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten 

Malang. 

Kata kunci: exponential smoothing, PDAM  

 

PENDAHULUAN 

Air merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup khususnya manusia. Air yang 

dibutuhkan yaitu air besih. Air bersih biasa digunakan oleh manusia untuk minum, mandi, 

mencuci, dan sebagainya. Dengan adanya pertumbuhan pendudukan yang semakin pesat maka 

pemakaian air bersih juga semakin tinggi. Pemakaian air bersih oleh manusia yang tinggi 

mengakibatkan permintaan ketersediaan air bersih terus meningkat. Oleh karena itu diperlukan 

lembaga yang bertugas dalam penyedian dan pengelola air bersih oleh masyarakat. 

Lembaga yang bertugas sebagai penyedian dan pengelola air bersih untuk masyarakat umum 

yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). PDAM sendiri merupakan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) yang ada di daerah daerah yang tersebar di seluruh Indonesia. Air bersih yang 

dikelola oleh PDAM akan di distribusikan kepada beberapa jenis konsumen yaitu konsumen 

social umum, konsumen social khusus, konsumen rumah tangga, konsumen instansi 

pemerintah, konsumen niaga, konsumen industry, konsumen ABRi, dan lain-lain. Dengan 

banyaknya jenis konsumen yang harus dicukupi kebutuhan air bersihnya oleh PDAM, maka 

PDAM juga harus menetapkan berapa volume air bersih yang harus diproduksi. Jadi produksi 

air bersih merupakan factor penting dalam pendistribusian air bersih oleh PDAM ke konsumen. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk memprediksi volume produksi air bersih oleh PDAM 

supaya PDAM dapat mendistribusikan air bersih dengan volume yang tepat ke beberapa jenis 

konsumen. Selain itu, juga dapat dijadikan dasar perencanaan dan pertimbangan yang efektif 

dan efisien bagi perusahaan. Misalnya pertimbangan keputusan akan penambahan sumber mata 
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air baku yang baru supaya kebutuhan masyarakat akan air bersih dapat terpenuhi secara optimal. 

Begitu juga dengan  PDAM Kabupaten Malang. 

Prediksi terhadap volume produksi air bersih PDAM Kabupaten Malang menggunakan metode 

exponensial smooting. Waktu yang relative singkat dalam pengerjan laporan menjadi alasan 

kenapa memilih metode eksponetial smoothing untuk menyeleaikan masalah ini. Metode 

eksponetial smoothing memiliki kemudahan dalam operasi yang relative rendah. Eksponential 

Smoothing merupakan metode yang menetapkan nilai pembobot pada hasil pengamatan data 

deret waktu sehingga mendapatkan nilai ramalan. Dan nilai pengamatan terbaru bobotnya lebih 

tinggi daripada bobot nilai pengamatan sebelumnya. Kemudian bobot-bobot tersebut dirata-

rata sehingga mendapatkan nilai ramalan di masa depan. 

METODE 

Time series adalah serangkaian penelitian terhadap suatu variabel yang diambil secara 

berurutan berdasarkan interval waktu yang tetap. Rangkaian data pengamatan time series 

dinyatakan dengan variabel Zt dimana t adalah indeks waktu dari urutan pengamatan 

(Iqbalullah and Winahju 2014). Salah satu metode dalam statistika yang menggunakan data 

deret waktu yaitu metode eksponential smoothing. 

Metode eksponential smoothing merupakan metode yang menetapkan nilai pembobot pada 

hasil pengamatan data deret waktu sehingga mendapatkan nilai ramalan. Dan nilai pengamatan 

terbaru bobotnya lebih tinggi daripada bobot nilai pengamatan sebelumnya. Metode pemulusan 

eksponensial dibagi lagi berdasarkan menjadi tiga metode yaitu metode single eksponential 

smoothing, metode double eksponential smoothing, dan metode triple eksponential smoothing. 

Metode single eksponetial smoothing digunakan pada peramalan dengan periode jangka 

pendek, biasanya hanya 1 bulan kedepan. Model tersebut mengasumsikan bahwa data 

berfluktuasi  di sekitar nilai  mean yang tetap, tanpa trend atau pola pertumbuhan yang 

konsisten. Rumus untuk Simple exponential smoothing adalah sebagai berikut. 

Ft + 1 =  α × Xt  + (1 –  α)  ×  Ft  
Dimana : Ft= peramalan untuk periode t.  

Xt  = Nilai aktual time series.  

Ft+1 = peramalan pada waktu t + 1.  

α = konstanta perataan antara 0 dan 1. 

 Metode double eksponential smoothing digunakan ketika data menunjukkan adanya 

trend. Exponential smoothing dengan adanya trend seperti pemulusan sederhana kecuali bahwa 

dua komponen harus diupdate setiap periode – level dan trendnya. Level adalah estimasi yang 

dimuluskan dari nilai data pada akhir masing-masing periode. Trend adalah estimasi yang 

dihaluskan dari pertumbuhan rata-rata pada akhir masing-masing periode. Rumus double 

exponential smoothing adalah sebagai berikut.  

St =  α ×  Yt  + (1 –  α)  ×  (St- 1   +  bt- 1 )  
bt  =  γ ×  (St – St- 1 )  +  (1 –  γ)  × bt- 1  

Ft+ m  =  St + bt m   
Dimana :    St  = peramalan untuk periode t.  

Yt  = Nilai aktual time series. 

bt = trend pada periode ke - t . 

α = parameter pertama perataan antara nol dan 1. 

 = parameter kedua, untuk pemulusan trend.  

Ft+ m  = hasil peramalan ke – m.  

m = jumlah periode ke muka yang akan diramalkan. 

Metode triple eksponentian  smoothing digunakan pada data musiman. Untuk menangani data 

musiman,     telah     dikembangkan     parameter persamaan  ketiga  yang  disebut  metode  

“Holt-Winters”    sesuai    dengan    nama    penemuya. Terdapat  dua model  Holt-Winters 
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tergantung pada   tipe   musimannya   yaitu Multiplicative seasonal  model dan Additive  

seasonal  model. Rumus   yang   digunakan untuk triple eksponential smoothing adalah sebagai 

berikut. 

Pemulusan trend 

St = α(
Yt
It -L

) + (1-α)(St-1 + bt-1) 

Pemulusan Musiman 

I =  β (
Yt 

St 
)  +  (1-β)It -L   

Ramalan 

Ft+ m  =  (St  +  bt m)It -L  +  m 
Dimana L adalah   panjang   musiman (misal,  jumlah  kuartal  dalam  suatu  tahun), b adalah    

komponen    trend, I adalah    factor penyesuaian   musiman,   dan F_(t+ m )adalah ramalan 

untuk m periode ke kedepan. 

Ketiga metode tersebut digunakan untuk memprediksi. Prediksi merupakan suatu proses 

memperkirakan secara sistematis tentang sesuatu yang paling mungkin terjadi di masa depan 

berdasarkan informasi masa lalu dan sekarang yang dimiliki, agar kesalahannya (selisih antara 

sesuatu yang terjadi dengan hasil perkiraan) dapat diperkecil. Prediksi tidak harus memberikan 

jawaban secara pasti kejadian yang akan terjadi, melainkan berusaha untuk mencari jawaban 

sedekat mungkin yang akan terjadi. Salah satu contoh prediksi yaitu prediksi volume. 

Volume yang merupakankata lain dari kapasitas adalah seberapa banyak ruang yang bisa 

ditempati dalam suatu objek. Objek yang dimaksut yaitu benda yang beraturan atau benda yang 

tidak beraturan. Volume digunakan untuk menentukan massa jenis suatu benda. 

Produksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai guna suatu benda atau 

menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Produksi 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Orang atau 

perusahaan yang menjalankan suatu proses produksi disebut Produsen. Contoh dari produksi 

yaitu produksi air bersih. 

Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi 

syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum. Air minum sendiri merupakan air yang melalui 

proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 

diminum (Nurina and Irhamah 2013). Yang sering dikaitkan dengan air bersih yaitu 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan perusahaan milik daerah yang bergerak 

di bidang menyediakan dan pendistribusian air bersih untuk masyarakat. Di setiap daerah di 

seluruh   Indonesia terdapat PDAM. Di Kabupaten Malang sendiri terdapat Perusahaan Daerah 

Air Minum (PDAM) yang diberi nama Perusahaan Daerah Air  Minum Tirta Kanjuruan. 

PDAM Tirta Kanjuruan merupakan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Malang yang 

merupakan sarana penyediaan air minum di Kabupaten Malang.  

Jadi prediksi volume produksi air bersih Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan 

memperkirakan kapasitas untuk menghasilkan air bersih yang dapat di distribusikan ke 

masyarakat umum. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini menggunakan data volume produksi air bersih Perusahaan Daerah Air 

Minum (PDAM)  per bulan di Kabupaten Malang dari bulan Januari 2013 sampai Desember 

2018. Data yang digunakan sebanyak 72 data.  

Menentukan parameter 

1. Parameter Single Eksponential Smoothing (SES) 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
569 

Parameter yang digunakan pada single Eksponential smoothing yaitu parameter α. Dengan 

nilai α antara 0 sampai 1. Nilai α yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 0,1 - 0,9. 
2. Parameter Double Eksponential Smoothing (DES) 

Parameter yang digunakan pada double Eksponential smoothing yaitu parameter α dan γ. 

Dengan nilai α antara 0 sampai 1. Nilai α yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

0,1 , - 0,9, dan nilai γ yang akan digunakan yaitu 0,1 - 0,9. 
3. Parameter Triple Eksponential Smoothing (TES) 

Parameter yang digunakan pada triple Eksponential smoothing yaitu parameter α, γ, dan δ. 

Nilai α, γ, dan δ yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 0,1 -  0,9. 
Pengujian Pengaruh Parameter 

Pengujian pengaruh parameter ini dilakukan untuk mengetahui seberapa pengaruhnya nilai 

parameter yang berbeda tersebut terhadap kesalahan (error) prediksi yang didapat. 

Pengujian pengaruh nilai parameter volume produksi air bersih PDAM Kabupaten Malang 

sebagai berikut. 

1. Pengujian pengaruh nilai parameter Single Eksponential Smoothing (SES) 

 
Dengan melihat gambar diatas, dapat diketahui bahwa penghitungan menggunakan Single 

Eksponential Smoothing (SES) dengan parameter α sama dengan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 

0,7, 0,8, 0,9 kurang bagus untuk memprediksi volume produksi air bersih PDAM Kabupaten 

Malang karena grafiknya memiliki trend yang naik turun. Selain itu, juga dapat dilihat 

bahwa trend grafik peramalannya cenderung telat seperti yang dapat dilihat dari data pada 

bulan ke 4 dan ke 9. 

2. Pengujian pengaruh nilai parameter Double Eksponential Smoothing (DES) 

 
Dengan melihat gambar diatas, dapat diketahui bahwa penghitungan menggunakan Double 

Eksponential Smoothing (DES) dengan parameter α sama dengan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 

0,7, 0,8, 0,9 dan γ sama dengan 0,1 untuk memprediksi volume produksi air bersih PDAM 

Kabupaten Malang sudah bagus karena hasil ramalannya sudah mendekati data yang 

sebenarnya kecuali nilai α sama dengan 0,9 karena hasil prediksinya terlalu jauh dari data 

yang sebenarnya. 
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3. Pengujian pengaruh nilai parameter Triple Eksponential Smoothing (TES) 

 
Dengan melihat gambar diatas, dapat diketahui bahwa penghitungan menggunakan Triple 

Eksponential Smoothing (TES) dengan parameter  α dan γ sama dengan 0,1 dan δ sama 

dengan 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 kurang bagus untuk memprediksi volume 

produksi air bersih PDAM Kabupaten Malang karena nilai prediksinya dengan masing 

masing parameternya dibawah nilai sebenarnya. 

Ukuran Ketepatan Peramalan 

1. Single Eksponential Smoothing (SES) 

Pengujian MAPE dari Single Eksponential Smoothing (SES) diperoleh nilai MAPE terkecil 

yaitu 4.26975 didapat saat nilai α = 0,5 dan nilai MAPE terbesar yaitu 7.92311 didapat saat 

nilai α = 0,1. Jadi nilai α terbaik untuk peramalan Single Eksponential Smoothing yaitu 0,5. 

2. Double Eksponential Smoothing (DES) 

Pengujian MAPE dari Double Eksponential Smoothing (DES) diperoleh nilai MAPE 

terkecil yaitu 4.96353 didapat saat nilai α = 0,5 dan γ = 0,1 dan nilai MAPE terbesar yaitu 

7.86887 didapat saat nilai = 0,1 dan γ = 0,1 . Jadi nilai α dan γ terbaik untuk peramalan 

Double Eksponential Smoothing yaitu 0,5 dan 0,1. 

3. Triple Eksponential Smoothing (TES) 

Dan hasil dari beberapa pengujian yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa 

ketika nilai δ dan γ  yang di buat konstan dengan nilai 0.1 memiliki nilai MAPE yang lebih 

kecil dibandingkan ketika α dan γ maupun α dan δ yang dibuat konstan. 

Pengujian MAPE dari Triple Eksponential Smoothing (TES) diperoleh nilai MAPE terkecil 

yaitu 4.59535 didapat saat nilai α = 0,4, γ = 0,1  dan δ = 0,1 dan nilai MAPE terbesar 

yaitu 7.00810 didapat saat nilai α = 0,1, γ = 0,1  dan δ = 0,1. Jadi nilai α, γ, danδ terbaik 

untuk peramalan Triple Eksponential Smoothing yaitu 0,4, 0,1 dan 0,1.  

Peramalan 

Prediksi volume produksi air bersih PDAM Kabupaten Malang dengan menggunakan minitab 

diperoleh sebagai beikut. 

1. Peramalan menggunakan Single Eksponential Smoothing (SES) 
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Hasil peramalan menggunakan mintab dengan metode single Eksponential smoothing 

dengan nilai α = 0,5 seperti yang ditunjukkan gambar diatas dengan nilai sebagai berikut : 

Period Forecast Lower Upper Period Forecast Lower Upper 

73 3798107 3496086 4100127 85 3798107 3496086 4100127 

74 3798107 3496086 4100127 86 3798107 3496086 4100127 

75 3798107 3496086 4100127 87 3798107 3496086 4100127 

76 3798107 3496086 4100127 88 3798107 3496086 4100127 

77 3798107 3496086 4100127 89 3798107 3496086 4100127 

78 3798107 3496086 4100127 90 3798107 3496086 4100127 

79 3798107 3496086 4100127 91 3798107 3496086 4100127 

80 3798107 3496086 4100127 92 3798107 3496086 4100127 

81 3798107 3496086 4100127 93 3798107 3496086 4100127 

82 3798107 3496086 4100127 94 3798107 3496086 4100127 

83 3798107 3496086 4100127 95 3798107 3496086 4100127 

84 3798107 3496086 4100127 96 3798107 3496086 4100127 
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2. Peramalan menggunakan Double Eksponential Smoothing (DES) 
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Hasil peramalan menggunakan mintab dengan metode double Eksponential smoothing 

dengan nilai α = 0,5 dan γ = 0,1  seperti yang ditunjukkan gambar diatas dengan nilai 

sebagai berikut : 

Period Forecast Lower Upper Period Forecast Lower Upper 

73 3836320 3498620 4174020 85 4072005 3050896 5093114 

74 3855960 3473045 4238876 86 4091646 3008596 5174695 

75 3875601 3442757 4308445 87 4111286 2966089 5256483 

76 3895241 3409208 4381275 88 4130927 2923408 5338445 

77 3914882 3373357 4456407 89 4150567 2880579 5420555 

78 3934522 3335844 4533200 90 4170207 2837621 5502794 

79 3954163 3297103 4611223 91 4189848 2794553 5585143 

80 3973803 3257433 4690173 92 4209488 2751388 5667589 

81 3993444 3217048 4769839 93 4229129 2708139 5750119 

82 4013084 3176101 4850066 94 4248769 2664815 5832723 

83 4032724 3134707 4930742 95 4268410 2621426 5915393 

84 4052365 3092950 5011779 96 4288050 2577978 5998122 
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3. Peramalan menggunakan Triple Eksponential Smoothing (TES) 
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Hasil peramalan menggunakan mintab dengan metode triple Eksponential smoothing 

dengan nilai α = 0,4, γ = 0,1 dan δ = 0,1 seperti yang ditunjukkan gambar diatas dengan 

nilai sebagai berikut : 

Period Forecast Lower Upper Period Forecast Lower Upper 

73 3951208 3627366 4275050 85 4185697 3465436 4905958 

74 3840845 3496089 4185601 86 4067663 3307726 4827601 

75 3805398 3435846 4174950 87 4029022 3229045 4828999 

76 3848833 3451329 4246338 88 4073908 3233580 4914235 

77 3900050 3472055 4328045 89 4127014 3246068 5007960 

78 3967930 3507410 4428449 90 4197729 3275932 5119527 

79 4068453 3573775 4563130 91 4302942 3340090 5265794 

80 3954254 3424101 4484407 92 4181072 3176987 5185157 

81 3917210 3350512 4483908 93 4140834 3095359 5186309 

82 3961371 3357251 4565490 94 4186445 3099441 5273449 

83 4013532 3371268 4655796 95 4240496 3111839 5369153 

84 4082830 3401819 4763840 96 4312629 3142208 5483050 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan 

Setelah dilakukan prediksi terhadap  volume produksi air bersih PDAM Kabupaten Malang 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Penerapan metode eksponential smoothing untuk memprediksi volume produksi air bersih 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
574 

PDAM Kabupaten Malang menggunakan tiga metode eksponential smoothing yaitu : Single 

Eksponential Smoothing (SES), Double Eksponential Smoothing (DES), dan Triple 

Eksponential Smoothing (TES) menggunakan minitab dipengaruhi parameter dan memilki 

langkah-langkah yang berbeda. 

2. Hasil prediksi volume produksi air bersih PDAM Kabupaten Malang menggunakan metode 

Single Eksponential Smoothing (DES) yaitu 3798107, nilai tersebut lebih rendah dari pada 

metode Double Eksponential Smoothing (DES) dengan hasil prediksi 3836320, dan Triple 

Eksponential Smoothing (TES) dengan hasil prediksi 3951208. 

3. Prediksi menggunakan metode Single Eksponential Smoothing (SES) dinilai lebih baik 

dalam memprediksi volume produksi air bersih PDAM Kabupaten Malang karena memiliki 

MAPE (Mean Absolute Percentage Error) yang lebih rendah yaitu 4.26975 dari pada 

metode Double Eksponential Smoothing (DES) dan Triple Eksponential Smoothing (TES) 

yaitu 4.96353 dan 4.59535. 

Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk Perusahaan Air Minum Daerah Kabupaten Malang yaitu 

melihat dari prediksi volume produksi air bersih PDAM Kabupaten Malang terus meningkat 

diharapkan PDAM Kabupaten Malang menambah sumber mata air baku supaya kebutuhan air 

bersih untuk masyarakat kabupaten Malang dapat terpenuhi.  
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Abstrak 

 

Jika dalam suatu model terdiri dari satu peubah tak bebas dan satu atau 

lebih peubah bebas  maka hubungan peubah dalam model tersebut dapat 

dinyatakan dalam model regresi. Kurva regresi memberikan gambaran 

tentang hubungan statistik antara peubah bebas X  dan peubah tergantung Y . 

Kurva regresi yang bersifat tidak mengikuti pola  tertentu dapat diterapkan 

pada model regresi nonparametrik. Regresi nonparametrik pada umumnya 

digunakan pendekatan polinomial, namun memiliki beberapa kekurangan, 

yakni derajat polinomial dapat meningkat dan tidak dapat dikontrol secara 

kontinu. Karena kekurangannya tersebut, diperlukan suatu metode yang 

dapat memberikan kompromi  pada kasus regresi polinomial dan 

memberikan pendugaan regresi yang terbaik, diantaranya dengan spline. 

Spline adalah potongan polinomial mulus yang masih memungkinkan 

memiliki sifat tersegmen. Truncated merupakan sebuah fungsi yang dapat 

diartikan sebagai fungsi potongan. Model regresi nonparametrik spline dapat 

dituliskan kembali dalam bentuk model regresi nonparametrik spline 

truncated. Dalam model tersebut, estimator kurva dipengaruhi oleh 

parameter penghalus λ. Tujuan dari kajian ini adalah mengestimasi parameter  

dengan metode penalized least square. Metode dalam penelitian yang 

digunakan adalah studi literatur yang diperoleh dari beberapa artikel, jurnal, 

dan buku yang mendukung dalam mencapai tujuan. Hasil dari kajian 

diperoleh fungsi natural cubic spline dalam komponen nonparametrik dan 

kurva regresinya bergantung pada parameter penghalus  λ (0 < λ < 1).  
 

Kata kunci: Regresi, spline, truncated, estimasi parameter, penalized least square 

 

PENDAHULUAN 

Model regresi merupakan metode statistika yang digunakan untuk menaksir pola 

hubungan antara variabel prediktor atau variabel bebas ( X ) dengan variabel respon atau 

variabel terikat (Y )(Gujarati, 2006). Kurva yang dibentuk dalam model regresi dinyatakan sebagai 

kurva regresi. Dalam kurva regresi diberikan gambaran tentang hubungan statistik antara peubah 

bebas X dan peubah tergantung (respon) Y. Pendugaan kurva regresi dapat dilakukan dengan 

dua pendekatan, yaitu pendekatan parametrik dan pendekatan nonparametrik (Eubank, 1999). 

Regresi parametrik digunakan apabila kurva regresi telah diketahui sebelumnya atau pola data 

bersifat mengikuti pola tertentu. Sedangkan regresi nonparametrik digunakan apabila kurva 

regresi pada persamaan tidak diketahui bentuknya atau pola data bersifat tidak mengikuti pola 

tertentu. Pada masalah hubungan pola data, tidak semua dapat didekati regresi parametrik 

karena terikat asumsi-asumsi yang kuat, apabila dipaksakan akan mendapatkan hasil yang tidak 

tepat. Oleh karena itu,  dapat digunakan regresi nonparametrik yang bersifat fleksibel sesuai 

dengan kondisi data.  

mailto:ditadwis23@gmail.com
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Istilah nonparametrik pertama kali digunakan oleh Wolfowitz pada tahun 1942. Regresi 

nonparametrik merupakan suatu model untuk mengetahui hubungan antara variabel respon dan 

prediktor yang tidak diketahui bentuk fungsinya (Tupen dan Budiantara, 2011). Model regresi 

nonparametrik dituliskan sebagai 

 

 ( ) , 1, 2,...,i i iy f x i n= + =  (1) 

dengan iy  merupakan variabel respon, ( )if x  merupakan  fungsi regresi dengan ix  sebagai 

variabel bebas dan i  merupakan eror berdistribusi normal independen dengan mean nol dan 

variansi 2  (Wahba, 1990). Fungsi ( )if x  diasumsikan mulus (smooth) artinya termuat dalam suatu 

ruang fungsi tertentu sehingga regresi nonparametrik sangat mempertahankan fleksibilitasnya (Eubank, 

1988). Pada umumnya, model regresi nonparametrik  menggunakan pendekatan polinomial. Derajat 

pendekatan polinomial yang meningkat dan tidak dapat dikontrol secara kontinu menjadi masalah 

dalam pendugaan regresi. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang dapat memberikan kompromi 

pada kasus regresi polinomial, diantaranya spline. Spline adalah salah satu jenis piecewise 

polynomial (Eubank, 1988). Piecewis polynomial, yaitu polinomial yang memiliki sifat 

tersegmen pada selang x  yang terbentuk oleh titik-titik knot (Wang dan Yang, 2009). 

Penggunaan spline dapat menangani karakteristik fungsi yang mulus dan memiliki kemampuan 

baik untuk menangani data yang berubah-ubah pada sub interval tertentu (Cox and Oullivan, 

1996). Fungsi polinomial mempunyai kekurangan yaitu bersifat global. Dalam mengatasi 

kekurangan itu, dikembangkan fungsi truncated yang dapat mempertahankan polinomial.  

Truncated merupakan sebuah fungsi yang dapat diartikan sebagai fungsi potongan. Model 

nonparametrik spline dapat ditulis kembali dengan model regresi nonparametrik spline 

truncated. Model tersebut merupakan model dengan fungsi regresi yang berbentuk polinomial 

spline truncated berorde m untuk menduga kurva regresi di sepanjang pengamatan.  

Kurva regresi pada spline dipengaruhi oleh parameter penghalus  . Estimasi parameter 

diperoleh dari metode penalized least square yaitu kriteria estimasi yang menggabungkan 

goodness of fit dengan kemulusan kurva (Budiantara, 1999, Wahba, 1990). Metode ini 

merupakan perluasan dari metode kuadrat terkecil dengan menambahkan parameter penghalus 

dan penalti pada fungsi. Estimator terbaik diperoleh dari kompromi antara nilai jumlah kuadrat 

residual dan parameter penghalus   yang bisa didapatkan dengan meminimumkan nilai 

generalized cross validation (GCV) (Wibowo, dkk. 2013). Pada penelitian ini dilakukan kajian 

estimasi parameter model regresi nonparametrik spline truncated dengan penalized least 

square. 

METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian berbasis teori, yang mengkaji estimasi parameter 

dalam model regresi nonparametrik spline truncated dengan menggunakan penalized least 

square. Prosedur utamanya adalah menambahkan parameter penghalus   dan penalti pada 

fungsi yang digunakan. Prosedur tersebut meliputi  meminimalkan fungsi PLS, mengestimasi 

parameter, dan menentukan estimator fungsi.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis hubungan satu variabel peubah tak bebas (respon) Y dan satu atau lebih variabel 

bebas X dapat dinyatakan dalam model regresi. Pendugaan kurva pada model regresi dapat 

menggunakan model regresi nonparametrik spline truncated. Estimasi parameter pada model 

tersebut diperoleh dari metode penalized least square. Pada bagian ini, dibahas tentang model 

regresi, model regresi nonparametrik, spline truncated, estimasi parameter penalized least 

square.  
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Model Regresi 

Model regresi merupakan metode statistika yang digunakan untuk menaksir pola 

hubungan antara variabel prediktor atau variabel bebas ( X )dengan variabel respon atau 

variabel terikat ( Y )(Gujarati, 2006). Tujuan dari analisis regresi yaitu untuk mendapatkan model 

hubungan terbaik antara satu peubah tak bebas (respon) Y dan satu atau lebih peubah bebas X (Hosmer 

dan Lemeshow, 2000). Kurva yang dibentuk dalam model regresi dapat dinyatakan sebagai kurva 

regresi. Kurva regresi memberikan gambaran tentang hubungan statistik antara peubah bebas X dan 

peubah tergantung Y . Pendugaan kurva regresi dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu 

pendekatan parametrik dan pendekatan nonparametrik. Pendekatan parametrik digunakan  apabila 

kurva regresi telah diketahui sebelumnya atau pola data bersifat mengikuti pola tertentu. Dalam 

pendekatan parametrik bersifat sederhana, mudah interpretasinya, efisien, konsisten, dan BLUE (Best 

Linier Unbiased Estimator), tetapi sangat membutuhkan semua asumsi harus terpenuhi. Tidak semua 

permasalahan hubungan pola data mempunyai informasi kurva regresi sehingga dapat digunakan 

pendekatan nonparametrik yang tidak memerlukan informasi kurva regresi.  

 

Model Regresi Nonparametrik  

Model regresi nonparametrik merupakan model regresi yang digunakan apabila pola data 

atau bentuk kurva regresinya tidak diketahui. Pada (1) fungsi f(xi) diasumsikan mulus (smooth) 

artinya termuat dalam ruang fungsi berdimensi tak berhingga. Model ini besifat sangat fleksibel dan 

obyektif karena data diharapkan mencari sendiri bentuk estimasi kurvanya tanpa harus dipengaruhi oleh 

faktor subyektifitas peneliti. Berbeda dengan pendekatan parametrik, model ini tidak bergantung pada 

asumsi tertentu sehingga dapat meminimalisir kesalahan penggunaan.  Salah satu metode yang 

digunakan dalam model regresi nonparametrik adalah spline.  

 

Spline Truncated 

Spline merupakan potongan polinomial berorde-m dengan pendugaan kurva regresinya 

menggunakan titik knot. Titik knot adalah perpaduan dua kurva yang menunjukkan pola 

perubahan perilaku kurva pada selang yang berbeda (Hardle,1990). Titik knot pada spline dapat 

memberikan fleksibilitas yang lebih baik dari pada polinomial, sehingga memungkinkan untuk 

menyesuaikan diri secara efektif terhadap karakteristik lokal (Hidayat, R, dkk. 2017). Salah 

satu model spline yang disukai adalah spline truncated (Budiantara, 2011). Spline truncated 

merupakan model regresi dengan interpretasi statistik visual khusus dan baik. Kelebihan model 

spline truncated yaitu titik-titik knot dapat mengatasi pola data yang menunjukkan naik atau 

turun tajam (Utami dan Alan, 2017). Selain itu, kurva yang dihasilkan juga relatif mulus.  

Spline orde m dengan titik-titik knot (K1, K2, … , Kr) dituliskan sebagai 

( ) ( )0

1 1

rm
mj

i j li j k li kl

j k

f x x x K   + +
= =

= + + − 
  

(2) 

dengan 0 , j , j k +  merupakan parameter koefisien regresi, m merupakan orde dengan 

1,2,...,j m= , 1,2,...,i n=  merupakan banyaknya pengamatan, dan ( )
m

li klx K
+

−  merupakan 

fungsi truncated yang didefinisikan sebagai 

 

( ) ( )   

,

,

  0

m
m li klli kl

li kl

li kl

x Kx K
x K

x K+

 −
− = 



. 

 

 

Diberikan ilustrasi sederhana fungsi spline truncated dengan tiga titik knot dan linier sebagai 
1 1 1

3 1 2 1 3 2 4 3( ) ( ) ( ) ( ) ( )f x x x K x K x K   + + += + − + − + −  
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1 1

1 2 1 1 2

3

1 2 1 3 2 2 3

1 2 1 3 2 4 3 3 4

( ) ,

( ) ( ) ,
( )

( ) ( ) ( ) ,

( ) ( ) ( ) ( ) ,

x x K

x x K K x K
f x

x x K x K K x K

x x K x K x K K x K



 

  

   




+ −  
= 

+ − + −  
 + − + − + −    

yang ditampilkan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Fungsi spline truncated dengan tiga titik knot 

 

Model regresi nonparametrik spline truncated diperoleh dengan mensubstitusikan 

persamaaan (2) ke persamaan (1) yaitu  

 

( )0

1 1

rm
mj

i j li j k li kl i

j k

y x x K   + +
= =

= + + − +  .  

 (3) 

Persamaan (3) dapat dituliskan kembali dalam bentuk Y = Xβ +ε , dimana 

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

2

1 1 1 11 10

2
2 212 2 22

1 1
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l l
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l l rl
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+ +

+ +

+ +

 
     
     
    = + 
     
   

− −

− −

−
   +   

 − 

. 

 

Estimasi Parameter 

Salah satu estimasi parameter yang dapat digunakan dalam model regresi nonparametrik 

spline truncated adalah penalized least square. Penalized least square merupakan perluasan 

dari  metode kuadrat terkecil dengan menambahkan parameter penghalus dan penalti pada 

fungsi. Fungsi yang digunakan merupakan fungsi turunan pada interval  ,a b  dan kontinu 

pada turunan pertama, dituliskan sebagai  

 
2 2

1

1
( ) { ( )}

bn
m

i i i

i a

PLS y f x f x dx
n


=

= − +    (4) 
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dengan  
2

1

1
( )

n

i i

i

y f x
n =

− merupakan mean square eror (MSE) dan 2{ ( )}

b

m

i

a

f x merupakan 

penalti kekasaran (roughness penalty) yang diboboti dengan parameter penghalus  . 

Kekasaran kurva dalam memetakan data diukur melalui parameter penghalus 0  . Jika nilai 

0 → , maka hasil estimasi spline menjadi konstan dan tidak ada penalti. Jika  →  , maka 

hasil estimasi spline menginterpolasi titik-titik data dan ada penalti yang mendominasi. Oleh 

karena itu, parameter penghalus  sangat berperan dalam kontrol antara kemulusan kurva dan 

ketepatan model.  

Pemulusan kurva diperoleh dengan meminimumkan fungsi pada persamaan (4). Dalam 

meminimumkan fungsi PLS, perhitungan didasarkan pada definisi natural cubic spline (Green 

dan Silverman, 1994) yang diberikan sebagai 
2 3

1( ) ( ) ( ) ( ) , , 1,2,...,i i i i i i i i if x a b x x c x x d x x x x x i n+= + − + − + −   =  

dengan 1 2, ,..., nx x x
 
merupakan titik knot yang memenuhi 1 2 ... na x x x b     . Fungsi f

dikatakan cubic spline apabila setiap interval f  merupakan fungsi polinomial berordo 3 dan 

polinomial tersebut cocok secara bersama-sama pada titik ix  sedemikian sehingga turunan 

pertama dan kedua dari f  kontinu pada masing-masing ix  dan f  kontinu pada selang  ,a b . 

Sedangkan fungsi f  dikatakan natural cubic spline  apabila turunan kedua dan ketiga dari f  

adalah nol  ,a b  titik a  dan b . 

Penalti pada persamaan (4) dinyatakan dalam bentuk nilai turunan kedua. Dimisalkan 

( )i if f x=  dan ( )i if x =  untuk 1,2,...,i n=  sehingga 0
i n = = . Diberikan vektor f dan γ 

yang menentukan bentuk kurva dimana f = (f1, f2, … , fn)
T merupakan vektor berukuran 1n  

dan γ = (γ2, γ3, γn-1)
T  merupakan vektor berukuran (n-2) × 1 . Vektor tersebut ditentukan 

oleh matriks yang didefinisikan sebagai 

 

 

 

dengan matriks penalti K  berukuran n n , matriks Q  berukuran ( 2)n n −  dan matriks R

berukuran ( 2) ( 2)n n−  − . Elemen matriks Q  yaitu ,i jq , 1,2,...,i n=  dan 2,3,..., 1j n= −

dimana 
1

, 1j i j jq h−

− −= , 
1 1

1ij j jq h h− −

−= − − , 
1

1,j j jq h−

+ = , 0ijq = , jika 2i j−  . Elemen matriks R

yaitu ijr , , 2,3,..., ( 1)i j n= − dimana 
1

1
( )

3
ij i ir h h−= + , 

, 1 1,

1

6
i j i i ir r h+ += = , dan 0ijr =  untuk

2i j−  . 

Dalam bentuk matriks persamaan (4) dapat ditulis sebagai   

 
T T

PLS = (Y - f) (Y - f) + λf Kf  (5) 

 

dengan f  merupakan vektor dari ( )if x . Pada PLS, estimator fungsi diperoleh dengan 

meminimumkan persamaan (5) yang uraiannya ditunjukkan sebagai berikut. 













 −

T T

T T T

T T T T T

T T T T

PLS = (Y - f) (Y - f) + f Kf

(Y - f )(Y - f) + f Kf

Y Y - Y f - f Y + f f + f Kf

Y Y - 2Yf f f + f Kf  
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Selanjutnya, ditentukan nilai optimal dari PLS dengan 0
PLS

=
f

 yaitu 

( )
0

( )

( )
0

( )

0

0








=



T T T T

PLS
=

f

Y Y - 2Yf + f f + λf Kf

f

-2Y + 2f + 2λKf =

-Y + f + λKf =

Y
f =

I + λK  

dengan demikian, diperoleh penduga estimator fungsi pada PLS yaitu 


-1
f = (I + λK) Y .  

Dicari turunan kedua dari PLS dan hasilnya harus posituf untuk menunjukkan bahwa PLS 

minimum. 

2

( ) ( )

( )

( )

  
=

  


=



=

T T T T
PLS Y Y - 2Yf + f f + λf Kf

f f f

-Y + f + λKf
f

I + λK  
 

Matriks I + λK  merupakan matriks definit positif sehingga deteminan dari 0I + λK . Hal 

tersebut mengindikasikan bahwa (


= -1
f I + λK )Ymeminimumkan PLS. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Estimasi parameter pada model regresi nonparametrik spline truncated yang diperoleh 

dari metode penalized least square dengan prinsip meminimumkan jumlah kuadrat terkecil dan 

memberikan penalti pada fungsi yang dipergunakan. Penduga estimator fungsi yang diperoleh 

yaitu f̂ = (I + λK)-1Y, dimana estimatornya tidak berlaku untuk sebarang derajat polinomial 

spline. Bentuk kurva regresi bergantung pada parameter penghalus  ( 0 1  ).  
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Abstrak 

 

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan 

kekayaan budaya yang melimpah. Salah satunya adalah permainan 

tradisional. Etnomatematika adalah matematika dalam suatu budaya. Budaya 

yang dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku manusia di dalam 

lingkungannya, seperti perilaku kelompok masyarakat perkotaan atau 

pedesaan, kelompok kerja, kelompok profesi, siswa dalam kelompok umur, 

masyarakat pribumi, dan kelompok-kelompok tertentu lainnya. Dalam 

penelitian ini,  akan meneliti salah satu permainan tradisional yang berasa 

dari Pulau Bali yaitu Macontok. Permainan tradisional Macontok merupakan 

salah satu penerapan etnomatematika.  Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji etnomatematika pada permainan tradisional macontok dan 

mengimplementasikan hasil kajian tersebut untuk merancang pembelajaran 

matematika. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan etnografis dan teknik pengambilan data berupa membaca iterasi 

dan wawancara melalui media Google Formulir kepada beberapa orang yang 

berasal dari Bali. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa permainan 

macontok memiliki 3 aktivitas fundamental yakni aktivitas designing 

(mendesain), aktivitas counting (menghitung) dan aktivitas measuring 

(mengukur) . Permainan tradisional ini dapat diimplementasikan dalam 

pembelajaran matematika yaitu pada operasi hitung.  Operasi hitung ini 

digunakan ketika menentukan kalah dan menang pada permainan.  

Kata kunci: Macontok, embung, etnomatematika , operasi hitung 

PENDAHULUAN  

 Indonesia merupakan Negara yang memiliki keindahan alam yang sudah dikenal 

dimata dunia, keanekaragaman budaya yang sangatlah banyak. Maka dari itu  Indonesia 

dikenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam dan kekayaan budaya yang melimpah. 

Salah satu kebudayaan bangsa yang beranekaragam coraknya adalah permainan tradisional. 

Setiap daerah pasti memiliki permainan tradisional sendiri-sendiri. Permainan tradisional ini 

sangat digerami oleh anak-anak terdahulu, karena sejatinya permainan tradisional ini memiliki 

unsur pendidikan terutama pendidikan matematika. Hubungan antara pendidikan matematika 

dan budaya ini disebut etnomatematika. Secara istilah etnomatematika diartikan sebagai 

matematika yang dipraktekkan diantara kelompok budaya seperti suku dan kelompok 

(D’Ambrosio, 1985). Etnomatematika adalah matematika dalam suatu budaya. Budaya yang 

dimaksud adalah kebiasaan-kebiasaan atau perilaku manusia di dalam lingkungannya, seperti 

perilaku kelompok masyarakat perkotaan atau pedesaan, kelompok kerja, kelompok profesi, 

siswa dalam kelompok umur, masyarakat pribumi, dan kelompok-kelompok tertentu lainnya 

(Ambrasodo, 1989).  

 Pulau Bali merupakan pulau yang kental dengan budayanya, seperti rumah adat, tarian, 

upacara adat dan permainan trasidionalnya. Salah satu permaianan yang berasal dari bali adalah 

permainan macontok. Masyarakat Bali sudah sejak zaman dulu sudah kenal dengan sejenis 

uang logam yang disebut “pipis bolong” atau uang bolong yaitu uang yang diperkirakan berasal 



 Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pembelajarannya  

 
 

Prosiding SNMP 2020 

 
583 

dari kerajaan Cina karena secara ekonomis uang ini masih juga bernilai sampai sekarang ini, 

karena uang ini masih sangat diperlukan untuk sarana upacara adat dan agama. Maka dari itu 

uang ini memiliki daya tukar yang cukup tinggi. Uang ini berbentuk bulat gepeng seperti uang 

logam sekarang ini dan memiliki berat yang cukup. Banyak sekali jenis permainan yang 

menggunakan uang bolong ini. Salah satunya adalah permainan macontok, pada permainan ini  

hanya menyiapkan peralatan seperti embung idep-idepan, uang bolong (kabak) dan 

menyiapkan sebuah lubang yang berada ditengah-tengah yang besarnya kira-kira lebih besar 

sedikit dari kabaknya (uang bolong). Pada permainan ini setiap anak harus menyiapkan uang 

bolong atau kabak dan kemudian dikumpulkan jadi jika yang bermain ada 5 orang maka harus 

ada 5 kabak atau uang bolong yang terkumpul. Kemudian setiap anak harus mendapatkan 

embung idep-idepan sejumlah banyaknya pemain, jadi misalknya yang bermain ada 5 orang 

maka setiap anak mendapatkan 5 buah embung idep-idepan. Embung idep-idepan ini berguna 

sebagai taruhannnya. Pada permainan ini tidak diiringi sebuah lagu tertentu.  

Cara bermainnya pada permainan ini adalah mula-mula menetapkan siapa yang harus 

melempar kapak terlebih dahulu, kemudian melemparkan kapan sesuai dengan jarak yang telah 

disepakati dari awal, jika yang bermain ada 5 orang maka setiap pemain mendapatkan 

kesempatan pertama untuk melempar kapak sebanyak 5 kali, dengan harapan kapak  masuk 

sebanyak-banyaknya. Berapa yang masuk ke dalam lubang itulah hak dari si pelempar utnuk 

mendapatkan embung idep-idepan, jadi misalnya ada 3 kapak yang berhasil masuk maka setiap 

pemain berkewajiban memberikan embung idep-idepan yang mereka miliki kepada pemain 

yang berhasil memasukkan kapaknya. Begitu pula seterusnya sampai mendapatkan siapa yang 

menang dan kalah dalam pertandingan. Menang kalah ditentukan dari jumlah embung yang 

dimilikinya, jika seorang sudah habis embungnya maka permainan sudah berakhir dalam satu 

ronde, dan siapa yang paling banyak memperoleh ialah yang keluar sebagai pemenang. Tetapi 

penentu menang kalah pada permainan ini sangat relative, karena bisa saja permainan berakhir 

jika salah satu pemain sudah kehabisan embung idep-idepannya atau mereka sudah bosan 

bermain. Konsekuensi kalah adalah akan mendapatkan ejekan atau pukulan tetapi tidak keras-

keras. Pada permainan ini mengajarkan kepada anak-anak tentang konsep perkalian. Perkalian 

ini didapatkan dari berapa jumlah embung idep-idepan yang harus diterima jika dia berhasil 

memasukkan kapaknya, jadi misalnya berhasil memasukkan 2 kapak dan permainan terdiri dari 

5 pemain maka ia mendapatkan kapak embung sebanyak 2 x 5 = 10 embung.  

Perhitungan yang dilakukan pada permainan macontok itu merupakan perhitungan 

dasar yang meliputi penjumlahan, pengurangan dan perkalian, perhitungan dasar ini sangat 

penting digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan suatu hal yang wajib untuk 

dipelajari. Oleh sebab itu permainan macontok ini dirasa bisa membantu siswa atau anak-anak 

dalam memahami dan belajar tentang operasi hitung dasar.  

Selain itu terdapat penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Sarwoedi dkk (2018) dengan judul “Efektifitas Etnomatematika dalam meningkatkan 

Kemampuan Pemahaman Matematika Siswa”. Pembelajaran matematika berbasis 

etnomatematika terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan pemahaman matematika 

siswa. Hal ini terbukti bahwa dari hasil penelitian dan beberapa indikator kemampuan 

pemahaman siswa menyatakan bahwa ada pengaruh etnomatematika terhadap kemampuan 

pemahaman matematika siswa, yaitu dalam hal mengidentifikasi, menerjemah, menafsirkan 

makna symbol, memahami dan menerapkan ide matematis. Membuat suatu 

eskplorasi(perkiraan. Serta meningkatnya perolehan nilai hasil belajar siswa.    

Selain itu terdapat penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Irma Risdiyanti, Rully Charitas Indra Prahmana (2018) dengn judul “Eksplorasi dalam 

Permainan Tradisional Jawa”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permainan tradisional 

dalam kebudayaan masyarakat Jawa memiiki berbagai konsep matematika, seperti operasi 

bilangan, bangun datar, kesebangunan, kekongruenan, perbandingan bilangan dan relasi. 
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Selain itu, permainan tradisional tersebut juga mengandung nilai-nilai budaya, yang mulai 

ditinggalkan oleh sebagian masyarakat.  

Melalui penelitian in diharapkan penggunaan matematika dengan budaya atau 

etnomatematika dapat memberikan kontribusi terhadap pembelajaran matematika. Sehingga 

siswa dalam belajar khususnya dalam pembelajaran matematika tidak merasa bosan karena  

anak-anak dapat belajar sambil bermain dengan permainan tradisional macontok.  

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka peneliti ingin melakukan penelitian untuk 

mengkaji etnomatematika pada permainan tradisional macontok pada operasi hitung dasar 

anak dalam menunjang pembelajaran anak dan untuk mengetahui aktivitas fundamental 

matematis dalam pembelajaran matematika.  

 

METODE  

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan 

pendekatan etnografis. Penelitian deskritif kualitatif menekankan pada proses menganalisis 

unsur ilmu matematika pada permainan tradisional macontok dan mengembangkannya dalam 

pembelajaran matematika dengan topic operasi hitung dasar.  Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang berusaha untuk membuat deskripsi terhadap fenomena secara factual dan 

cermat menurut Hadjar (1996). Obyek yang diteliti pada penelitian ini adalah permainan 

tradisional macontok dan subyeknya adalah orang Bali yang paham dan mengerti tentang 

permainan macontok. Teknik pengambilan data berupa membaca iterasi dan wawancara 

melalui media Google Formulir kepada beberapa orang yang berasal dari Bali, wawancara ini 

digunakan untuk memperdalam pengetahuan dan proses permainan macontok. Kemudian 

analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis data deskriptif yang akan menjelaskan dan 

menganalisis dari data-data yang sudah terkumpul.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Indonesia memiliki banyak sekali budaya, salah satu diantaranya adalah permainan 

tradisional. Salah satunya adalah permainan tradisional macontok, sebuah permainan 

tradisional yang berasal dari Bali. Kemudian kami melakukan wawancara dengan beberapa 

orang Bali.  Kami juga melakukan literatur dengan membaca buku yang berjudul “Permainan 

Anak-Anak Daerah Bali” yang ditulis oleh Ida Bagus Oka Windhu, BA dkk (1992) dan kami 

mendapatkan kajian sebagai berikut.  

Permainan Tradisional Macontok  

 Masyarakat Bali sudah sejak zaman dulu sudah kenal dengan sejenis uang logam yang 

disebut “pipis bolong” atau uang bolong yaitu uang yang diperkirakan berasal dari kerajaan 

Cina karena secara ekonomis uang ini masih juga bernilai sampai sekarang ini, karena uang ini 

masih sangat diperlukan untuk sarana upacara adat dan agama. Maka dari itu uang ini memiliki 

daya tukar yang cukup tinggi. Uang ini berbentuk bulat gepeng seperti uang logam sekarang 

ini dan memiliki berat yang cukup. Banyak sekali jenis permainan yang menggunakan uang 

bolong ini. Salah satunya adalah permainan macontok, pada permainan ini  hanya menyiapkan 

peralatan seperti embung idep-idepan, uang bolong (kabak) dan menyiapkan sebuah lubang 

yang berada ditengah-tengah yang besarnya kira-kira lebih besar sedikit dari kabaknya (uang 

bolong). Permainan ini biasanya dilakukan antara 3-5 orang dan bisa dilakukan oleh laki-laki 

saja atau perempuan saja atau bisa campur yaitu laki-laki dan perempuan.Permainan ini 

dilakukan oleh anak-anak dengan rentang umur 5-12 tahun, karena permainan ini sifatnya tidak 

kompleks akan berfungsi melatih anak mengenal bilangan dan melatih tangannya untuk 

mencapai sebuah sasaran dengan cepat. Mereka dapat dilatih pemusatan pandangan dan belajar 

berkonsentrasi.  Pada permainan ini setiap anak harus menyiapkan uang bolong atau kabak dan 

kemudian dikumpulkan jadi jika yang bermain ada 5 orang maka harus ada 5 kabak atau uang 

bolong yang terkumpul. Kemudian setiap anak harus mendapatkan embung idep-idepan 
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sejumlah banyaknya pemain, jadi misalknya yang bermain ada 5 orang maka setiap anak 

mendapatkan 5 buah embung idep-idepan. Embung idep-idepan ini berguna sebagai 

taruhannnya. Pada permainan ini tidak diiringi sebuah lagu tertentu.  

 Tetapi lama-lama uang bolong makin langka dan rupa-rupanya kalah menang dapat 

diganti dengan sejenis benda alam yang mudah disapatkan asalkan ada kemauan untuk 

mencarinya.  

 
Gambar 1 : Uang Bolong (Sumber : Artanegara, 2019) 

Menurut Windhu (1992), langah bermain permainan Macontok adalah sebagai berikut : 

- Peserta tidak terlalu terikat jumlahnya asalkan ada teman atau lawannya jangan terlalu 

banyak. Biasanya peserta bermainnya berjumlah 3-5 orang.  

- Aturan Permainan  

1. Membuat sebuah lubang ditanah yang digaris tengah kurang lebih 2,5 sampai 3 cm 

dan kemudian membuat lubang dengan kedalaman 3-5 cm.  

 
Gambar 2 : Lubang Permainan Macontok 

 

2. Masing-masing peserta menyiapkan kabaknya 

3. Kemudian menentukan jumlah embungnya sesuai dengan jumlah pemain, jadi jika 

terdiri dari 5 pemain maka masing-masing peserta membawa 5 buah embung  

4. Kemudian setiap peserta memberikan satu kabak, jadi jika terdiri dari 5 pemain 

maka terkumpulah 5 kabak 

 
Gambar 3 :  Kabak/biji sawo kecik (Sumber : Irene Maria Nisiho, 2014) 

 

5. Kemudian menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk melempar pertama 

kali, dengan harapan kabak dapat masuk sebanyak-banyaknya 

6. Berapa banyak kabak yang masuk kelubang itu itulah hak dari si pelempar kabak 

untuk memperoleh embung, jadi dimisalkan pelempar dapat melemparkan 4 kabak 

maka setiap pemain harus memberikan 4 embung mereka kepada si pelempar 

kabak. Jadi 4 x 4 = 16, maka si pelempar kabak memperoleh 16 embung.  
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7. Selanjutnya diganti oleh pemain berikutnya sesuai urutan yang mereka peroleh 

8. Kalah dan menang ditentukan dengan keadaan kapan salah seorang sudah habis 

embungnya, permainan sudah berakhir dalam satu ronde.  

- Tahap-tahap permainan  

Misalnya terdapat 5 orang pemain, setelah segala persiapan selesai mereka 

menentukan urutan giliran mereka dengan melakukan sut. Dari sut itu dapat ditentukan 

urutan permainan, misalnya A mendapatkan giliran untuk emlempar pertama, 

kemudian B mendapatkan giliran untuk melempar kedua, C mendapatkan giliran untuk 

melempar ketiga, D mendapatkan giliran untuk melempar keempat dan E mendapatkan 

giliran untuk melempar kelima. Misalkan dalam permainan ini mereka menggunakan 

embung idep-idepan dan sepakat menyediakan embung sebanyak 5 buah dan mereka 

mulai bermain.  
 

 
Gambar 4 :Ilustrasi Permainan Macontok (Sumber : Windhu, 1992) 

 

A yang memperoleh hak untuk melempar pertama maka dia memegang 5 kabak 

dan ia melemparkannya kabak itu kedalam lubang sebanyak 5 kali dengan harapan 

dapat masuk sebanyak-banyaknya. Seandainya yang masuk hanya satu kabak maka 

masing-masing B,C,D,E menyerahkan satu embung kepada A, karena A hanya berhasil 

memasukkan 1 kabak. Jadi A akan mendapatkan 4 x 1 embung, maka A mendapatkan 

4 embung, sehingga total embung yang dimiliki oleh A sekarang berjumlah 5 + 4 = 9 

embung.  

 
Gambar 5 : Pemain melempar kabak  

 

 
Gambar 6 : Gambar Kabak yang berhasil masuk ke lubang  
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Gambar 7 : Hak pelempar mendapatkan embung dari setiap pemain karena berhasil 

memasukkan kabap kedalam lubang   

 

Selanjutnya adalah B, mulailah B melempar kabak sebanyak 5 kali, nasib 

malang si B tidak berhasil memasukkan kabak tersebut kedalam lubang, maka B tidak 

memperoleh hak untuk mendapatkan embung dari masing-masing pemain, sehingga 

total embung yang dimiliki oleh B sekarang berjumlah 4 embung. Kemudian giliran C 

untuk melempar kabak sebanyak 5 kali kedalam lubang ternyata C berhasil 

memasukkan 3 kabak kedalam lubang maka setiap pemain A,B,D,E menyerahkan 

masing-masing 3 embung kepada si C. jadi C akan mendapatkan 4 x 3 embung = 12, 

maka C mendapatkan 12 embung, sehingga total embung yang dimiliki oleh C sekarang 

berjumlah 16 embung. 

Sekarang giliran D yang melempar kabaknya, tetapi D tidak bisa memasukkan 

satupun kabak kedalam lubang maka D tidak berhak mendapatkan embung dari 

masing-masing pemain. Kemudian giliran E untuk melempar kabak sebanyak 5 kali 

kedalam lubang dan E berhasil memasukkan kabak sebanyak 1 kali, maka A,B,C,D 

memberikan masing-masing 1 embung kepada E. Jadi embung yang didapatkan E 

adalah 4 x 1 maka E mendapatkan 4 embung.  

 Dari Permainan Diatas kita dapat membuat ilustrasi perhitungannya sebagai berikut  

 Dimisalkan : 

 

1.            : merupakan embung si A  

2.           : merupakan embung si B  

3.           : merupakan embung si C 

4.          : merupakan embung si D 

5.          : merupakan embung si E  

 

 Gambar dibawah ini mengilustrasikan jumlah  embung masing-masing pemain yang 

berjumlah 5 embung  

A B C D E 

     

5 5 5 5 5 
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1. Pelemparan pertama yang dilakukan oleh A, dan A berhasil memasukkan kabak 

kedalam lubang sebanyak 1 kali. Maka setiap pemain berhak memberikan 1 

embungnya kepada A. Maka :  

A B C D E 

     

5+1+1+1+1=  

Atau 5+ (1x4) 

9 

5 – 1 =  

4 

5 – 1 = 

4 

5 – 1 =  

4 

5 – 1 =  

4 

 

2. Pelemparan kedua yang dilakukan oleh B, dan B tidak berhasil memasukkan kabak 

kedalam lubang. Maka masing-masing pemain tidak perlu memberikan kabak 

mereka kepada B. 

A B C D E 

     

9 4 4 4 4 

3. Pelemparan ketiga yang dilakukan oleh C, dan C berhasil memasukkan 3 kabak 

kedalam lubang maka masing-masing pemain berhak memberikan tiga  embungnya 

kepada C.  

A B C D E 

     

9 – 3 = 

6 

4 – 3 =  

1 

4+3+3 + 3 + 3 

Atau 4+ (3x4)  

= 16 

4 – 3 = 

1 

4 – 3 = 

1 
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4. Pelemparan keempat yang dilakukan oleh D dan D tidak berhasil memasukkan 

kabak kedalam lubang, maka masing-masing pemain tidak perlu memberikan 

kabak mereka kepada D.  

A B C D E 

     

6 1 16 1 1 

 

5. Pelemparan keempat yang dilakukan oleh E dan E berhasil memasukkan satu kabak 

kedalam lubang maka masing-masing pemain berkewajiban memberikan satu 

embung mereka kepada E.   

A B C D E 

     

6 – 1 = 

5 

1 – 1 = 

0 

16 – 1 = 

15 

1 – 1 =  

0 

1+1+1+1+1= 

5 

Atau  

1 + (1 x4)=5 

 

Selesai mereka memainkan permainan ini maka saatnya untuk menghitung hasilnya dan 

didapatkan : 

- Untuk A memiliki embung sebanyak 5 embung  

- B sudah  tidak memiliki embung.  

- Untuk C memiliki embung sebanyak 15 embung.   

- D sudah tidak memiliki embung.  

- Untuk E memiliki embung sebnayak 5 embung.  

 Dari hasil perhitungan diatas maka didapatkan siapa yang menang dan siapa 

yang kalah. Dan didapatkan C sebagai pemenangnya karena dia yang memiliki 

embung paling banyak. Kemudian B dan D dinyatakan kalah pada permainan ini 

karena mereka sudah tidak memiliki embung satupun. Untuk konsekuensi kalahnya 
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harus rela mendapatkan ejekan atau gedigan atau pukulan yang tidak keras dari yang 

menang sebagai syarat dari pada kemenanganya.  

Dari hasil analisis mengenai langkah-langkah dan cara bermain permainan 

tradisional Macontok, didapatkan aktivitas fundamental yang terdapat pada 

permainan macontok ini diantaranya adalah designing (mendesain) yaitu membentuk 

lubang yang bentuknya seperti setengah bola, counting (menghitung) yaitu 

menghitung operasi dasar matematika (penjumlahan, pengurangan dan perkalian) 

pada saat menghitung embungnya, kemudian measuring (mengukur) pengukuran 

yang dilakukan pada permainan ini saat mengukur panjang lubangnya, kedalaman 

lubangnya dan mengukur jarak antara lubang dengan pemain.  

 

Etnomatematika Dalam Permainan Macontok 

 Berdasarkan kuisioner yang sudah peneliti bagikan dalam bentuk Google Form dan 

wawancara. Yang disebarkan kepada beberapa orang asli Bali atau asli keturunan Bali dan 

orang yang sudah sejak kecil tinggal di Bali namun bukan keturunan Bali. Dari jawaban yang 

sudah kami lihat ternyata masih banyak juga orang yang tidak tahu mengenai permainan 

macontok. Namun, ada orang juga yang masih mengerti permainan macontok. Karena menurut 

subjek permainan macontok ini dari setiap daerahnya akan berbeda-beda namanya. Sehingga 

hal tersebutlah yang membuat sebagain besar dari subjek kami kurang paham mengenai 

permainan macontok. Setelah kami tinjau ulang jawaban dari subjek, kami mendapatkan 

beberapa jawaban yang sesuai harapan peneliti.  

 Pada permainan macontok ini terdapat beberapa unsur matematika yaitu pengurangan, 

penjumlahan dan perkalian. Pengurangan yang di maksud dalam permaian ini adalah saat 

seorang yang kalah memberikan embung miliknya kepada seorang yang menang. Dan 

penjumlahan dalam permainan ini adalah ketika seorang pemenang mendapat tambahan 

embung dari seorang yang kalah. Yang terakhir adalah operasi perkalian di mana operasi ini 

akan digunakan saat seorang pemenang dalam permainan akan menghitung embung yang di 

peroleh.  

Implementasi Permainan tradisional Macontok pada materi operasi hitung  

  Berdasarkan hasil wawancara yang sudah kami lakukan. Sebagian besar subjek kami 

menjawab bahwa penerapan permainan ini tertuju pada mata pelajaran matematika. Karena 

dalam permainannya berhubungan dengan topik operasi hitung pada matematika yaitu 

penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Dalam permainan ini juga mengimplementasikan 

matematika kedalam kehidupan sehari-hari yang di kemas dalam bentuk permaian. Namun, 

tidak banyak masyarakat Indonesia yang tahu akan arti sebuah  permainan tradisional. 

Sebagian besar masyarakat hanya tahu bagaimana memainkannya tetapi tidak tahu 

pembelajaran apa yang ada di dalam permainan tersebut. Secara tidak sadar anak-anak sudah 

belajar matematika pada saat mereka memainkan permainan ini. Dari seorang anak yang belum 

bisa menghitung pada akhirnya saat bermain permainan ini tentunya seorang anak secara naluri 

akan menghitung. Sehingga anak tersebut sudah belajar sambil bermain.  

 Permainan macontok ini dapat diimplementasikan pada pembelajaran Sekolah Dasar 

pada materi operasi hitung dasar. Pembelajaran ini membantu guru untuk menghubungkan 

antara materi yang diajarkan dan pengalaman yang dilakukana oleh siswa saat bermain 

permainan ini dan mendorong siswa untuk mengkaitkan materi yang akan disampaikan dan 

pengalaman siswa itu sendiri sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa.  

Kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Guru menunjuk 5 siswa untuk maju kedepan kelas dan memperagakan permainan 

macontok ini. Kemudian guru memberikan permasalahan kepada siswa yang berhubungan 

dengan permainan ini. Misalnya : 

Sekarang si A memiliki embung sebanyak berapa anak-anak?  
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2. Dimisalkan A berhasil memasukkan 1 kabak, kemudian guru bersama-sama dengan siswa 

menyelesaikan masalah tersebut. 

Jadi si A sekarang memiliki embung sebanyak  

5 + 1 + 1 + 1 + 1 = 9 

Dan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan operasi hitung.  

 Kemudian guru menjelaskan kembali tentang operasi hitung tersebut dan setelah itu 

untuk mengetahui pemahaman siswa guru memberikan latihan soal terkait operasi hitung. 

Kemudian yang terakhir guru memberikan kesimpulan pada pembelajaran yang dilakukan.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa permainan tradisional macontok yang berasal dari Bali ini terdapat 3 aktivitas 

fundamental yakni aktivitas designing (mendesain) yaitu membentuk lubang yang bentuknya 

seperti setengah bola, aktivitas counting (menghitung) yaitu menghitung operasi dasar 

matematika (penjumlahan, pengurangan dan perkalian) pada saat menghitung embungnya dan 

aktivitas measuring (mengukur) pengukuran yang dilakukan pada permainan ini saat 

mengukur panjang lubangnya, kedalaman lubangnya dan mengukur jarak antara lubang dengan 

pemain.. Permainan tradisional ini dapat diimplementasikan dalam pembelajaran matematika 

yaitu pada operasi hitung.    

Saran dari peneliti adalah untuk peneliti atau pembaca yang akan melakukan penelitian 

lebih lanjut bisa mengeksplorasi terkait permainan macontok ini dan bisa menggunakan 

ilustrasi permainan secara nyata sehingga lebih mudah dipahami dan dipraktekkan. Selain itu 

karena pengaruh perkembangan zaman permainan tradisional semakin lama semakin jarang 

ditemukan atau dipraktekkan oleh anak-anak, karena anak-anak lebih memilih untuk bermain 

game online dan lain sebagainya, untuk itu pendidik diharapkan membantu untuk melestarikan 

permainan tradisional ini dalam menjelaskan konsep-konsep yang ada khususnya pada 

pembelajaran matematika. Supaya anak-anak mengetahui permainan tradisional sehingga 

keberadaan dari permainan tradisional ini masih tetap ada dan tidak punah.  
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