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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana refleksi pemikiran Ki Hadjar Dewantara (KHD)  a dalam konteks sosial budaya 

demak. Metode dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kajian pustka. Peneliti mengumpulkan berbagai referensi dan sumber, baik 

jurnal internasional maupun nasional, buku, dan artikel lainnya berkaitan dengan tema yang dibahas. Dari hasil pembahasan diperoleh 

pemikiran KHD dalam sosial budaya Demak.dapat di terapkan dalam pembelajaran matematika di Kelas. Budaya Demak yang di bahas 

dalam penelitian ini adalah Masjid Agung Demak. Pembelajaran matematika khususnya pada materi geometri secara kontekstual terdapat 

pada bentuk bangunan Masjid Agung Demak. Ketika melaksanakan pembelajaran siswa dibebaskan berkesplorasi, dalam hal ini guru 

hanya sebagai pendamping. Karakter budi pekerti dalam pembangunan Masjid Agung Demak diantaranya kreatif, gotong royong, 

toleransi dan lain sebagainya. 

 

Kata Kunci:  refleksi, Ki Hadjar Dewantara, sosial budaya, demak, matematika 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi yang sangat cepat membuat gaya hidup manusia juga berubah. Pertukaran 

informasi dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah tidak hanya untuk lingkup nasional tetapi juga lingkup 

internasional. Lebih-lebih lagi, itu membuat budaya asing dapat dengan mudah masuk Indonesia, ditiru oleh 

masyarakat dan kemudian diberikan berdampak pada gaya hidup masyarakat termasuk perilaku manusia itu 

sendiri. Banyak anak muda yang tidak benar-benar antusias dalam menjaga budaya sendiri. Disinilah peran 

Pendidikan untuk melindungi anak-anak bangsa dari pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya 

kita. Pemerintah dalam kurikulum merdeka berupaya mengembalikan esensi Pendidikan dengan mengeksplor 

kembali pemikiran -pemikiran Ki Hadjar Dewantara.  

Konsep pendidikan Ki Hadjar Dewantara dikenal dengan sistem paguron. Sistem Paguron adalah suatu 

sistem pendidikan nasional karena di dalam sistem pendidikan ini bertujuan pada nilai-nilai kultur, dalam hidup 

bermasyarakat di Indonesia. Schoenfield (1987 dan 1992) menandaskan, “dunia budaya matematika” akan 

mendorong siswa untuk berpikir tentang matematika sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, 

meningkatkan kemampuan siswa dalam membuat atau melakukan keterkaitan antar konsep matematika 

dalam konteks berbeda, dan membangun pengertian di lingkungan siswa melalui pemecahan masalah 

matematika baik secara mandiri ataupun bersama-sama. Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas 

penulis tertarik menuliskan artikel tentang bagaimana refleksi pemikiran Ki Hadjar Dewantara konteks sosial 

kurtural budaya Demak dalam pembelajaran matematika. 
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METODE PENELITIAN  

Penulis menggunakan pendekatan kajian pustaka (tinjauan Pustaka) dalam penelitian ini. Tinjauan  

Pustaka berusaha menggambarkan, meringkas, mengevaluasi, mengklarifikasi, dan/atau mengintegrasikan  

sumber-sumber terkait (Cooper, 1988). Tinjauan pustaka adalah penilaian terhadap keseluruhan isi pustaka 

yang berkaitan dengan pertanyaan tertentu (Fraenkel et al., 2012). Penulis mengumpulkan berbagai bahan 

pustaka, sumber dan referensi terkait dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan pembelajaran matematika 

pada penelitian ini. Penulis melakukan tinjauan Pustaka untuk mengetahui lebih mendalam tentang tentang 

refleksi pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam konteks sosial budaya demak dan dalam pemebelajaran 

matematika. Kemudian berbagai sumber, referensi dan literatur dapat dijadikan teori dalam pembahasan 

penelitian dengan menggambarkan kembali konsep dan teori dengan gaya bahasa peneliti sendiri.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Ki Hadjar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada 2 Mei 1889. Ia 

berasal dari lingkungan keluarga keraton, tepatnya pura Pakualaman, Yogyakarta. Ki. Hadjar Dewantara 

merupakan cucu dari Sri Paku Alam III, sedangkan ayahnya bernama K.P.H. Suryaningrat dan Ibundanya 

bernama Raden Ayu Sandiyah yang merupakan buyut dari Nyai Ageng Serang, seorang keturunan dari Sunan 

Kalijaga (Rahardjo, 2009). Raden Mas Suwardi Suryaningrat kemudian berganti nama di usianya yang ke 39 

tahun, ia berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Lingkungan hidup pada masa Ki Hadjar Dewantara kecil 

sangat besar pengaruhnya terhadap jiwanya yang sangat peka terhadap kesenian dan nilai-nilai kultur maupun 

religious (Hariyadi, 1989). Setelah berganti nama dengan Ki Hadjar Dewantara dapat leluasa bergaul dengan 

rakyat kebanyakan. Sehingga dengan demikian perjuangannya menjadi lebih mudah diterima oleh rakyat pada 

masa itu (Darsiti, 1984). 

Ki Hadjar Dewantara (KHD) adalah salah seorang tokoh pendidikan nasional. Beliau mendirikan 

Perguruan Taman Siswa, untuk mendidik rakyat kecil supaya bisa mandiri. Beliau bercita-cita agar bangsa 

Indonesia pada masa mendatang memiliki kepribadian nasional dan sanggup membangun masyarakat baru 

yang bermanfaat bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia.  

Menurut Ki Hadjar Dewantara dalam melaksanakan proses pendidikan di Taman siswa, 

berlandaskan pada lima prinsip, yang disebut “Panca Darma”. Panca Darma ini memuat perincian baik 

berasal dari asas-asas yang dipakai di dalam Taman siswa sejak berdirinya pada tahun 1922 hingga 

seterusnya, maupun yang terdapat dalam segala peraturan-peraturan dan berbagai adat istiadat dalam hidup 

dan penghidupan Taman siswa (Dewantara, 1964). Berikut ini lima prinsip pembelajaran yang dikemukakan 

oleh Ki. Hadjar Dewantara, yaitu;:  

1. Prinsip Kemerdekaan  

Kemerdekaan atau kemampuan pribadi bertujuan agar peserta didik dapat leluasa mengembangkan 

cipta, rasa, dan karsa dalam proses belajar. Hal ini selaras dengan semboyan “Tutwuri Handayani”. Yang 

berarti mengikuti dari belakang dan memberikan pengaruh. Mengikuti dari belakang berarti memberikan 

kebebasan kepada anak didik tanpa meninggalkan pengawasan. Sehingga anak didik tidak bebas lepas 

tanpa pengawasan dan juga tidak terkekang atau terhambat dalam pertumbuhan dan perkembangannya 

sebagai manusia merdeka. 
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2. Prinsip Kebangsaan  

Belajar juga harus sesuai dengan prinsip kebangsaan karena peserta didik akan hidup dan berinteraksi 

dengan masyarakat luas. Prinsip kebangsaan tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, oleh 

karena itu mengandung rasa satu dengan bangsa sendiri, rasa satu dalam suka dan duka, rasa satu 

dalam kehendak menuju kepada kebahagiaan lahir dan batin seluruh bangsa. Pengembangan rasa 

kebangsaan bukan berarti menafikkan bangsa lain, menjauhkan bangsa lain. Namun yang dimaksud 

dengan mengembangkan nasionalisme yaitu memupuk rasa kebangsaan sendiri dalam membina 

pergaulan dan kerja sama dengan bangsa lain di dunia. 

3. Prinsip Kebudayaan  

Belajar juga harus sesuai dengan prinsip kebudayaan tempat agar hasil belajar bisa diterima di lingkungan 

tempat tinggal. Prinsip ini dipakai untuk membimbing anak didik agar tetap menghargai serta 

mengembangkan kebudayaan sendiri. Manakala ada kebudayaan yang dapat memperindah, 

memperhalus dan meningkatkan kualitas kehidupan, hendaknya diambil. Tetapi jika berpengaruh 

sebaliknya, sebaiknya ditolak.  

4. Prinsip Kemanusiaan  

Peserta didik juga dituntut untuk tidak melanggar dasar hak asasi manusia. Dasar kemanusiaan ialah 

berusaha mengembangkan sifatsifat luhur manusia. Hidup bersama atas dasar kegotongroyongan dan 

saling mengasihi dan saling mengasuh dan membimbing agar bisa menjadi pribadi yang baik. Oleh 

karena itu dalam pelaksanaan dan selalu diorientasikan untuk kepentingan bersama.  

5. Prinsip Kodrat alam  

Prinsip Kodrat alam bertujuan agar peserta didik tidak melalaikan kewajibanya baik kewajiban terhadap 

Tuhan, Lingkungan, masyarakat, maupun diri sendiri 

Konsep dasar kependidikan Ki Hadjar Dewantara yang sekaligus sebagai prinsip kepemimpinan 

bangsa Indonesia adalah:  

1. ing ngarso sung tuladha berarti guru sebagai pemimpin (pendidik) berdiri di depan dan harus mampu 

memberi teladan kepada anak didiknya.  

2. Ing madya mangun karsa yang berarti bahwa seorang pemimpin (pendidik) berada di tengah harus mampu 

membangkitkan semangat anak didiknya.  

3. Tut wuri handayani yang berarti bahwa seorang pemimpin (pendidik berada di belakang, mengikuti dan 

mengarahkan anak didik agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. 

Ki Hadjar Dewantara menekankan materi pembelajaran pada materi pendidikan budi pekerti. Materi 

pelajaran budi pekerti yang dikembangkan oleh Ki Hadjar Dewantara dapat diambil dari: bahan yang bersifat 

spontan, cerita rakyat/dongeng/legenda, lakon dalam pertunjukan sandiwara ataupun wayang, babad dan 

sejarah, cerita-cerita dalam buku-buku karya sastrawan/pujangga terkena, kitab-kitab suci agama, adat istiadat 

yang berlaku. Kemudian, materi tersebut diajarkan sesuai dengan tingkat perkembangan usia anak didik. 

Adapun materi pendidikan budi pekerti menurut Ki Hadjar Dewantara sebagai berikut (Dewantara, 1962):  

1. Taman Indria dan Taman Anak (5-8 Tahun); Materi atau isi pengajaran budi pekerti bagi anak yang masih 

di sekolah ini berupa latihan yang mengarah pada kebaikan yang memenuhi syarat bebas yaitu sesuai 

kodrat hidup anak.  
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2. Taman Muda (9-12 Tahun); anak-anak diberi peringatan tentang segala tingkah laku kebaikan dalam 

hidupnya sehari-hari.  

3. Taman Dewasa (14-16 Tahun); anak mulai melatih diri dengan melakukan segala laku yang sulit dan berat 

dengan niat yang disengaja.  

4. Taman Madya dan Taman Guru (17-20 Tahun); Dalam jenjang ini, mereka mendapatkan pengajaran “ethik” 

yaitu hukum kesusilaan. Jadi tidak hanya bentuk-bentuk kesusilaan, tetapi juga tentang dasar-dasar 

kebangsaan, kemanusiaan, keagamaan, filsafat, kenegaraan, kebudayaan, adat istiadat dan sebagainya 

Kekuatan Demak dalam konteks sosio kultural diantaranya adalah adanya masjid Agung Demak, 

Makam Sunan Kalijaga, Pantai mangrove Morosari, tradisi Grebeg Besar, permainan tradisional dan lain 

sebagainya. Dalam artikel ini peneliti fokus pada Majid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan masjid 

kuno yang dibangun oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dibantu para Walisongo pada abad ke-15 Masehi. 

Masjid ini masuk dalam salah satu jajaran masjid tertua di Indonesia. Masjid Agung Demak dahulunya adalah 

tempat berkumpulnya Walisongo yang menyebarkan agama Islam di tanah jawa inilah yang mendasari Demak 

mendapat sebutan kota wali. Raden Patah bersama dengan Walisongo membangun masjid ini dengan 

memberi gambar serupa bulus yang merupakan candra sengkala memet yang bermakna Sirno Ilang kerthaning 

bumi. Secara filosofis bulus menggambarkan tahun pembangunan Masjid Agung Demak yaitu 1401 Saka. 

Bulus yang terdiri atas kepala memiliki makna 1, empat kaki bulus bermakna 4, badan bulus yang bulat 

bermakna 0, dan ekor bulus bermakna 1. Hewan bulus memang menjadi simbol Masjid Agung Demak, 

dibuktikan dengan adanya berbagai ornamen bergambar bulus di dinding masjid Dari sisi arsitektur, Masjid 

Agung Demak adalah simbol arsitektur tradisional Indonesia yang khas serta sarat makna. Tetap sederhana 

namun terkesan megah, anggun, indah, dan sangat berkarismatik. Atap masjid berbentuk limas yang bersusun 

tiga merupakan gambaran akidah Islam yakni Iman, Islam, dan Ihsan. Empat tiang utama di dalam masjid yang 

disebut Saka Tatal/Saka Guru dibuat langsung oleh Walisongo. Masing-masing di sebelah barat laut oleh 

Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Apel, dan sebelah 

Timur Laut oleh Sunan Kalijaga. 

Pintu Masjid Agung Demak yang dikenal dengan nama Pintu Bledheg dianggap mampu menahan 

petir. Pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo juga merupakan prasasti Candra Sengkala yang berbunyi Nogo 

Mulat Sarira Wani, maknanya tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi.nBagian teras Masjid Agung Demak ditopang 

oleh delapan buah tiang yang disebut Saka Majapahit.  

Matematika merupakan ilmu atau pengetahuan tentang belajar atau berpikir logis yang sangat 

dibutuhkan manusia untuk hidup yang mendasari perkembangan teknologi modern. Matematika mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Matematika dipandang sebagai 

materi pembelajaran yang harus dipahami sekaligus sebagai alat konseptual untuk mengonstruksi dan 

merekonstruksi materi tersebut, mengasah, dan melatih kecakapan berpikir yang dibutuhkan untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan. Belajar matematika dapat meningkatkan kemampuan peserta didik 

dalam berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Kompetensi tersebut diperlukan agar pembelajar 

memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada 

keadaan yang selalu berubah, penuh dengan ketidakpastian, dan bersifat kompetitif (Kemendikbudristek, 2022) 
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Mata Pelajaran Matematika membekali peserta didik tentang cara berpikir, bernalar, dan berlogika 

melalui aktivitas mental tertentu yang membentuk alur berpikir berkesinambungan dan berujung pada 

pembentukan alur pemahaman terhadap materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, 

operasi, relasi, masalah, dan solusi matematis tertentu yang bersifat formal-universal. Proses mental tersebut 

dapat memperkuat disposisi peserta didik untuk merasakan makna dan manfaat matematika dan belajar 

matematika serta nilai- nilai moral dalam belajar. Mata Pelajaran Matematika, meliputi kebebasan, kemahiran, 

penaksiran, keakuratan, kesistematisan, kerasionalan, kesabaran, kemandirian, kedisiplinan, ketekunan, 

ketangguhan, kepercayaan diri, keterbukaan pikiran, dan kreativitas. Dengan demikian relevansinya dengan 

profil pelajar Pancasila, Mata Pelajaran Matematika ditujukan untuk mengembangkan kemandirian, 

kemampuan bernalar kritis, dan kreativitas peserta didik. Mata Pelajaran Matematika bertujuan untuk 

membekali peserta didik agar dapat:  

1. memahami materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi matematis 

dan mengaplikasikannya secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah matematis 

(pemahaman matematis dan kecakapan prosedural),  

2. menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematis dalam membuat 

generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika (penalaran dan 

pembuktian matematis),  

3. memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematis, 

menyelesaikan model atau menafsirkan solusi yang diperoleh (pemecahan masalah matematis).  

4. mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan 

atau masalah, serta menyajikan suatu situasi ke dalam simbol atau model matematis (komunikasi dan 

representasi matematis),  

5. mengaitkan materi pembelajaran matematika berupa fakta, konsep, prinsip, operasi, dan relasi matematis 

pada suatu bidang kajian, lintas bidang kajian, lintas bidang ilmu, dan dengan kehidupan (koneksi 

matematis), dan  

6. memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, 

perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap kreatif, sabar, mandiri, tekun, terbuka, 

tangguh, ulet, dan percaya diri dalam pemecahan masalah (disposisi matematis). 

Pendidikan dan budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan sesuatu hal yang tidak 

bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan pendidikan dan budaya tercermin dari kebutuhan 

mendasar bagi setiap individu dan masyarakat serta budaya merupakan suatu kesatuan yang utuh dan 

menyeluruh yang berlaku dalam suatu masyarakat. Budaya dapat memberikan pendidikan kepada setiap 

individu dalam mempelajari suatu disiplin ilmu (Nirmalasari:2021). Pembelajaran yang mengkoneksikan 

antara materi pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari dapat memberikan siswa banyak pengalaman 

dalam menafsirkan masalah dan mungkin pula menumbuhkan ide-ide yang bervariasi dalam menyelesaikan 

permasalahan (Silver, 1997). Matematika harus dihubungkan dengan kenyataan, berada dekat dengan 

siswa dan relevan dengan kehidupan masyarakat agar memiliki nilai manusiawi. Pewewardy dan Hammer 

(Nicol, 2010) mencatat bahwa pembelajaran berbasis budaya tumbuh pesat selama tahun 1980-an dan awal 

1990-an sebagai akibat dari keberagaman dan keprihatinan atas kurangnya keberhasilan peserta didik dari 
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etnis/ras minoritas. Guru matematika harus melaksanakan prinsip kesesuaian budaya; mereka harus 

memiliki pengetahuan dan rasa hormat terhadap berbagai budaya tradisi dan bahasa dari peserta didik di 

kelas mereka. Bishop (1994) mengungkapkan, semua pendidikan matematika formal merupakan suatu 

proses interaksi kebudayaan dan setiap siswa mengalami budaya dalam proses tersebut. Dengan demikian, 

pendidikan matematika formal di sekolah sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari berbagai fenomena 

kebudayaan yang melingkupinya. Freudental (1991) mengatakan, "Matematika harus dihubungkan dengan 

kenyataan" (matematika harus dekat dengan peserta didik dan dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-

hari) ". Schoenfield (1987 dan 1992) menandaskan, “dunia budaya matematika” akan mendorong siswa 

untuk berpikir tentang matematika sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari, meningkatkan 

kemampuan siswa dalam membuat atau melakukan keterkaitan antar konsep matematika dalam konteks 

berbeda, dan membangun pengertian di lingkungan siswa melalui pemecahan masalah matematika baik 

secara mandiri ataupun bersama-sama. 

Hasil Penelitian Zakiah dkk (2019) desain pembelajaran menggunakan pendekatan kontekstual pada 

model pembelajaran berbasis masalah berdasarkan langkah-langkah Polya dapat dijadikan sebagai inovasi 

dalam pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini, yaitu: (1) mengorientasikan siswa pada 

masalah; (2) mengorganisasikan kegiatan pembelajaran; (3) membimbing invesitigasi mandiri dan kelompok 

berdasarkan langkah-langkah pemecahan masalah Polya, diantaranya: (a) memahami masalah; (b) menyusun 

rencana; (c) melaksanakan rencana; dan (d) mengecek kembali; (4) melakukan pengembangan dan 

mempresentasikan hasil karya; dan (5) melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses pemecahan masalah. 

Pemberian masalah matematis non-routin yang disajikan dalam bentuk soal matematika kontekstual, maupun 

masalah terbuka atau terstruktur yang diterapkan pada pembelajaran berbasis masalah potensial digunakan 

dalam pembelajaran sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapun implementasi dalam pembelajaran matematika diantaranya adalah pada bab geometri. 

Pemikiran KHD tentang kodrat alam kami relevansikan dengan pembelajaran menggunakan budaya demak itu 

sendiri. Peserta didik belajar di Masjid Agung Demak, tentang jarak antara titik, garis dan bidang. Dengan 

permasalahan kontekstual budaya Demak sendiri. Sebelum pembelajaran peserta didik di beri pemahaman 

tentang budaya demak, yang berkaitan dengan materi yang di pelajari. Dengan demikian rasa bangga dengan 

budaya lokal akan tercipta. Selain itu pembelajaran juga dapat dilakukan di luar kelas yaitu di tempat-tempat 

budaya. Tuntunan budi pekerti positif dari pendahulu juga sebagai motivasi tersendiri bagi peserta didik. 

Gambar 1. Pembelajaran matematika di Masjid Agung 

Demak 
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Peserta didik yang sudah memeiliki kecintaaan yang mendalam pada budaya sendiri akan mampu menangkal 

budaya asing yang bisa merusak. Dalam hal ini peran pendidik sebagai fasilitator dan motivator, mendiagnosa 

kesulitan belajar peserta didik dan memberikan bantuan dalam pembelajaran sehingga memaksimalkan 

kompetensi peserta didik. 

 

 

KESIMPULAN  

Konsep pemikiran Ki Hadjar Dewantara menitik beratkan kodrat alam dan kodrat zaman pada 

peserta didik. Pembelajaran hendaknya dikaitkan dengan sosial kultural budaya Demak, Dalam 

pembelajaran matematika selain mengaitkan antara kontekstual bentuk bangunan dan materi matematika, 

juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai luhur budaya karakter para sunan kalijaga. Sehingga budi pekerti 

peserta didik juga terbentuk dengan baik. Dengan demikian diharapkan peserta didik mampu menfilter 

budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa. 

Dalam kegiatan pembelajaran matematika dengan mengimplementasikan pandangan Ki Hadjar 

Dewantara Guru harus bisa melaksanakan pembelajaran sistem among, guru memainkan perannya sebagai: 

organisator kegiatan belajar mengajar, pendorongsiswa untuk belajar, pendiagnosa dan pemberi bantuan 

kepada siswa. Dengan mengimplementasikan ajaran Ki Hadjar Dewantara pada pembelajaran matematika 

diharapkan dapat: meningkatkan kemampuan akademik siswa dan membentuk kepribadian siswa.  

 

REKOMENDASI 

Sosial Budaya Demak dalam refleksi pemikiran Ki Hadjar Dewantara dalam penelitian ini belum 

seluruhnya dikaji, hanya mengkaji Masjid Agung Demak dalam pembelajaran matematika dalam bidang 

geometri. Maka dari itu, peneliti menyarankan agar penelitian berikutnya untuk dapat mengkaji social budaya 

demak yang lainnya dan kaitannya dengan materi matematika lainnya. 
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