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ABSTRAK 

Etnomatematika adalah sebuah media yang dapat menghubungkan antara matematika formal yang ada di sekolah dengan budaya 
lokal yang ada di masyarakat setempat. Beberapa peserta didik menganggap bahwa matematika adalah pelajaran formal yang 
hanya ada di sekolah. Jika diteliti maka dapat diketahui bahwa tenyata terdapat keterkaitan matematika yang ada di sekolah 
dengan budaya lokal yang ada di sekitar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Etnomatematika Terhadap Pendidikan 
Matematika Berbasis Budaya Lokal di Nusantara Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik 
pengumpulan data yaitu studi literatur. Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan, memeriksa 
informasi atau data tentang hasil penemuan yang berbeda dari buku, proposal, berbagai artikel dan jurnal yang berlaku. Data yang 
telah diperoleh, diteliti, dan dipusatkan di dalam dan luar secara efisien dan pada dasarnya kemudian diuraikan secara naratif. 
berdasarkan kajian studi literatur dapat disimpulkan bahwa Etnomatematika mampu membuat peseta didik tertarik atau senang 
mempelajari materi matematika berbasis budaya disamping itu etnomatematika secara langsung dapat menumbuhkan rasa cinta 
peserta didik terhadap budaya. 
 
Kata kunci: Etnomatematika, Matematika, Budaya Lokal, Peserta Didik 
 

 

PENDAHULUAN 

Kemajuan zaman membuat perkembangan teknologi semakin canggih, segala sesuatu yang 

dibutuhkan dapat dengan mudah diakses, informasi yang ada di internet dapat menyebar dengan cepat. Hal 

tersebut seringkali disebut dengan modernisasi yang mana  mempengaruhi dapat mempengaruhi kehidupan 

berbangsa yang salah satunya adalah mengikisnya nilai budaya luhur dari suatu bangsa karena pengaruh 

modernisasi yang terus menerus.  Dampak yang ditimbulkan dari hilangnya nilai budaya luhur saat ini dapat 

terlihat dari banyaknya kenakalan remaja, kekerasan, kegiatan yang kurang bermanfaat dan beberapa hal 

lainya yang dapat merugikan.  

Salah satu landasan karakter bangsa adalah budaya yang mana nilai-nilai budaya luhur haruslah 

diterapkan kepada generasi sejak masih dini sehingga dapat tertanam dengan baik dikemudian hari. Adapun 

menurut Rasyid dalam Wahyuni et al., (2013) bahwa pelestarian kebudayaan daerah dan pengembangan 

kebudayaan nasional melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun nonformal, dengan mengaktifkan 

kembali segenap wadah dan kegiatan pendidikan. Pendidikan dan budaya adalah sesuatu yang tidak bisa 

dihindari dalam kehidupan sehari-hari, karena budaya merupakan kesatuan yang utuh dan menyeluruh, 

berlaku dalam suatu masyarakat dan pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap inidividu 

dalam masyarakat. Pendidikan dan budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan dan 
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mengembangakan nilai luhur bangsa kita, yang berdampak pada pembentukan karakter yang didasarkan 

pada nilai budaya yang luhur.  

Menurut Fakhri Auliya (2019) Salah satu yang dapat menjembatani antara budaya dan pendidikan 

adalah etnomatematika. Etnomatematika adalah bentuk matematika yang dipengaruhi atau didasarkan 

budaya. Melalui penerapan etnomatematika dalam pendidikan khususnya pendidikan matematika 

diharapakan nantinya peserta didik dapat lebih memahami matematika, dan lebih memahami budaya 

mereka, dan nantinya para pendidik lebih mudah untuk menanamkan nilai budaya itu sendiri dalam diri 

peserta didik, sehingga nilai budaya yang merupakan bagian karakter bangsa tertanam sejak dini dalam diri 

peserta didik.  

Barton dalam Fajriyah (2018) menyatakan bahwa  etnomatematika  juga  dapat  dianggap  sebagai  

sebuah  program  yang  bertujuan  untuk mempelajari  bagaimana  siswa dapat  memahami,  

mengartikulasikan,  mengolah,  dan akhirnya  menggunakan  ide-ide  matematika,  konsep,  dan  praktik-

praktik  yang  dapat memecahkan  masalah  yang  berkaitan  dengan  aktivitas  sehari-hari  mereka. Disisi 

lain menurut D’Ambrosio mengatakan bahwa Tujuan  dari  etnomatematika  adalah  untuk mengakui  bahwa  

ada  cara-cara berbeda   dalam   melakukan   matematika   dengan   mempertimbangkan   pengetahuan 

matematika   akademik   yang   dikembangkan   oleh   berbagai   sektor   masyarakat   serta dengan   

mempertimbangkan   modus   yang   berbeda   dimana   budaya   yang   berbeda merundingkan    praktik    

matematika    mereka    (cara    mengelompokkan,    berhitung, mengukur,  merancang  bangunan  atau  alat,  

bermain  dan  lainnya) 

 

METODE PENELITIAN  

Jenis penelitian ini menggunakan metode Studi Literatur, menurut Danial dan Warsiah (2009:80) 

Studi Literatur merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah buku 

buku, majalah yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.  Adapun penelitian ini berusaha untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Artikel 

ini menyoroti tentang peran etnomatematika terhadap pendidikan yang ada di Indonesia. 

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 Peran 

Etnomatematika Terhadap Pendidikan Matematika Berbasis Budaya Lokal Di Nusantara. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Matematika adalah sebuah mata pelajaran bersifat wajib yang harus dipelajari oleh Peserta Didik di 

sekolah sesuai dengan jenjangnya masing-masing mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA) bahkan sampai dengan Perguruan Tinggi. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya 

matematika adalah ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat diperlukan oleh semua orang baik dalam 

pembelajaran di dalam akademik ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. hanya saja dalam 

pelaksanaanya terkadang terdapat banyak kendala yang menyebabkan matematika sulit diterima oleh siswa, 
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adapun menurut Rusliah (2016) mengatakan bahwa adakalanya pelajaran matematika yang ada di sekolah 

sulit dipahami oleh para siswa karena proses belajar matematika cenderung formal dan kaku serta kurang 

menyenangkan.Dewasa kini matematika tidak hanya dipandang sebagai sebuah mata pelajaran yang hanya 

ada di dalam ruangan kelas saja akan tetapi banyak juga konsep-konsep matematika yang dapat kita temui 

di dalam sebuah lingkungan tertentu salah satunya adalah dalam lingkungan Budaya ataupun adat istiadat. 

Rusliah (2016) berpendapat bahwasanya etnomatematika merupakan sebuah media pendekatan yang 

dapat menghubungkan realitas hubungan antara suatu budaya atau lingkungan dengan suatu pembelajaran 

di sekolah. 

 Adapun Etnomatematika terdiri dari dua suku kata yaitu etno dan matematika yang tentunya kedua 

kata tersebut memiliki makna masing-masing. etno memiliki arti gambaran yang mencerminkan sebuah 

identitas sekelompok orang yang memiliki sebuah pandangan yang sama tentang adat istiadat serta budaya 

yang ada di suatu wilayah termasuk di dalamnya adalah keyakinan, bahasa, pakaian, makanan, kebiasaan 

atau tradisi, nilai dan norma, serta hal-hal lainya. Sedangkan kata yang kedua 2 adalah matematika memiliki 

arti disiplin ilmu yang luas diantaranya terdiri dari aritmatika, membilang, mengurutkan, menyimpulkan, 

mengklasifikasikan dan modeling. Sehingga dengan demikian kita memiliki pandangan bahwa 

etnomatematika merupakan sebuah jembatan atau media untuk menghubungkan antara suatu budaya 

dengan matematika yang di sisi lain menjadi media yang dapat digunakan dalam memahami bagaimana 

keterkaitan matematika dalam sebuah budaya yang ada di masyarakat (D’Ambrosio dalam Marsigit et al., 

2014).  

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang mengkaji tentang 

etnomatematika adapun beberapa peran etnomatetamtika diantaranya adalah : 

Etnomatematika Membangun Karakter Siswa yang Cinta dengan Budaya Bangsa 

Wahyuni et al., (2013) dalam artikelnya yang berjudul Peran Etnomatematika Dalam Membangun 

Karakter Bangsa di dalamnya menjelaskan bahwa Penerapan etnomatematika sebagai salah satu 

pendekatan pembelajaran matematika dapat dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan karakter 

bangsa dalam pendidikan. Etnomatematika yang menggabungkan matematika dengan budaya akan 

memiliki fungsi ganda jika diterapkan dalam pembelajaran, selain untuk membuat siswa lebih mudah untuk 

memahami materi pelajaran juga dapat mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam budaya mereka. 

Etnomatematika tidak hanya dilihat sebagai suatu kumpulan definisi, teorema, ataupun aksioma, akan tetapi 

di dalam etnomatematika matematika digabungkan dengan unsur-unsur budaya lokal yang mempengaruhi 

pola pikir masyarakat setempat. Guru dapat menyampaikan dan menekankan betapa pentingnya nilai 

budaya-budaya tersebut. Sehingga nantinya diharapakan siswa tidak hanya mengerti matematika tetapi lebih 

menghargai budaya-budaya mereka dan dapat mengambil nilai-nilai yang ada didalamnya yang berimbas 

pada pembentukan karakter bangsa. Penekanan pada nilai-nilai budaya ini sangat penting untuk dilakukan 

oleh guru. Penekanan yang dimaksud adalah bagaiamana nilai-nilai budaya ini dapat dibiasakan dalam 

pembelajaran sehingga siswa akan menjadi terbiasa dalam menerapakan nilai-nilai budaya tersebut. 

Etnomatematika mampu meningkatkan literasi Matematika siswa 

 literasi matematika merupakan kemampuan seseorang untuk merumuskan, mengunakan dan 

menginterpretasikan matematika dalam berbagai konteks pemecahan masalah kehidupan sehari-hari secara 
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efektif. Hal ini akan mendorong seseorang untuk peka dan paham pengunaan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari. Kepekaan terhadap kegunaan matematika ini akan membantu seseorang untuk berfikir numeris 

dan spasial dalam rangka menginterpretasikan dan menganalisis secara kritis situasi sehari-hari dengan 

lebih yakin. Secara sederhana matematisasi dapat dimaknai sebagai proses penerjemahan dan pemecahan 

masalah sehari-hari. Masalah sehari-hari direpresentasikan kedalam masalah matematis untuk kemudian di 

selesaikan. Proses penyelesaian masalah ini melibatkan segenap objek dalam matematika. Setelah 

diperoleh solusi, solusi tersebut ditafsirkan kedalam konteks atau situasi nyata. Proses yang demikian akan 

meningkatkan kepekaan seseorang terhadap kegunaan matematika dalam pemecahan masalah sehari-hari. 

Kepekaan ini akan membantunya untuk menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Hal ini tidak 

hanya berlaku pada permasalahan dunia kerja yang kompleks saja akan tetapi juga mencakup masalah yang 

dihadapi sehari-hari. Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang siap menghadapi 

berbagai tantangan abad ini (Fajriyah, 2018). 

Etnomatematika mampu meningkatkan Kemampuan Pemahaman Matematika siswa 

Menurut Hendriana (2017) pemahaman matematis merupakan satu kompetensi dasar dalam 

matematika yang meliputi: kemampuan menyerap suatu materi, mengingat rumus dan konsep matemtika 

serta menerapkannya dalam kasus sederhana atau dalam kasus serupa, memperkirakan kebenaran suatu 

pernyataan, dan menerapkan rumus dalam teorema penyelesaian masalah. 

Menurut Sarwoedi et al., (2018) menyatakan bahwa Sesuatu yang tidak disukai akan berdampak negatif 

terhadap suatu hal. Begitu juga dengan siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika akan memiliki sikap 

yang acuh bahkan tidak sama sekali mau belajar matematika. Kemungkinan besar dikarenakan penyebab 

utamanya adalah siswa kurang percaya diri dan tidak termotivasi untuk belajar matematika karena mereka 

merasa tidak memiliki kemampuan dalam memahami matematika. Selain materi yang di anggap sulit 

mengkin permasalahan-permasalahan yang di sajikan oleh guru juga sangat asing bagi mereka. Dengan 

menerapkan etnomatematika dalam proses pembelajaran matemtika, dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman siswa menjadi lebih baih dan meningkat dari sebelum diterapkannya etnomatematika dalam 

proses pembelajaran.  

Penelitian Rusliah (2016) tentang etnomatematika, mendapatkan hasil bahwa pendekatan etnomatematika 

dalam permainan tradisonal anak “ingkek-ingkek” berhasil membawa materi matematika yaitu materi 

pengenalan angka, bangun datar dan probabilitas kedalam dunia keseharian anak yang menyenangkan, 

serta sesuai kehidupan sosial budaya di wilayah kerapatan adat Koto Tengah Kota Sungai Penuh Propinsi 

Jambi. 

Etnomatematika mampu meningkatkan Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika siswa 

Pratiwi (2013) menyatakan bahwa masalah matematika berkaitan dengan persoalan atau tantangan 

yang dihadapkan kepada seorang individu atau suatu kelompok yang mana individu atau kelompok tersebut 

tidak dapat menyelesaikan tantangan tersebut secara langsung melalui prosedur biasa sehingga mereka 

harus memiliki kesiapan mental maupun pengetahuan untuk memperoleh solusi dari masalah yang diberikan 

melalui berbagai strategi yang bisa digunakan untuk mendekatkan peserta didik kepada solusi yang 

diharapkan. Masalah matematika menurut Sari (2020) yaitu masalah yang disajikan dalam bentuk soal tidak 

rutin yang berupa soal cerita, penggambaran penomena atau kejadian, ilustri gambar atau teka-teki. Adapun 



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

 

 

201 

 

Saputro et al., (2020) melakukan penelitian Keefektifan Model Problem Based Learning Berbasis 

Etnomatematika Terhadap Kemampuan Pemecahan Masalah Matematis Siswa SMP dan hasil dari 

penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan pemeahan masalah siswa lebih baik ketika 

menggunakan pembelajaran Problem Based Learning berbasis etnomatematik dari pada murid yang 

menggunakan pembelajaran konvensional.  

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran etnomatematika dalam 

mendukung pendidikan matematika adalah bahwa etnomatematika memfasilitasi siswa untuk mampu 

mengkonstruksi konsep matematika sebagai bagian dari pembelajaran, berdasarkan pengetahuan siswa 

tentang lingkungan sosial budaya mereka. Selain itu, etnomatematika menyediakan lingkungan 

pembelajaran yang menciptakan motivasi yang baik dan lebih menyenangkan sehingga siswa memiliki minat 

yang besar dalam mengikuti pembelajaran matematika yang diharapkan dapat mempengaruhi kemampuan 

matematika mereka.  
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