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ABSTRAK 
Sebagian masyarakat tidak menyadari telah menerapkan ilmu matematika dalam kehidupan sehari-harinya. Masyarakat 
memandang bahwa matematika hanyalah suatu pelajaran yang hanya dipelajari di bangku sekolah. Padahal tidak hanya itu, 
matematika sering digunakan dalam aspek kehidupan mereka, yakni mengukur, mengurutkan suatu kegiatan, dan masih banyak 
lagi yang lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeskplorasi unsur-unsur matematis yang terkandung dalam kerajinan tangan 
Rajapolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan dengan mengkaji beberapa artikel yang diteliti oleh 
peneliti terdahulu. Dari berbagai literatur,kajian pustaka, dan penelitian terdahulu, hasilnya menunjukan bahwa Keberadaan 
etnomatematika kerajinan tangan anyaman ini dapat digunakan sebagai sumber belajar dan dapat membuat siswa ataupun 
masyarakat lebih memahami bagaimana budaya mereka berhubungan dengan matematika.  
 
Kata Kunci : Etnomatematika, Kerajinan Tangan Rajapolah, Pembelajaran Matematika 
 

PENDAHULUAN 
 Matematika dianggap sebagai sesuatu yang netral dan terbebas dari budaya (culturraly-free). 
Seperti yang diungkapkan oleh Rosa dan Orey (2011) bahwa “mathematics always taught in scholl as a 
culturally free subject that involved learning supposedly universally accepted facts, concept and content”. 
Matematika dipelajari di sekolah sebagai mata pelajaran yang tidak terkait dengan budaya yang secara 
umum pembelajarannya meliputi fakta-fakta, konsep, dan materi. Matematika juga dianggap sebagai ilmu 
pengetahuan yang sempurna dengan kebenaran yang objektif dan dirasakan jauh dari realitas kehidupan 
sehari-hari. 
 Dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tertulis tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan 
Nasional) pasal 37 ditegaskan bahwa mata pelajaran matematika merupakan salah satu mata pelajaran 
wajib bagi siswa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Menurut (Martyanti & Suhartini, 2018)  
Menghubungkan konsep-konsep matematika dengan konteks budaya adalah salah satu bentuk 
pembelajaran matematika melalui budaya yang diharapkan siswa mampu menyelesaikan suatu 
permasalahan yang dihadapinya.  
 Budaya merupakan suatu kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya, dimana 
kebiasaan tersebut menjadikan suatu pembeda antara satu budaya dengan budaya yang lainnya. Hanya 
saja pola hidup kebiasaan dari masyarakat di suatu tempat tidak disadari bahwa kebiasaan yang mereka 
lakukan berkaitan dengan konsep-konsep matematika. Konsep-konsep matematika dengan konteks yang 
berkaitan budaya adalah Etnomatematika. 
 Etnomatematika merupakan matematika yang muncul sebagai pengaruh kegiatan yang ada di 
lingkungan suatu budaya tertentu (Puspadewi & Putra, 2014). Etnomatematika pertama kali dicetuskan dan 
dikembangkan oleh matematikawan asal Brazil yaitu Ubiratan D’Ambrosio pada tahun 1977. 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, 
mengklarifikasi, menyimpulkan, dan pemodelan. Akhiran “tics” berasal dari kata techne dan bermakna sama 
seperti teknik D’Ambrosio (1994) dalam (Hardiarti, 2017). Dengan demikian, etnomatematika adalah suatu  
ilmu yang digunakan untuk memahami hubungan antara matematika dengan sebuah budaya. 
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METODE PENELITIAN  
 Jenis penelitian ini menggunakan metode kajian literatur. Kajian literatur merupakan serangkaian 
penelitian yang berkaitan dengan etnomatematika yang penelusuran dan penelitan kepustakaannya dengan 
membaca berbagai buku, jurnal, dan terbitan-terbitan lain untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan 
dengan topik tersebut (Marzali, 2017). 
 Fokus penelitian kepustakaan yaitu menemukan berbagai menemukan berbagai teori, hokum, dalil, 
prinsip atau gagasan yang dimanfaatkan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang 
dirumuskan. Adapun sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu pemaparan secara teratur data 
yang telah diperoleh, kemudian diberikan penafsiran dan penjelasannya agar dapat dipahami dengan baik 
oleh pembaca. 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Data sekunder merupakan data yang  
diperoleh bukan dari pengamatan langsung. Akan tetapi data tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang 
telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Sumber data sekunder yang dimaksud berupa buku dan 
laporan ilmiah primer atau asli yang terdapat pada artikel atau jurnal yang berkenaan dengan 
etnomatematika. 
 
 HASIL DAN PEMBAHASAN 
1. Pembelajaran Matematika  

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses yang tidak hanya mendapatkan informasi dari 
guru tetapi banyak kegiatan maupun tindakan dilakukan terutama bila digunakan hasil belajar yang lebih baik 
pada diri peserta didik. Belajar adalah kegiatan peserta didik agar terjadi proses belajar yang efektif atau 
dapat mencapai hasil yang sesuai tujuan (Safarida, 2011). Menurut Suryadi mengemukakan bahwa sifat 
matematika merupakan suatu struktur yang terorganisasikan dengan baik, maka pengetahuan prasyarat 
siswa merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran matematika. (Zakiah & 
Sunaryo, 2017). Menurut prinsip reinvention bahwa dalam pembelajaran matematika perlu diupayakan agar 
siswa mempunyai pengalaman dalam menemukan sendiri berbagai konsep, prinsip atau prosedur dengan 
bimbingan guru (Nuraida, 2016) 

Pembelajaan Matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada siswa melalui 
serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa memperoleh kompetensi tentang bahan matematika 
yang dipelajari (Saraswati et al., 2014). Pembelajaran matematika sebaiknya mengoptimalkan keberadaan 
dan peran siswa sebagai pelajar, maka pembelajaran yang bermakna agar pengetahuan yang diperoleh 
siswa dari proses pembelajaran dapat melekat lebih lama dalam ingatan siswa (Gazali, 2016). 
Pembelajaran yang dimaksudkan dalam Standar Isi, yaitu pembelajaran matematika yang melibatkan 
masalah kontekstual dalam proses pembelajaran berfokus pada pendekatan pemecahan masalah (A’yun & 
Sujiwo, 2021). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika adalah kegiatan 
belajar yang mempelajari ilmu matematika dengan tujuan memperoleh kompetensi tentang pengetahuan 
matematika agar bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat melekat lebih lama dalam ingatan 
siswa.  
 
2. Etnomatematika  

Budaya merupakan suatu tingkah laku cipta karsa ataupun usaha sadar yang dilakukan masyarakat 
di dalam kehidupan sehari-hari yang menjadikan ciri khas ataupun pembeda antara suatu budaya dengan 
budaya yang lainnya yang tidak dimiliki oleh budaya lain, sehingga hampir seluruh kegiatan yang dilakukan 
masyarakat dan berkembang dalam masyarakat merupakan suatu budaya karena hanya sedikit sekali 
tindakan manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang bukan merupakan suatu budaya (Isnawati & 
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Putra, 2017). Menurut Marvins (1999) dalam (Wahyuni et al., 2013) Budaya didefinisikan sebagai seluruh 
aspek kehidupan manusia dalam masyarakat, yang diperoleh dengan cara belajar, termasuk pikiran dan 
tingkah laku. Maka salah satu yang dapat menjembatani antara budaya dan pendidikan matematika adalah 
Etnomatematika.  

Pembelajaran matematika berbasis budaya atau lebih dikenal dengan istilah Etnomatematika, 
pertama kali dicetuskan dan dikembangkan oleh seorang matemati-kawan Brazil yaitu Ubiratan D’Ambrosio. 
Menurut D’Ambrosio, etnomatematika adalah suatu studi tentang pola hidup, kebiasaan atau adat istiadat 
dari suatu masyarakat di suatu tempat yang memiliki kaitan dengan konsep-konsep matematika namun tidak 
disadari sebagai bagian dari matematika oleh masyarakat tersebut (Dan et al., n.d.). Matematika tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, karena matematika secara tidak sadar digunakan oleh masyarakat 
luas. Kegiatan sehari-hari tersebut menjadi suatu budaya pada kelompok tertentu. Maka dari itu, matematika 
tidak terlepas dengan budaya. Menurut Kusuma (2019) menjelaskan etnomatematika sebagai suatu 
pengetahuan yang mengaitkan matematika dengan unsur budaya. Secara khusus, hal-hal ini mencakup ide-
ide, pemikiran-pemikiran, dan praktik-praktik matematis yang berkembang dalam suatu kelompok budaya, 
menjadi bagian dalam hidup keseharian, dan dijalankan oleh kelompok budaya tersebut secara turun-
temurun. Etnomatematika dapat diartikan sebagai teknik untuk memahami, menjelaskan, dan melakukan 
kegiatan-kegiatan matematis seperti mengkodekan, mengukur, mengklasifikasi, dan memodelkan dalam 
konteks budaya (Dosinaeng et al., 2020).  

Menurut (Rahmawati, 2020) Etnomatematika didefinisikan sebagai cara-cara khusus yang dipakai 
oleh suatu kelompok budaya atau masyarakat tertentu dalam aktivitas matematika. Menurut Hartoyo (dalam 
Safitri et al., 2015) Pembelajaran matematika yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, berkaitan dengan 
latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya suatu masyarakat merupakan istilah dari etnomatematika.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa etnomatematika adalah matematika yang 
timbul dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan kebutuhan sehari-hari pada kebudayaan 
setempat. Sehingga, pembelajaran matematika dengan etnomatematika mempunyai peranan penting dalam 
pembelajaran matematika di sekolah maupun dimasyarakat. Siswa dapat mengetahui penerapan 
matematika dengan kebudayaan sekitar.  

 
3. Kerajinan Tangan Rajapolah  

Kerajinan tangan adalah kegiatan membuat barang-barang sederhana dengan menggunakan 
tangan yang mana hasil keterampilannya berupa hiasan, benda seni ataupun barang pakai untuk memenuhi 
kebutuhan manusia. (Dade Mahzuni., 2017) Sedangkan menurut (Sumanto & Sukamti, 2018) Kerajinan 
tangan ini adalah jenis karya seni rupa terapan (seni pakai) yang umumnya dihasilkan melalui kerja terampil 
para pengrajinnya. Adapun menurut Rosidah (2018) mengemukakan kerajinan tangan adalah menciptakan 
suatu produk atau barang yang dilakukan oleh tangan dan memiliki fungsi pakai atau keindahan sehingga 
memiliki nilai jual. Dengan demikian kerajinan tangan adalah barang hasil keterampilan tangan pengrajin 
yang dapat dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Salah satunya bentuk kerajinan tangan 
Rajapolah.  

Rajapolah merupakan sentra kerajinan tangan yang berada di Kabupaten Tasikmalaya, khususnya 
kerajinan tangan anyaman. Kerajinan tangan anyaman Rajapolah dimulai sejak tahun 1915. Dimana waktu 
itu banyak penduduk setempat yang membuat tikar. Tikar yang dibuat oleh penduduk Rajapolah disebut tikar 
aria, yang terdiri dari dua lapis agar terasa empuk bila digunakan. Pada tahun 1920 perkembangan usaha 
kerajinan tangan Rajapolah mendapat bantuan dari bupati Tasikmalaya, antara lain dengan mengikuti 
sertakan kerajinan anyaman Rajapolah dalam acara Jaaerus, atau biasa disebut pameran pasar malam. 
Pameran tersebut diadakan di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung dan Surabaya. Melalui pameran ini 
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kerajinan anyaman Rajapolah mulai dikenal banyak orang bahkan sampai ke luar negeri, dan pernah 
dieksplor ke negeri Belanda. Kini kerajinan tangan anyaman telah memiliki berbagai macam kerajinan mulai 
dari barang dekorasi seperti tikar, kotak perhiasan, bingkai foto, cermin dan lainnya. Hingga barang 
fungsional seperti tas, keranjang, sandal dan peralatan rumah tangga lainnya. Dari beberapa produk 
kerajinan tersebut dibuat dari bahan alami seperti bambu, pandan, dan mendong.  
 
4. Konsep Matematika Pada Kerajinan Tangan Rajapolah dalam Kajian Geometri 
 Teselasi atau pengubinan adalah suatu pola yang terdiri dari bangun-bangun geometri yang disusun 
tanpa jarak untuk menutupi suatu bidang datar. Teselasi merupakan konsep anatar cabang ilmu 
pengetahuan yaitu matematika dan seni. Teselasi biasanya digunakan oleh seniman tukang batu dan 
teselasi mengacu pada konsep artistik. Sedangkan dalam pembelajaran matematika teselasi memiliki 
beberapa konsep matematika yang lebih dalam seperti segi banyak beraturan, segi banyak tidak beraturan, 
kekongruenan, sudut dalam, jumlah sudut dalam suatu segi banyak, simetri, translasi,refleksi, dan rotasi 
(Puspadewi, 2014). 
 Prinsip teselasi ini banyak diterapkan pada kehidupan sehari-hari, seperti teknik pemasangan ubin, 
pembuatan motif pada kain, desai pola pada wallpaper dan lainnya, Bahkan teselasi terdapat pada alam 
ditemukan contoh teselasi yang terjadi secara alami, yaitu pada sarang lebah. Dimana terdapat bangun-
bangun geometri yang bisa menteselasi contohnya persegi, segitiga, segi lima beraturan, segi enam 
beraturan dan bisa berupa kurva juga. 
 Definisi terkait teselasi sebagai berikut : 

1. Regular Tesselation  
“Such a tessellation, made up congruent regular polygons of one type, all meeting edge to edge and 
vertex to vertex is called a regular tessellation” (O’Daffer, 2008).  Hanya ada tiga polygon beraturan 
yang dapat menteselasi bidang datar yaitu segitiga, persegi dan segi enam. 

2. Semiregular Tesselation 
“A tessellation formed by two or more regular polygons with the arrangement of polygons at each 
vertex the same is called a semiregular tessellation” (O’Daffer, 2008). Dua hal penting yang dimiliki 
oleh semiregular tesselation adalah teselasi yang dibentuk oleh poligon-poligon beraturan dan setiap 
puncak pertemuan poligon-poligon adalah sama. 

3. A Demi Regukar Tesselation   
“A demi regular tessellation is a tessellations of regular polygons that has exactly two or three 
different polygon arrangements about its vertices”. (O’Daffer, 2008) 
 

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa kerajinan tangan anyaman Rajapolah terkandung unsur 
matematika. Etnomatematika pada kerajinan anyaman Rajapolah dapat dimanfaatkan sebagai sumber 
belajar dalam pembelajaran matematika, menambah wawasan siswa mengenai keberadaan matematika 
yang ada pada salah satu unsur budaya yang mereka miliki, meningkatkan motivasi dalam belajar serta 
memfasilitasi siswa dalam mengaitkan konsep-konsep yang dipelajari dengan situasi dunia nyata.  
 

KESIMPULAN 

Etnomatematika yang ada pada kerajinan tangan anyaman Rajapolah adalah adanya penggunaan prinsip 

teselasi pada pola kerajinan berupa bangun-bangun geometri. Teselasi tersebut menggunakan berbagai 

jenis bangun geometri misalnya persegi panjang, konsep sudut, konsep garis yang terdapat pada kerajinan 

tangan Rajapolah. Dapat disimpulkan bahwa kerajinan tangan Rajapolah yang diaplikasikan pada kerajinan 
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tangan anyaman dapat dijadikan referensi untuk sumber belajar dalam pembelajaran matematika. 

Keberadaan etnomatematika tidak hanya terbatas pada kerajinan tangan anyaman Rajapolah saja, 

melainkan masih banyak terdapat pada unsur-unsur budaya yang lainnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

A’yun, Q., & Sujiwo, D. A. C. (2021). Analisis Keefektifan Pembelajaran Matematika Online. 

Laplace : Jurnal Pendidikan Matematika, 4(1), 88–98. 

https://doi.org/10.31537/laplace.v4i1.466 

 

Dade Mahzuni., M. M. Z. dan A. S. (2017). Pengembangan Kerajinan Tangan Berbasis Kearifan 

Budaya di Pakenjeng Kabupaten Garut. Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, 6(2), 

101-105. 

 

Dosinaeng, W. B. N., Lakapu, M., Jagom, Y. O., & Uskono, I. V. (2020). Etnomatematika Pada 

Lopo Suku Boti Dan Integrasinya Dalam Pembelajaran Matematika. Teorema: Teori Dan 
Riset Matematika, 5(2), 117. https://doi.org/10.25157/teorema.v5i2.3443 

 

Gazali, R. Y. (2016). Pembelajaran Matematika Yang Bermakna. Math Didactic, 2(3), 181–190. 

https://doi.org/10.33654/math.v2i3.47 

 

Hardiarti, S. (2017). Etnomatematika: Aplikasi Bangun Datar Segiempat Pada Candi Muaro 

Jambi. Aksioma, 8(2), 99. https://doi.org/10.26877/aks.v8i2.1707 

 

Isnawati, L. Z., & Putra, F. G. (2017). Analisis Unsur Matematika pada Motif Sulam Usus. 

NUMERICAL: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika, 87–96. 

https://doi.org/10.25217/numerical.v1i2.130 

 

Martyanti, A., & Suhartini, S. (2018). Etnomatematika: Menumbuhkan Kemampuan Berpikir 

Kritis Melalui Budaya Dan Matematika. IndoMath: Indonesia Mathematics Education, 

1(1), 35. https://doi.org/10.30738/indomath.v1i1.2212 

 

Nuraida, I. (2016). P ENERAPAN P EMBELAJARAN M ATEMATIKA R EALISTIK UNTUK M 

ENINGKATKAN K EMAMPUAN A DAPTIVE R EASONING S ISWA. 7. 

 

Puspadewi, K. R., & Putra, I. G. N. N. (2014). Etnomatematika di Balik Kerajinan Anyaman 

Bali. Jurnal Matematika, 4(2), 80–89. 

 

Rahmawati, Y. (2020). Pendekatan Matematika Realistik Bernuansa Etnomatematika: Rumah 

Gadang Minangkabau pada Materi Teorema Pythagoras. Jurnal Azimut, 3(SMAR), 22–29. 

 

Saraswati, N. L., Dibia, I. K., & Sudiana, I. W. (2014). Pengaruh Model Pembelajaran Inkuiri 

Terbimbing terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas III SD Di Gugus I Kecamatan 

Buleleng. Mimbar PGSD Undiksha, 2(1), 1–10. 

 



Prosiding Galuh Mathematics National Conference (GAMMA NC) 2022 
ISBN: 978-623-95169-7-0 

 

 

300 

 

Sumanto, S., & Sukamti, S. (2018). Keragaman Jenis dan Model Produk Home Industry 

Kerajinan Tangan sebagai Sumber Belajar di Sekolah Dasar. Sekolah Dasar: Kajian Teori 

Dan Praktik Pendidikan, 27(1), 49–58. https://doi.org/10.17977/um009v27i12018p049 

 

Wahyuni, A., Aji, A., Tias, W., & Sani, B. (2013). Peran Etnomatematika dalam Membangun 

Karakter Bangsa: Penguatan Peran Matematika Dan Pendidikan Matematika Untuk 

Indonesia Yang Lebih Baik, 1, 111–118. 

 

Zakiah, N. E., & Sunaryo, Y. (2017). Pembelajaran Dengan Pendekatan Kontekstual. Jurnal 

Teori Dan Riset Matematika (TEOREMA), 2(1), 11–20. 

 

  


