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ABSTRAK 
Budaya merupakan identitas yang dimiliki dari suatu daerah yang sifatnya unik dan terjadi secara turun temurun. Penting untuk 
menghubungkan antara budaya dengan pendidikan, khususnya pendidikan matematika sebagai bentuk pendekatan pembelajaran 
yang mengaitkan materi matematika dengan kehidupan budaya sekitar. Lebih lanjut, pendekatan pembelajaran yang 
menghubungkan antara pembelajaran matematika dengan budaya disebut etnomatematika. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui etnomatematika yang terdapat pada Rumah Adat Baduy dan mengetahui materi dalam pembelajaran matematika 
yang relevan dengan aspek matematis pada Rumah Adat Baduy. Penelitian ini dikelompokkan sebagai penelitian kualitatif dengan 
pendekatan etnografi. Penelitian dilaksanakan di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Subjek pada penelitian ini 
terdiri dari beberapa informan (kepala desa dan tukang bangunan). Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Dalam analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa bagian ruang teras, ruang tamu, ruang dapur dan atap dari Rumah Adat Baduy memuat konsep-konsep 
matematika yang dapat diimplementasikan sebagai sumber belajar matematika di smp pada materi bangun datar, bangun ruang 
dan transformasi geometri (translasi, refleksi, rotasi dan dilatasi). Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses 
pembelajaran di kelas dalam memahami materi bangun datar, bangun ruang dan transformasi geometri, karena dikaitkan dengan 
kehidupan budaya sekitar. 
 
Kata Kunci: Etnomatematika, Eksplorasi, Rumah Adat Baduy 

 
PENDAHULUAN 

Perkembangan ilmu matematika hingga saat ini sudah sangat luas karena matematika ialah ilmu 
yang universal. Terjadinya proses tersebut dikarenakan setiap negara memiliki tantangan hidup yang 
dihadapinya dengan berbagai latar belakang budaya berbeda satu dengan lainnya. Indonesia memiliki 
keanekaragaman budaya luar biasa yang bisa menjadi aset bangsa (Setiawan & Listiana, 2021). Beberapa 
tahun belakang ini juga, mulai banyak muncul kajian penelitian yang menghubungkan antara matematika 
dan budaya (Rahmawati, 2020). Lebih lanjut, hubungan tersebut dinamakan etnomatematika (Yuniar & 
Pujiastuti, 2020). 

Etnomatematika pertama kali diperkenalkan oleh D'Ambrosio, seorang matematikawan Brasil pada 
tahun 1977 (Rosa et al., 2016). Etnomatematika memiliki pengertian yang lebih luas dari hanya sekedar 
ethno (etnik) namun sebagai antropology budaya (culture antropology of mathematics) dari matematika dan 
pendidikan matematika (Arwanto, 2017). Menurut Rosa & Orey (2016), etnomatematika adalah penerapan 
keterampilan matematika, ide, prosedur, dan praktek diterapkan di masa lalu oleh anggota kelompok budaya 
tertentu dalam konteks yang berbeda, yang sering digunakan dalam konteks saat ini. Berdasarkan kedua 
pernyataan tersebut dapat diambil pengertian sederhana bahwa etnomatematika merupakan penerapan 
konsep matematika dalam konteks budaya dengan objek tertentu. Objek tersebut bisa berupa kerajinan 
tradisional, permainan tradisional, artefak atau prasasti, serta aktivitas atau tindakan yang berwujud 
kebudayaan dan juga rumah tradisional (Nursyeli & Puspitasari, 2021).  

Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa Batik Krakatoa dari Banten, Kesenian Rebana dan 
Makanan Tradisional Bugis dapat dijadikan sebagai sumber belajar pada saat proses pembelajaran (Amalia 
et al., 2021; Pathuddin & Raehana, 2019; Putri, 2017). Materi yang digunakan sebagai sumber belajar 
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disesuaikan dengan konsep matematika yang ditemukan pada objek etnomatematika tersebut. Manfaat 
materi dengan mengaitkan etnomatematika adalah meningkatnya hasil belajar ranah kognitif siswa. Hal ini 
sudah dibuktikan penelitian yang dilakukan oleh Panjaitan (2021) menyimpulkan bahwa pemberian 
perlakukan unsur etnomatematika dalam pembelajaran memberi cukup pengaruh yang signifikan terhadap 
hasil belajar ranah kognitif siswa. 

Rumah adat suku baduy atau dikenal dengan sulah nyanda adalah elemen kehidupan yang sangat 
penting bagi Suku Baduy (Theodora, 2019) yang dibangun menggunakan bahan kayu ringan, bambu dan 
daun kelapa. Pondasi Rumah Adat Baduy dibebani oleh tiang kayu, lantainya menggunakan material bambu, 
dinding menggunakan anyaman bambu, kolom, pintu dan jendela menggunakan kayu serta atapnya 
menggunakan kayu sebagai konstruksinya dan daun kelapa kering sebagai pelindung dari panas dan hujan 
(Harapan, 2019). Selain itu, terdapat beberapa ruangan dalam Rumah Adat Baduy. Masyarakat Baduy 
membagi ruangan rumahnya menjadi tiga bagian, yaitu imah, soso dan tepas  (Perdanawati, 2019). Tanpa 
disadari, ternyata rumah adat baduy mengandung konsep matematis yang dapat digunakan sebagai sumber 
belajar matematika khususnya SMP. Konsep matematis yang terkandung dalam rumah adat baduy adalah 
konsep geometeri diantaranya model bangun datar, model bangun ruang dan model sifat matematis. 

Rumah adat baduy dipilih dalam penelitian ini dikarenakan belum ada penelitian spesifik yang 
membahas mengenai eksplorasi rumah adat baduy memiliki konsep matematis yang dapat digunakan 
sebagai sumber belajar matematika SMP. Selain itu, keunikan rumah adat baduy dari rumah adat pada 
umumnya menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini. Didasarkan juga atas belum adanya 
penetapan secara resmi Rumah Adat Baduy sebagai Warisan Budaya Tak Benda oleh Pemerintah, semakin 
mendorong penelitian ini agar dapat menjadi rujukan kepada pihak yang terkait sehingga Rumah Adat Baduy 
tetap bertahan di tengah situasi zaman yang terus berkembang. Adapun tujuan penelitian ini yaitu 
mengetahui etnomatematika yang terdapat pada Rumah Adat Baduy dan mengetahui materi dalam 
pembelajaran matematika yang relevan dengan aspek matematis pada Rumah Adat Baduy. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengeksplor lebih jauh lagi 
mengenai rumah adat baduy yang kemudian dihubungkan dengan konsep matematis untuk nantinya dapat 
dijadikan sebagai sumber belajar siswa untuk materi geometri. Dengan ketertarikan tersebut peneliti 
membuat judul “Eksplorasi Etnomatematika Rumah Adat Baduy Sebagai Sumber Belajar Matematika di 
SMP” 
 
METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif adalah 
penelitian yang bertujuan untuk memperoleh dan mengungkap informasi secara menyeluruh, meluas, dan 
mendalam (Prahmana, 2017), dengan pendekatan etnografi. Etnografi adalah penelitian mendalam tentang 
perilaku yang terjadi secara alami dalam suatu budaya atau kelompok sosial (Hidayat et al., 2019). Penelitian 
ini dilakukan di Desa Kanekes, Kec. Leuwidamar, Kabupaten Lebak. Subjek penelitian ini terdiri dari 
beberapa informan. Informan dalam penelitian ini adalah kepala desa dan beberapa tukang bangunan. 
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri atau dikenal sebagai 
human instrument. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman observasi dan pedoman 
wawancara. Pedoman observasi berisikan konsep apa saja yang ditemukan pada arsitektur Rumah Adat 
Baduy. Pedoman wawancara berisikan beberapa poin pertanyaan yang digunakan peneliti untuk 
mewawancara Tokoh Adat Baduy. Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Data  yang sudah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan Model Miles & Huberman yakni: 
(1) Reduksi data merupakan proses pemilihan dan transformasi data yang dapat digunakan untuk keperluan 
selanjutnya sesuai dengan tujuan penelitian; (2) Penyajian data adalah mempresentasikan informasi yang 
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telah disusun dalam berbagai bentuk sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengambilan keputusan; (3) 
penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir yang dimana data yang sudah diambil menjawab rumusan 
masalah penelitian. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil eksplorasi etnomatematika pada Rumah Adat Baduy khususnya bagian ruang teras, ruang 
tamu, ruang dapur dan bagian atap Rumah Adat Baduy menunjukkan bahwa pembuat/tukang bangunan 
Rumah Adat Baduy secara tidak sadar sudah menggunakan konsep matematika dalam pembuatannya. 
Tanpa disadari pembuatan Rumah Adat Baduy mengandung konsep geometri yakni terkait bentuk geometri 
khususnya bangun datar dan bangun ruang serta transformasi geometri khususnya translansi, refleksi, 
dilatasi dan rotasi. Selanjutnya, materi ini bisa digunakan sebagai sumber belajar matematika di SMP. 

Berdasarkan hasil eksplorasi, dapat diketahui bahwa Rumah Adat Baduy memiliki kesamaan dengan 
Rumah Adat di daerah lain. Novelia (2021) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa Rumah Kebaya 
Betawi mengandung konsep matematika salah duanya terkait segiempat dan transformasi geometri, yang 
dapat digunakan pada materi tingkat SMP. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Khollisa (2021) 
menyimpulkan bahwa terdapat berbagai macam konsep geometri pada bangunan Rumah Joglo Pati. Konsep 
geometri tersebut diantaranya adalah bangun datar, bangun ruang dan transformasi geometri. 

 Bishop (1988) menyatakan bahwa terdapat aktivitas matematika diantaranya membilang, 
menentukan lokasi, mengukur, merancang, bermain dan menjelaskan. Pada pembuatan Rumah Adat Baduy 
juga terdapat kegiatan yang mengandung unsur aktivitas matematika. Pada Aktivitas counting meliputi lama 
waktu pembuatan Rumah Adat Baduy dan berapa jumlah Rumah Adat Baduy. Lama pembuatan dan jumlah 
Rumah Adat Baduy tergantung kepada lokasi pembangunan. Aktivitas locating meliputi menentukan lokasi 
pembuatan Rumah Adat Baduy. Pada aktivitas ini, dijelaskan bahwa ketentuan lokasi berdasarkan konsep 
"cik guriang" yang dianut. Aktivitas measuring meliputi menentukan ukuran bahan, menentukan ukuran 
struktur bangunan dan sudut kuda kuda.  Pada aktivitas ini ditemukan konsep bangun datar, bangun ruang 
dan transformasi geometri. Aktivitas designing meliputi bentuk dari Rumah Adat Baduy, baik ruang teras, 
ruang tamu, ruang dapur, bagian atap dan bentuk keseluruhan. Pada aktivitas ini dijelaskan pembuatan 
Rumah Adat Baduy. Terakhir, aktivitas explaining meliputi sejarah dan makna filosofis dari Rumah Adat 
Baduy. Sejarahnya terkait sebagai tempat untuk berkumpul dan seiring bertambahnya warga, baik 
pendatang dan pertambahan. Filosofinya dimaknai sebagai fungsi dari tiap bagian Rumah Adat Baduy. 

Tidak hanya pada Rumah Adat Baduy, sudah banyak penelitian terkait etnomatematika dari berbagai 
tempat dan objek budaya di Indonesia yang dapat digunakan sebagai sumber belajar. Penelitian terdahulu 
mengungkapkan bahwa Batik Krakatoa dari Banten, Kesenian Rebana dan Makanan Tradisional Bugis dapat 
dijadikan sebagai sumber belajar pada saat proses pembelajaran (Amalia et al., 2021; Pathuddin & Raehana, 
2019; Putri, 2017)  

Budaya merupakan konsep yang melekat dari dalam diri manusia dan tidak bisa lepas dari pengaruh 
modernisasi. Budaya harus terus dipertahankan sebagai bagian dalam sejarah. Pembelajaran berbasis 
budaya merupakan salah satu cara dalam melakukan inovasi pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran 
matematika. Penggunaan situasi kontekstual terkait budaya setempat  dalam pembelajaran matematika 
merupakan salah satu bentuk kreativitas dan inovasi guru dalam mengajar yang akan menjadi pembelajaran 
bermakna bagi siswa dengan hasil yang maksimal (Hadijah et al., 2019; Tandiseru, 2015). 

Oleh karena itu, penting bagi guru dalam mengintegrasikan pembelajaran berbasis budaya ke dalam 
kelasnya sebagai bentuk kreativitas dan inovasi pembelajaran. Selain itu, sebagai bentuk melawan pengaruh 
globalisasi yang semakin marak di kalangan remaja. Melalui pembelajaran matematika dengan pendekatan 
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etnomatematika, pendidik dapat mengintegrasikan materi matematika terkait budaya sekitar. Sehingga 
diharapkan siswa dapat lebih memahami materi, menghargai budaya dan resistensi terhadap situasi global. 

 
KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan untuk mengetahui etnomatematika pada Rumah Adat 
Baduy dan materi matematika yang relevan pada tingkat SMP, maka dapat disimpulkan ditinjau dari aktivitas 
dasar matematika menurut Bishop. ditemukan kegiatan pada proses membatik yang mengandung aktivitas 
matematika. Pada Aktivitas counting meliputi lama waktu pembuatan Rumah Adat Baduy dan berapa jumlah 
Rumah Adat Baduy. Lama pembuatan tergantung kepada lokasi pembangunan. Aktivitas locating meliputi 
menentukan lokasi pembuatan Rumah Adat Baduy. Aktivitas measuring meliputi menentukan ukuran bahan, 
menentuka ukuran struktur bangunan dan sudut kuda kuda.  Pada aktivitas ini ditemukan konsep bangun 
datar, bangun ruang dan transformasi geometri. Aktivitas designing meliputi bentuk dari Rumah Adat Baduy, 
baik ruang teras, ruang tamu, ruang dapur, atap dan bentuk keseluruhan. Pada aktivitas ini dijelaskan 
pembuatan Rumah Adat Baduy. Terakhir, aktivitas explaining meliputi sejarah dan makna filosofis dari 
Rumah Adat Baduy. Materi pembelajaran matematika SMP yang relevan dengan aspek matematis pada 
Rumah Adat Baduy. Materi pembelajaran matematika yang relevan pada tingkat SMP yaitu persegi, persegi 
panjang, trapesium, segitiga sama sisi, segitiga siku siku, balok, prisma segitiga dan transformasi geometri 
(dilatasi, translasi, rotasi dan refleksi). 
 
SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat memberikan saran bagi tenaga pendidik dapat 
menggunakan motif rumah sebagai sumber belajar matematika tingkat SMP sebab menggunakan objek 
belajar yang ada di sekeliling siswa dapat menjadikan pembelajaran lebih bermakna. Selain itu, peneliti dapat 
menggunakan hasil penelitian ini untuk diterapkan di dalam kelas sehingga dapat menjadi sarana penelitian 
baru bagi peneliti selanjutnya.Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini menjadi perangkat 
pembelajaran utuh sehingga dapat diterapkan pada siswa. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat 
mengembangkan konsep matematika lebih banyak lagi yang terdapat pada Rumah Adat Baduy. Tidak hanya 
itu, peneliti dapat mengkaji lebih dalam lagi mengenai filosofi dan nilai-nilai budaya yang terkandung pada 
Rumah Adat Baduy. 
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