
i  

 
 

 

 
 

 
 

KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA PADA 

MODEL PEMBELAJARAN KANCING GEMERINCING 

BERNUANSA ETNOMATEMATIKA DITINJAU 

DARI GAYA KOGNITIF SISWA 
 

 
 
 
 

TESIS 
 

 
 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar 
 

Magister Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
 

MUKERIYANTO 
 

0401517078 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

PASCASARJANA 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 
 

2019 



ii 

 

 
 



iii  

 
 

 

PERNYATAAN KEASLIAN 
 
 
 
 

Dengan ini saya 

 
Nama                : Mukeriyanto 

 
NIM                  : 0401517078 

 
Program Studi  : Pendidikan Matematika 

 
Menyatakan bahwa yang tertulis dalam tesis yang berjudul “Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematika pada Model Pembelajaran Kancing Gemerincing 

Bernuansa Etnomatematika Ditinjau dari Gaya Kognitif Siswa” ini benar-benar 

karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain atau kutipan dengan cara- 

cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau 

seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip 

atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya secara pribadi 

siap menanggung resiko/sanksi hukum yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya 

pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini. 

 

 
 

Semarang,      Agustus 2019 

 
Yang membuat pernyataan 

 
 
 
 
 
 
 

Mukeriyanto 



iv  

 
 

 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 
 

Motto 
 

Jangan berharap apa yang kamu inginkan segera tercapai, tetapi berusahalah agar 

apa yang kamu inginkan segera tercapai. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persembahan 
 

Tesis ini aku persembahkan untuk 

kedua orang tuaku yang paling 

terhebat dan alamamaterku tercinta. 



v  

 
 

 

ABSTRAK 
 

Mukeriyanto. 2019. Kemampuan Pemecahan Masalah Matematika pada Model 

Pembelajaran  Kancing  Gemerincing  Bernuansa  Etnomatematika  Ditinjau  dari 

Gaya Kognitif Siswa. Tesis, Program Studi Pendidikan Matematika, Pascasarjana, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Prof. Dr. Zaenuri Mastur, S.E, M.Si, 

Akt. Pembimbing II Dr. Mulyono, M.Si. 

 
Kata Kunci: kemampuan pemecahan masalah, model pembelajaran kancing 

gemerincing, etnomatematika, gaya kognitif. 

 
Penelitian ini bertujuan untuk    menganalisis (1) keefektifan model 

pembelajaran Kancing Gemerincing yang bernuansa etnomatematika dalam 

meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, dan (2) 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa ditinjau dari gaya kognitif 

yang diajar dengan model pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa 

etnomatematika. 

Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (mixed methids) antara 

metode kuantitatif dan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 

1 Gemawang Temanggung. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan teknik 

cluster random sampling yang terdiri atas satu kelas eksperimen dan satu kelas 

kontrol. Kelas eksperimen adalah kelas yang siswanya diberi pembelajaran 

menggunakan model pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa 

etnomatematika sedangkan kelas kontrol adalah keas yang siswanya di beri 

pembelajarang menggunakan model pembelajaran  Discovery Learnig. Analisis 

data yang digunakan adalah uji normalitas, uji homogenitas, uji kesamaan rata- 

rata, uji ketuntasan, uji beda rata-rata, uji peningkatan, dan uji paired sample test. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan model pembelajaran 

Kancing Gemerincing yang bernuansa etnomatematika efektif meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa dengan indikator siswa pada 

pembelajaran menggunakan model pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa 

etnomatematika mencapai ketuntasan klasikal, rata-rata kemampuan pemecahan 

masalah siswa pada pembelajaran model pembelajaran Kancing Gemerincing 

bernuansa etnomatematika kurang dari sama dengan kemampuan siswa pada 

pembelajaran model pembelajaran Discovery Learning, peningkatan kemampuan 

pemecahan  masalah  pada  pembelajaran  model  pembelajaran  Kancing 

Gemerincing bernuansa etnomatematika lebih dari peningkatan siswa kemampuan 

pemecahan masalah pada pembelajaran model pembelajaran Discovery Learning. 

Peningkatan cinta budaya lokal siswa yang diajar dengan model pembelajaran 

Kancing  Gemerincing  bernuansa  etnomatematika.  Siswa  dengan  gaya  kognitif 

field   independent   memiliki   kemampuan   pemecahan   masalah   matematika 

tergolong baik karena dapat mencapai semua indikator kemampuan pemecahan 

masalah  dengan sedikit kesalahan. Sisiwa dengan gaya kognitif field dependent 

memiliki kemampuan pemecahan masalah matematika tergolong cukup baik 

karena belum mencapai semua indikator kemampuan pemecahan masalah. 
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ABSTRACT 
 

Mukeriyanto. 2019. The Problem Solving Ability of Students in the Cooperative 

Learning Simulation of Kancing Gemerincing Technique with Ethnomathematics 

Nuances Reviewed by the Cognitive Mode. Thesis. Mathematics Education 

Program, Postgraduate, National University of Semarang. Supervisor I Prof. Dr. 

Zaenuri Mastur, S.E, M.Si, Akt; Supervisor II Dr. Mulyono, M.Si. 

 
Keywords: problem solving ability, kancing gemerincing learning simulation, 

ethnomathematics, cognitive mode. 

 
This   research   aims   to   analyze   (1)   the   effectiveness   of   Kancing 

Gemerincing learning simulation with ethnomathematics nuances technique in 

improving students’  mathematical  problem  solving abilities,  and  (2) students’ 

mathematical problem solving abilities in terms of the cognitive mode taught with 

the   learning   simulation   of   ethnomathematics   nuance   Kancing   Gemering 

technique. 

This research uses a combination method (mixed methods) between 

quantitative and qualitative methods. The population of this research is students of 

1
st 

Public High School of Gemawang, Temanggung. The sample in this study was 

selected by cluster random sampling technique consisting of one experimental 

class and one control class. The experimental class is a class where students are 

taught using the Learning Simulation of the Kancing Gemerincing with 

ethnomathematics nuances technique while the control class is the class whose 

students are given a lesson rarely using the Discovery Learning simulation. 

Analysis  of  the  data  used  is  the  normality  test,  homogeneity  test,  average 

similarity test, completeness test, average difference test, increase test, and paired 

sample test. 

The results of the research showed that the implementation of Kancing 

Gemerincing learning simulation with ethnomathematics nuances technique was 

effective  in  improving  students’  mathematical  problem  solving  skills  with 

learning by the indicators of students that are taught using Kancing Gemerincing 

learning simulation with ethnomathematics nuances technique achieving classical 

completeness, the average ability of students to solve problem learning in Kancing 

Gemerincing learning simulation with ethnomathematics nuances technique is less 

than the same ability of students in learning the Discovery Learning simulation, 

while the improvement in the ability to solve problems in Kancing Gemerincing 

learning simulation with ethnomathematics nuances technique is better than 

increasing students’ problem solving abilities in learning the Discovery Learning 

simulation. There is improvement of the love of local culture of students who are 

taught with the Kancing Gemerincing learning simulation with ethnomathematics 

nuances technique. Students with independent field cognitive mode have good 

mathematical  problem  solving  skills  because  they can  reach  all  indicators  of 

problem solving ability with few errors. Students with field dependent cognitive 

style have quite good mathematical problem solving skills because they have not 

reached all the indicators of problem solving abilities. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai tolak ukur kualitas pembelajaran yang menjadi sangat 

penting untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh siswa. 

Dengan pendidikan, siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilannya secara terus menerus untuk dimanfaatkan dalam kehidupan. 

Siswa yang dibekali pengetahuan dan keterampilannya dapat mengembangkan 

potensi yang dimiliki untuk mendapatkan pencapaian prestasi yang lebih baik dari 

segi akademik dan non akademik.  

Salah satu pendidikan yang ada di sekolah maupun di perguruan tinggi 

adalah proses pembelajaran matematika. Dengan pembelajaran ini diharapkan 

tujuan pendidikan dapat dicapai diantaranya terjadi perubahan sikap, 

keterampilan, serta meningkatkan kemampuan perpikir siswa. Menurut 

Pambayun, dan Retnowati (2018) matematika adalah aktivitas manusia yang 

merefleksikan pekerjaan matematika. Adapun tujuan pembelajaran matematika 

yang terdapat pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006 mengenai standar isi adalah 

sebagai berikut, 1) memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan 

konsep dan mengaplikasikannya secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam 

memecahkan masalah; 2) menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; 3) memcahkan masalah yang 
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meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, 

menyelesaikan dan menafsirkan solusi yang diperoleh; 4) mengkomunikasikan 

gagasan dengan simbol, tabel, dan diagram atau media lain yang digunakan untuk 

memperjelas keadaan atau masalah dan; 5) memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian 

dan minat dalam mempelajari mateatika serta sikap ulet dan percaya diri dalam 

memecahkan masalah. 

Lee (2017) menjelaskan bahwa matematika adalah ibu dari semua cabang 

ilmu pengetahuan dan fondasi semua ilmu pengetahuan, karena sebagian besar 

masalah ilmiah dan teknik membutuhkan matematika memecahkan. Zaenuri, 

Teguh, dan Dwidayati (2017) matematika adalah alat untuk mengembangkan cara 

berpikir, abstrak, alasannya adalah deduktif dan terkait dengan gagasan terstruktur 

dan hubungan diatur secara logis. Salah satu tujuan dari pembelajaran matematika 

adalah memecahkan masalah matematika dan menyelesaikan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan Mahmudi (Geni dan Hidayah, 2017) 

bahwa pembelajaran matematika hendaknya memuat pemecahan masalah sebagai 

bagian utama semua aspek aktivitasnya. Mawaddah, Kartono, dan Suyitno (2015) 

menambahkan bahwa salah satu tujuan pendidikan matematika di sekolah adalah 

mengembangkan aktifitas kreatif. 

Sejalan dengan Harahap, dan Surya (2017) bahwa pemecahan masalah 

merupakan suatu aktivitas kognitif yang kompleks, sebagai proses untuk 

mengatasi suatu masalah yang ditemui dan untuk menyelesaikannya diperlukan 

sejumlah strategi. Pemecahan masalah merupakan usaha nyata dalam mengatasi 
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masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kemampuan 

pemecahan masalah adalah fokus dalam pembelajaran matematika yang 

mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan solusi 

tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian (Rosyida, Riyadi, 

dan Mardiyana 2016). Menurut Tachie (2019) berpendapat bahwa banyak 

matematika pendidik tidak memiliki pengetahuan konten matematika yang 

memadai sehingga ketidakmampuan mereka untuk meningkatkan kinerja 

pembelajar mereka ke tingkat tertinggi dalam pemecahan masalah matematika.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru kelas VIII SMP Negeri 1 

Gemawang Temanggung pada tahun 2019, permasalahan pada siswa adalah 

kurangnya kemampuan dalam memecahkan masalah matematika. Hal ini terlihat 

dari banyaknya kesalahan siswa dalam belajar matematika sehingga 

mengakibatkan kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika. Dari data 

tes awal yang dilakukan, siswa banyak melakukan kesalahan pada aspek 

melakukan perhitungan dan memeriksa kembali jawaban. Perihal tersebut dapat 

dilihat dari contoh pekerjaan siswa. 

 

Gambar 1.1 Hasil Pekerjaan Siswa 
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Hal tersebut didukung dengan penelitian Harahap, dan Surya (2017) bahwa 

siswa masih belum terbiasa dengan soal-soal pemecahan masalah dan umumnya 

mereka kurang mampu dalam menuliskan penyelesaiannya. Hal ini diperkuat 

dengan hasil penelitian Ozrecberoglu, dan Caganaga (2018) yang menjelaskan 

bahwa siswa yang mengalami kesulitan dalam keterampilan meyelesaikan 

masalah disebabkan kurangnya kepercayaan diri, kurang kreatif dan 

ketergantungan dengan pemikiran orang lain. Padahal dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran di kelas biasanya guru memberikan tugas secara kontinu berupa 

latihan masalah matematika. Hasil pengamatan di lapangan pada kegiatan proses 

belajar mengajar matematika menunjukkan bahwa siswa dalam proses belajar 

mengajar masih kurang yaitu cenderung hanya sebagai penerima saja. Siswa 

kelihatan kurang memperhatikan materi yang disampaikan guru, dan kurang 

berani mengajukan pertanyaan. Kemandirian siswa dalam usaha menguasai materi 

juga masih rendah, hal ini terlihat pada saat guru memberi masalah tentang materi 

matematika yang belum disampaikan dimana hampir sebagian besar siswa tidak 

ada yang bisa menyelesaikannya. Eshetu, dan Assefa (2019) menunjukkan bahwa 

jika pemecahan masalah merupakan kegiatan kognitif, maka peningkatan 

keterampilan pemecahan masalah dalam pendidikan dapat menunjukkan tujuan 

yang bernilai.  

Hasil penelitian Supriyanti, Mastur, dan Sugiman (2015) menjelaskan 

bahwa beberapa siswa masih mengalami kesulitan dalam menafsirkan soal 

aritmetika sosial dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap konsep aritmetika 

sosial dan kesadaran bahwa konsep aritmetika sosial dapat diaplikasikan untuk 
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menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa 

mengalami kesulitan pula pada langkah-langkah penyelesaian masalah 

selanjutnya. Artinya beberapa siswa masih kurang mampu dalam memecahkan 

masalah pada langkah pertama sampai langkah keempat penyelesaian menurut 

Polya. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa terkait 

materi aritmetika sosial di SMP tersebut masih rendah. 

Hal tersebut menunjukkan perlunya diadakan suatu penyempurnaan dalam 

kegiatan pembelajaran matematika di sekolah sehingga kemampuan yang dimiliki 

siswa menjadi lebih berkembang. Penyempurnaan tersebut dapat dilakukan pada 

pemilihan metode atau model pembelajaran yang dapat diterapkan untuk 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Salah satu metode atau model 

pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran Kancing Gemerincing. 

Menurut Sholehah (2017), model pembelajaran Kancing Gemerincing adalah 

suatu teknik pembelajaran kooperatif yang menggunakan kancing-kancing atau 

benda-benda kecil lainnya sebagai media untuk pola interaksi siswa dalam 

kelompok belajar. Sejalan dengan Rumapea (2018) bahwa dengan pembelajaran 

kooperatif,siswa dapat saling bertukar ide untuk memecahkan suatu masalah 

sehingga mendorong siswa untuk belajar dari berbagai sumber. 

Menurut Abdullah (2017), pembelajaran etnomatematika adalah program 

penelitian yang menekankan pada hubungan antara matematika dengan budaya. 

Sejalan dengan pendapat Permadi, Sutaryadi, dan Subarno (2016), model 

pembelajaran Kancing Gemerincing adalah tipe pembelajaran kooperatif yang 

setiap anggota mendapatkan kancing-kancing atau benda-benda yang harus 
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digunakan setiap kali mereka ingin berbicara. Siswa mendapat kesempatan untuk 

memberikan kontribusi mereka dan mendengarkan pandangan atau pemikiran 

siswa lain. Sehingga dapat membantu siswa untuk berpikir dalam memecahkan 

masalah, membantu siswa menguasai materi yang diharapkan, serta memberikan 

siswa untuk menunjukkan potensi-potensi kemampuan yang dimilikinya termasuk 

kemampuan pemecahan masalah. Kreativitas yang dimiliki siswa akan mampu 

menggali potensi dalam berdaya cipta, menemukan gagasan dan pemahaman atas 

masalah yang dihadapinya dengan melibatkan proses berpikir dalam kelompok. 

Penerpan model pembelajaran Kancing Gemerincing dalam pembelajaran 

matematika diharapakan dapat meningkatkan kemampuam pemecahan masalah, 

hal ini dikarenakan model pembelajaran Kancing Gemerincing ini adalah salah 

satu model pembelajaran yang proses pembelajarannya dibentuk kelompok kecil 

guna memecahkan masalah matematika dengan cara kerjasama bersama dengan 

kelompoknya masing-masing. Hal ini akan dapat membantu siswa dalam belajar 

kelompok untuk menyelesaikan masalah dengan terampil dan aktif.  

Berbagai masalah yang ditemui  siswa di lingkungan kehidupan sehari-hari 

dapat diangkat sebagai permasalahan belajar yang harus dicari solusinya. Ciri 

khas dan budaya di lingkungan akan menarik untuk dikembangkan muatan lokal 

pembelajaran. Pembelajaran matematika yang mengangkat tema  budaya lokal 

secara konseptual yang dikenal dengan nama etnomatematika. Menurut Suhartini, 

dan Martyanti (2017), etnomatematika merupakan ilmu dalam mengkaji dan 

mengekspresikan kebudayaan masyarakat sekitar, peninggalan sejarah yang 

terkait dengan matematika dan pembelajaran matematika. Gerdes (1996) 
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menyatakan bahwa etnomatematika adalah matematika yang diterapkan oleh 

kelompok budaya tertentu, kelompok pekerja, dan kelompok profesonal, anak-

anak dari masyarakat kelas tertentu, suku bangsa pribumi, dan lain sebagainya.  

D’Ambrosio (1985) menyatakan bahwa tujuan adanya etnomatematika 

adalah untuk mengakui bahwa ada cara-cara berbeda dalam melakukan 

matematika dengan mempertimbangkan pengetahuan matematika yang 

dikembangkan dalam berbagai sektor masyarakat serta dengan 

mempertimbangkan cara yang berbeda dalam aktivitas masyarakat seperti cara 

mengelompokkan, menghitung, mengukur, merancang, bermain, dan lainnya. 

Dengan demikian, sebagai hasil dari sejarah budaya, matematika dapat memiliki 

bentuk yang berbeda-beda dan berkembang sesuai perkembangan masyarakat. 

Etnomatematika menggunakan konsep matematika secara luas yang terkait 

dengan berbagai aktivitas matematika, meliputi aktivitas mengelompokkan, 

menghitung, mengukur, merancang, bermain, dan lain sebagainya. Melalui 

penerapan etnomatematika dalam pembelajaran, diharapkan siswa dapat lebih 

memahami matematika, sekaligus memahami budaya mereka, dan nantinya lebih 

mudah untuk menanamkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh 

karena itu, dengan pembelajaran berbasis etnomatematika siswa dapat 

mempelajari matematika sekaligus mengenal budaya.  

Menurut Fouze, dan Amit (2018), etnomatematika menjelaskan pendapat 

secara matematik dari masyarakat yang muncul dalam bentuk yang 

beranekaragam, baik secara tertulis maupun lisan. Menurut Harding, dan Dekam 
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(2007), etnomatematika adalah pendapat yang lebih luas tentang bagaimana 

matematika berhubungan dengan dunia yang nyata.  

Pada saat memecahkan masalah, setiap individu memiliki karakteristik yang 

berbeda, yang tidak dimiliki oleh individu lain. Perbedaan karakteristik setiap 

individu dalam menanggapi informasi, merupakan gaya kognitif individu yang 

bersangkutan. Menurut Messick (Amirulmukminin, 2017) gaya kognitif sebagai 

karakteristik yang stabil atau konsisten dalam mengingat, berpikir dan 

memecahkan masalah. Witkin (1977) menambahkan bahwa gaya kognitif dalam 

belajar matematika adalah gaya kognitif field independent dan field dependent. 

Field independent  adalah individu yang bebas dan dapat memisahkan suatu 

bagian dari suatu kesatuan. Field dependent  adalah individu yang  tidak dapat 

memisahkan suatu bagian dai suatu kesatuan. Individu field dependent cenderung 

menerima bagian atau konteks yang dominan dan cenderung berkelompok.  

Pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

Kancing Gemerincing bernuansa etnomatematika merupakan pembelajaran yang 

memadukan matematika dengan budaya lokal yang menekankan pada 

penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta keterkaitan 

antara materi matematika dengan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari yang 

mengandung budaya lokal, dan mempermudah siswa untuk memahami materi 

matematika, serta untuk melestarikan budaya lokal agar tidak tercemar oleh arus 

globalisasi. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan sebagai berikut. 

1.2.1. Pembelajaran matematika hendaknya memuat pemecahan masalah sebagai 

faktor utama dari semua aspek aktivitas. 

1.2.2. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa yang 

ditunjukkan berdasarkan hasil wawancara di sekolah. 

1.2.3. Pembelajaran matematika yang berkaitan dengan lingkungan dan budaya 

lokal yang kurang optimal. 

1.3. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada kemampuan pemecahan masalah siswa kelas 

VIII SMP Negeri 1 Gemawang Temanggung dalam pembelajaran matematika 

dengan model pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa etnomatematika 

ditinjau dari gaya kognitif pada materi pokok bangun ruang sisi datar pada 

semester genap tahun ajaran 2018/2019. Budaya yang diangkat adalah budaya 

Temanggung  Provinsi Jawa Tengah. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.4.1. Bagaimana keefektifan model pembelajaran Kancing Gemerincing 

bernuansa etnomatematika dalam meningkatkan kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa? 
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1.4.2. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika siswa ditinjau 

dari gaya kognitif yang diajar dengan model pembelajaran Kancing 

Gemerincing bernuansa etnomatematika? 

1.5. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat diuraikan tujuan penelitian 

sebagai berikut. 

1.5.1. Untuk menganalisis keefektifan model pembelajaran Kancing 

Gemerincing yang bernuansa etnomatematika dalam meningkatkan 

kemampuan pemecahan masalah matematika siswa. 

1.5.2. Untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

ditinjau dari gaya kognitif yang diajar dengan model pembelajaran 

Kancing Gemerincing bernuansa etnomatematika. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan 

praktis yaitu sebagai berikut. 

1.6.1. Manfaat Teoritis 

1.6.1.1. Dapat menambah khasanah penelitian dalam bidang pendidikan 

matematika. 

1.6.1.2. Dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain dan dalam 

pengembangan bidang pendidikan khususnya pendidikan matematika. 
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1.6.2. Manfaat Praktis 

1.6.2.1. Model pembelajaran yang diterapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

model pembelajaran bagi guru dan siswa dalam mempelajari materi 

bangun ruang sisi datar. 

1.6.2.2. Memberikan wawasan bagi guru tentang kemampuan pemecahan 

masalah matematika siswa melalui model pembelajaran Kancing 

Gemerincing bernuansa etnomatematika. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA TEORITIS, KERANGKA PIKIR, DAN 

HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1. Kajian Pustaka 

Pada bagian ini akan dipaparkan kajian pustaka yang mendasari gagasan 

penelitian ilmiah. Berdasarkan suatu kerangka teori yang kuat, peneliti dapat 

merumuskan dugaan sementara dan menajamkan analisis. Pada bagian ini akan 

diurakan beberapa teori, konsep, dan perspekif yang medukung gagasan penelitian 

sebagai berikut. 

2.1.1. Teori Belajar Pendukung 

2.1.1.1. Teori Jean Piaget 

Piaget adalah seorang ahli psikologi perkembangan, ia mempelajari 

bagaimana pengetahuan dan kompetensi diperoleh sebagai konsekuensi 

pertumbuhan dan interaksi dengan lingkungan fisik dan sosial (Dahar, 2006). 

Piaget terkenal dengan teori perkembangan mental mausia atau perkembangan 

kognitif. Pentingnya teori ini adalah perkembangan kognitif siswa yang sangat 

bergantung kepada seberapa jauh siswa dapat memanipulasi dan aktif berinteraksi 

dengan lingkungannya (Shadiq, dan Mustajab 2011). Menurut Syazali (2015) 

menegaskan bahwa belajar memang merupakan suatu proses aktif dari si 

pembelajar dalam membangun pengetahuannya, bukan proses pasif yang hanya 

menerima kucuran ceramah guru tentang pengetahuan.  
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Perkembangan intelektual ada tiga aspek yang diteliti oleh Piaget yaitu 

struktur, isi, dan fungsi. Struktur  merupakan organisasi mental yang terbentuk 

pada saat orang itu berinteraksi dengan lingkungannya. Isi merupakan pola 

tingkah laku siswa yang tercermin pada saat ia merespon berbagai masalah, 

sedangkan fungsi merupakan cara yang digunakan siswa untuk memajukan 

tingkat intelektual, yang terdiri atas organisasi dan adaptasi. Proses yang termasuk 

adaptasi adalah asimilasi dan akomodasi. Implikasi dari teori belajar Piaget ini 

adalah dalam proses pembelajaran saat guru memperkenalkan informasi atau 

materi hendaknya melibatkan siswa menggunakan konsep, memberikan waktu 

yang cukup untuk menemukan ide dengan menggunakan pola pikir formal. 

Bermula dari menemukan topik yang dapat dipelajari oleh siswa, memilih atau 

mengembangkan aktivitas kelas dengan topik tersebut, memikirkan pertanyaan 

yang menunjang proses pemecahan masalah, serta menilai pelaksanaan setiap 

kegiatan, memperhatikan keberhasilan, dan melakukan revisi. 

2.1.1.2. Teori Bruner 

Bruner mengembangkan teori belajarnya bertolak pada cara bagaimana 

orang memilih, mempertahankan, dan mentransformasikan informasi aktif, dan 

inilah menurut Bruner inti dari belajar. Bruner membagi penyajian dalam proses 

pembelajaran dalam tiga tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik (Shadiq, dan 

Mustajab 2011). Pada tahap enaktif, siswa dituntut untuk mempelajari matematika 

dengan menggunakan benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata bagi 

siswa. Tahap ikonik merupakan tahap lanjutan dari tahap enaktif, siswa 

mempelajari situasi pengetahuan dalam bentuk gambar atau diagram sebagai 
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pewujudan dari kegiatan yang menggunakan benda konkret atau nyata. Setelah 

melalui tahap enaktif dan tahap ikonik, siswa harus melalui suatu tahap dimana 

pengetahuan tersebut diwujudkan dalam bentuk simbol abstrak yang dikenal 

dengan tahap simbolik. Menurut Bruner siswa belajar harus dengan keterlibatan 

aktif mempelajari konsep, prinsip dalam memecahkan masalah, dan guru 

berfungsi sebagai fasilitator bagi siswa dalam membangun pengetahuannya. 

Bruner mengemukakan bahwa belajar melibatkan tiga proses. Ketiga proses 

tersebut adalah mengolah informasi yang baru, mentransformasi informasi, dan 

evaluasi. Menurut Komalasari (2013) proses pembelajaran Bruner menekankan 

adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku siswa. Teori ini dalam 

penelitian berhubungan erat dengan pembelajaran berbasis masalah bernuansa 

etnomatematika ketika siswa harus mencari pemecahan masalah dari masalah 

yang ada di lingkungannya. Pemecahan masalah siswa harus melihat apa yang 

diketahui, dan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk pemecahan masalah. 

2.1.1.3. Teori Vygotsky 

Vygotsky berpendapat bahwa siswa membentuk pengetahuan sebagai hasil 

dari perkiraan dan kegiatan siswa sendiri melalui belajar (Trianto, 2009). 

Vygotsky berkeyakinana bahwa faktor sosial sangat penting artinya bagi 

perkembangan funsi mental lebih tinggi untuk pengembangan konsep, penalaran 

logis, dan pengambilan keputusan. Teori Vygotsky lebih menekankan pada aspek 

sosial dari pembelajaran dimana proses pembelajaran akan terjadi jika anak 

bekerja atau menangani tugas yang belum dipelajari, namun tugas tersebut masih 

berada dalam jangkauan mereka. Oleh karena itu, tugas guru sebagai fasilitator 
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mengatur lingkungan belajar siswa dan mengatur tugas yang harus dikerjakan 

siswa. Serta memberikan dukungan dinamis sehingga siswa dapat berkembang 

secara maksimal dalam zona perkembangan proksimal masing-masing.  

Prinsip teori Vygotsky ini bagian dari kegiatan pembelajaran model 

pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa etnomatematika melalui bekerja 

kelompok kecil. Peran kerja kelompok ini adalah untuk mengembangkan 

kemampuan aktual siswa, dengan kerja kelompok maka beberapa penemuan 

kembali yang dilakukan siswa dapat dikumpulkan kemudian digeneralisasikan 

atau disimpulkan secara bersama dalam kelompok tersebut. Ketika siswa 

menemukan kesulitan dalam menyelesaikan masalah pada saat bekerja secara 

kelompok, maka guru dapat memberikan bantuan dan bimbingan untuk 

mengarahkan siswa kepada jawaban yang tepat. Teori ini relevan dengan 

pemebelajaran berdasarkan masalah yang menekankan perlunya interaksi antar 

siswa, siswa dengan guru, dan siswa dengan kelengkapan belajarnya. 

2.1.2. Kemampuan Pemecahan Masalah 

2.1.2.1. Pemecahan Masalah Matematika 

Hartati, Abdullah, dan Haji (2017) menjelaskan bahwa pemecahan masalah 

matematika tergolong penting, namun di sisi lain, siswa sering mengalami 

kesulitan dalam pemecahan masalah matematika. Kelemahan dan kesulitan siswa 

dalam menjawab soal pemecahan masalah disebabkan oleh rendahnya penguasaan 

matematika, seperti konsep matematika. Sejalan dengan pendapat Sari, Putra, dan 

Syazali (2018) bahwa Pemecahan masalah sangat penting karena keterampilan 
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pemecahan masalah yang baik memberdayakan seseorang tidak hanya dalam 

kehidupan pribadi mereka tetapi juga dalam kehidupan profesional mereka. 

Pemecahan masalah merupakan salah satu hal yang penting dalam 

pembelajaran matematika. Sejalan dengan (Sukayasa, 2012) bahwa pemecahan 

masalah adalah proses penerimaan masalah sebagai tantangan untuk 

menyelesaikannya. Polya (1980) mengidentifikasi bahwa pemecahan masalah 

adalah suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai 

suatu tujuan yang tidak begitu mudah untuk dicapai. Hal akan ini mendorong 

siswa untuk lebih berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah dengan 

cara yang berbeda. Pemecahan masalah merupakan satu kesatuan dalam 

pembelajaran matematika dan tidak bisa dipisahkan dengan program yang 

terdapat dalam ilmu matematika. Pemecahan masalah tidak berdiri sendiri secara 

mandiri dalam kurikulum matematika tetapi melibatkan semua muatan standar. 

Menurut Jones (Ismawati, Masruhkan, dan Junaedi, 2015) pemecahan masalah 

merupakan bagian integral dari keseluruhan pembelajaran matematika. 

Kemampuan pemecahan masalah adalah fokus dalam pembelajaran matematika 

yang mencakup masalah tertutup dengan solusi tunggal, masalah terbuka dengan 

solusi tidak tunggal, dan masalah dengan berbagai cara penyelesaian.  

Ismawati, Mulyono, dan Hindarto (2017) menjelaskan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah sangat berkorelasi dengan kecerdasan, kreativitas, 

kemampuan penalaran, kemampuan numerik, dan kemampuan matematika. 

Rahmawan, Mariani, dan Sulhadi (2015) menjelaskan bahwa pemecahan masalah 

harus menjadi fokus dalam pembelajaran matematika. Realitanya hal ini relatif 
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belum membudaya dalam kelas-kelas matematika di Indonesia. Proses 

pembelajaran yang terjadi selama ini hanya rutinitas guru mengawali, 

menyampaikan dan mengakhiri pelajaran tanpa adanya pembaruan, hal ini 

dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi suatu rutinitas.  

Siswanto, Waluya, dan Wardono (2013) menegaskan bahwa matematika 

bersinonim dengan pemecahan masalah (problem solving) yaitu menyelesaikan 

masalah, mengkreasi pola, menginteprestasikan gambar, mengembangkan 

konstruksi geometri, membuktikan teorema, dan sejenisnya. Sejalan dengan 

pendapat Fajariyah, Sukestiyarno, Masrukan, dan Junaedi  (2013) pemecahan 

masalah (problem solving) merupakan tipe belajar paling tinggi. Utami, dan 

Wutsqa (2017) menegaskan bhawa pemecahan masalah merupakan suatu usaha 

untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan tidak secara otomatis diketahui cara 

yang tepat untuk tujuan tersebut.  

Tias, dan Wutsqa (2015) menjelaskan bahwa pemecahan masalah 

matematika tergantung pada pemahaman siswa mengenai variabel dalam 

matematika. Sejalan dengan pendapat Lahinda, dan Jailani (2015) pemecahan 

masalah menjadi tujuan utama dari semua pembelajaran matematika dan 

merupakan bagian tak terpisahkan dari semua aktivitas matematika. Pemecahan 

masalah bukan topik yang berbeda, dan menurut Utami, dan Wutsqa (2017) 

bahwa kemampuan pemecahan masalah menjadi salah satu tujuan pembelajaran 

matematika yang harus dicapai oleh siswa. 

Menurut Oktaviyanthi, dan Agus (2019) pemecahan masalah matematika 

membutuhkan beberapa level pemahaman matematika, penalaran matematis dan 
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alat matematis yang terintegrasi dalam proses penyelesaian masalah. Pemecahan 

masalah adalah proses menutup kesenjangan antara apa yang bisa dan apa yang 

diinginkan. Ini adalah tindakan menjawab pertanyaan, menerangkan 

ketidakpastian atau menjelaskan sesuatu yang tidak dipahami sebelumnya (Samo 

2017). Siswoyuono, dan Susilo (2016) menambahkan bahwa pemecahan masalah 

merupakan bagian yang sangat penting karena dalam proses pembelajaran 

maupun penyelesaiannya, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman 

menggunakan pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dimiliki untuk 

diterapkan pada pemecahan masalah 

Menurut NCTM (Walle, 2008) menjelaskan bahwa pemecahan masalah 

melibatkan konteks yang beragam sebagai hasil pengaitan antara satu masalah 

dengan masalah lainnya dalam kehidupan sehari-hari untuk situasi matematika 

yang ditimbulkan. Standar atau indikator kemampuan pemecahan masalah 

menurut NCTM adalah, (1) membangun pengetahuan matematika baru melalui 

pemecahan masalah; (2) menyelesaikan masalah yang muncul dalam matematika 

dan bidang lain; (3) Menerapkan dan menyesuaikan berbagai strategi untuk 

memecahkan masalah; dan (4) mengamati dan merefleksikan proses pemecahan 

masalah matematis. 

2.1.2.2. Tahap Pemecahan Masalah Matematika 

Tahapan pemecahan masalah menurut Polya (1980) ada empat tahap 

menyelesaikan masalah yaitu, (1) memahami masalah; (2) merencanakan 

penyelesaian; (3) melakukan perhitungan; (4) memeriksa kembali jawaban. 

Menurut Montague (Ismawati, Masruhkan, dan Junaedi, 2015) pemecah masalah 
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yang baik menggunakan berbagai macam strategi dan proses berpikir yang 

memudahkan dalam pemecahan masalah yaitu, (1) membaca masalah (read); (2) 

menyatakan masalah ke dalam kata-kata sendiri (paraphrase); (3) membuat 

gambar diagram (visualizing); (4) merumuskan rencana penyelesaian 

(hypothesize); (5) memprediksi hasil penyelesaian (estimate); (5) melaksanakan 

perhitungan (compute); (7) memeriksa dan mengoreksi hasil penyelesaian (check). 

Widyastuti (2015) menjelaskan terdapat empat langkah yang dapat 

digunakan dalam pemecahan masalah, yaitu understanding the problem, devising 

a plan, carrying out the plan, dan looking back. Pada langkah understanding the 

problem atau memahami masalah, siswa harus dapat memahami masalah yang 

ada dengan cara menetukan dan mencari apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan pada masalah. Pada langkah devising a plan atau menyusun rencana 

penyelesaian, siswa harus dapat menyusun rencana penyelesaian dari masalah 

yang ada berdasarkan apa yang telah diketahui dan ditanyakan pada masalah 

sesuai dengan langkah pertama. Pada langkah carrying out the plan atau 

menyelesaikan masalah sesuai perencanaan, siswa harus dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ada sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat pada 

langkah kedua. Pada langkah looking back atau memeriksa kembali hasil yang 

telah diperoleh, siswa harus dapat memeriksa kembali hasil yang telah 

diperolehnya, apakah jawabannya sudah benar dan sesuai dengan apa yang 

ditanyakan pada masalah atau belum. 
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Pada penelitian ini untuk menganalisis kemampuan pemecahan masalah 

siswa menjawab soal, berdasarkan tahapan pemecahan masalah Polya. Tahapan 

tesebut dapat djelaskan secara rinci adalah sebagai berikut. 

2.1.2.2.1. Memahami masalah 

Pada tahapan ini siswa dapat memahami sebagai langkah untuk mengidentifikasi 

masalah. Langkah ini bertujuan untuk memahami masalah matematika yang akan 

dihadapi dan menggambarkan rancanagn penyelesaian untuk masalah tersebut. 

2.1.2.2.2. Merencanakan penyelesaian 

Pada tahapan ini siswa dapat menganogikan penyelesaian masalah matematika 

yang dihadapi menggunakan cara pemikiran masing-masing. Analogi dapat 

dibangun melalui gambaran dari masalah yang memiliki tingkat kesulitan sama 

atau memiliki struktur yang sama. 

2.1.2.2.3. Melakukan perhitungan 

Pada tahapan ini siswa dapat melakukan apa yang telah direncanakan pada 

tahapan sebelumnya, yaitu merencanakan penyelesaian. Memalui analogi 

pemecahan masalah syang dihadapi, siswa melakukan pemecahan masalah 

berdasarkan pola pikirnya yan didukung dengan teori atau strategi yang sesuai dan 

benar sehingga proses peecahan masalah menjadi efektif. 

2.1.2.2.4. Memeriksa jawaban kembali 

Pada tahapan ini siswa dapat melakukan pemerisaan jawaban kembali untuk 

proses pemecahan masalah yang dilaluinya. Jika siswa telah selesai melakukan 

analisis pemecahan masalah siswa tidak semata-mata telah selesai mengerjakan 

soal, tetapi harus melakukan pemeriksaan kemabali jawaban yang telah 
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dilakukannya dalam memecahkan masalah. Melalui tahapan ini, siswa diharapkan 

semakin teliti dalam proses pemecahan masalah yang dilakukannya, sehingga 

pada proses pemecahan masalah selanjutnya, siswa dapat belajar dari 

perkembangan koreksi pada masalah yang telah dilakukan sebelumnya. 

2.1.3. Model Pembelajaran Kancing Gemerincing 

Lie (2008:63) model pembelajaran Kancing Gemerincing dikembangkan 

oleh Spencer Kagan pada tahun 1992. Model pembelajaran Kancing Gemerincing 

adalah model pembelajaran kooperatif yang masing-masing anggota kelompok 

mendapatkan kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka dan 

mendengarkan pandangan dan pemikiran anggota yang lain. Sejalan dengan 

penelitian Purnama, dan Afriansyah (2016) bahwa model pembelajaran kooperatif 

merupakan suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok 

kecil yang memiliki tingkat kemampuan yang berbeda, dalam menyelesaikan 

masalah dengan cara berkelompok yang setiap anggota saling kerjasama dan 

membantu untuk memahami suatu masalah. Narso, Suyitno, dan Masrukan (2013) 

Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dengan kelompok kecil siswa yang 

bekerja sebagai sebuah tim untuk menyelesaikan sebuah masalah. Model 

pembelajaran kooperatif, siswa dikelompokkan secara heterogen berdasarkan 

kemampuan, jenis kelamin, suku, dan lain-lain (Swastika, Mardiyana, dan Subanti 

2014). Menurut Muna, dan Afriansyah (2016) Dalam teknik kancing gemerincing, 

siswa diberikan kancing dan dirangsang untuk menghabiskan kancing yang 

dimiliki dengan cara mengemukakan pendapat, menanggapi pendapat dan 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan, sehingga siswa mampu 
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berkomunikasi, memahami materi, berpikir kreatif dan bertindak cepat secara 

berkelompok. 

Keunggulan dari model ini adalah untuk mengatasi hambatan pemerataan 

kesempatan yang sering mewarnai kerja kelompok. Afianti, Sulastry, dan Alimin 

(2017) model pembelajaran Kancing Gemerincing ini digunakan untuk 

mengaktifkan siswa pada saat berdiskusi. Dimana dalam diskusi tidak hanya 

perwakilan kelompok saja yang aktif mengemukakan pendapat, tetapi semua 

anggota kelompok mempunyai kesempatan yang sama untuk mengemukakan 

pendapat. Agustyaningrum, dan Widjajanti (2013) menjelaskan bahwa model 

pembelajaran Kancing Gemerincing dapat diaplikasikan pada semua mata 

pelajaran tak terkecuali matematika. Dalam kegiatan Kancing Gemerincing, setiap 

anggota kelompok mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi mereka 

dan mendengarkan pandangan serta pemikiran anggota kelompok yang lain. 

Sejalan dengan Susanti, Budiyono, dan Slamet (2016) bahwa model 

pembelajaran Kancing Gemerincing adalah model dimana setiap anggota 

mendapatkan chips yang berbeda yang harus digunakan setiap kali mereka ingin 

berbicara menyatakan keraguan, menjawab pertanyaan, mengajukan pertanyaan, 

mengungkapkan ide, mengklarifikasi pernyataan, mengklarifikasi ide, merespon 

ide, merangkum, mendorong partisipasi anggota lainnya, memberikan 

penghargaan untuk ide yang dikemukakan anggota lainnya dengan mengatakan 

hal yang positif. Sintaks dalam pembelajaran Kancing Gemerincing menurut 

Huda (2013:142) disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Kancing Gmerincing 

Fase Kegiatan Guru 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan (indikator hasil belajar), 

guru memotivasi siswa, guru mengaitkan pelajaran 

sekarang dengan yan terdahulu 

Menyajikan 

informasi 

Guru menyajikan informasii kepada siswa dengan jalan 

demonstrasi 

Mengorganisasikan 

siswa dalam 

kelompok belajar 

Guru menjelaskan kepada siswa cara membentuk 

kelompok belajar, guru mengorganisasikan siswa ke 

dalam kelompok-kelompok belajar (setiap kelompok 

beranggotakan 4-6 orang dan harus heterogen terutama 

jenis kelamin dan kemampuan siswa, dan setiap anggota 

diberi tanggung jawab untuk mempelajari atau 

mengerjakan tugas), guru menjelaskan tentang 

penggunaan media kancing sebagai salah satu tiket untuk 

berpendapat di dalam kelompoknya masing-masing 

Membimbing 

kelompok  

Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada 

saat siswa mengerjakan tugas 

Evaluasi 

 

 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang 

telah dipelajari atau meminta siswa mempresentasikan 

hasil kerjanya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi 

Memberi 

penghargaan 

Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang 

berprestasi untuk menghargai upaya dan hasil belajar 

siswa baik secara individu maupun kelompok 

Huda (2013:142) 

Adapun kelebihan dari model Kancing Gemerincing adalah sebagai berikut. 

2.1.3.1. Dengan Kancing Gemerincing, individu memberikan kontribusi kepada 

mereka dalam mengemukakan pendapat dan mendengarkan pandangan 

serta pemikiran orang lain.  

2.1.3.2. Dengan Kancing Gemerincing, setiap anggota mempunyai kesempatan 

yang sama, tidak ada anggota yang mendominasi dan banyak bicara 

sementara anggota yang lain pasif.  

2.1.3.3. Dengan Kancing Gemerincing, pemerataan tanggung jawab dapat 

tercapai tidak ada anggota yang menggantungkan diri pada rekannya 

yang dominan.  
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2.1.3.4. Dengan Kancing Gemerincing, memastikan siswa mendapat kesempatan 

untuk berperan serta.  

2.1.4. Etnomatematika 

Ethnomathematics in the elementary classroom is where the teacher and the 

students value cultures, and cultures are linked to curriculum” (Barta dan 

Shockey, 2006).  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 (Rosa dan Orey, 2011). 

Dapat dijelaskan bahwa etnomatematika berhubungan dengan budaya dalam 

masyarakat yang dihubungkan dengan kurikulum. Etnomatematika dihubungkan 

dengan budaya yang berkembang di masyarakat termasuk bahasa, perangkat 

tingkat laku, mitos, dan juga simbol yang ada di masyarakat.  

Menurut (Wahyuni, 2013) etnomatemtika merupakan jembatan matematika 

dengan budaya, sebagiamana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa 

etnomatematika mengakui adanya cara-cara berbeda dalam melakukan 

matematika dalam aktivitas masyarakat. Dengan menerapakan etnomatematika 

sebagai suatu pendekatan pembelajaran akan sangat memungkinkan suatu materi 

yang dipelajari terkait dengan budaya mereka sehingga pemahaman suatu materi 

oleh siswa menjadi lebih mudah karena materi tersebut terkait langsung dengan 

budaya meraka yang merupakan aktivitas mereka sehari-hari dalam 
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bermasyarakat. Tentunya hal ini membantu guru sebagai fasilitator dalam 

pembelajaran untuk dapat memfasilitasi siswa secara baik dalam memahami suatu 

materi. Menurut Achor (2009) etnomatematika adalah seni atau teknik 

menerangkan, mengetahui, dan memehami berbagai kontek budaya.  

Menurut Putri (Suhartini, dan Martyanti 2017) etnomatematika juga 

bertujuan untuk mempelajari bagaimana peserta didik untuk memahami, 

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

konsep, dan praktek-praktek tersebut dan diharapkan akan dapat memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari mereka. Hartoyo (2012) 

etnomatematika merupakan representasi kompleks dan dinamis yang 

menggambarkan pengaruh kultural penggunaan matematika dalam aplikasinya. 

Menurut Nofitasari, Mastur, dan Mashuri (2015), etnomatematika 

merupakan studi tentang konsepsi-konsepsi, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan 

matematika dan termasuk pekerjaan mendidik dan membuat anggota kelompok 

menyadari bahwa (1) mereka mempunyai pengetahuan; (2) mereka dapat 

menyusun dan menginterpretasikan pengetahuannya; (3) mereka mampu 

memperoleh pengetahuan akademik; dan (4) mereka mampu membandingkan dua 

tipe pengetahuan yang berbeda dan memilih salah satu yang cocok untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Senada dengan pendapat Fujiati dan 

Mastur (2014) bahwa dalam pembelajaran berbasis etnomatematika, lingkungan 

belajar berubah menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi guru dan siswa, 

yang memungkinkan guru dan siswa berpartisipasi aktif berdasarkan budaya yang 

sudah mereka kenal, sehingga dapat diperoleh hasil belajar yang optimal.  
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Kaselin, Sukestiyarno, dan Waluya (2013) menambahkan bahwa 

etnomatematika sebagai sesuatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks 

sosial budaya, termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Rizka, 

Mastur, dan Rochmad (2014) menjelaskan bahwa etnomatematika pada 

pembelajaran matematika siswa dapat mengenali dan menggunakan koneksi 

antara ide-ide matematika dalam menyelesaikan masalah proyek, mengkaitkan 

ide-ide matematika dan matematika dengan disiplin ilmu diluar matematika, dan 

matematika dengan dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari, dan sejalan dengan 

Fujiati, dan Mastur (2014) pembelajaran berbasis etnomatematika adalah 

matematika yang dipraktekkan di antara kelompok budaya yang teridentifikasi. 

Cahyaningrum, dan Sukestiyarno (2016) Etnomatematika adalah 

memasukkan dokumentasi dan belajar tentang model-model belajar yang 

berkaitan dengan budaya. Sejalan dengan pendapat Noto, Firmasari, dan 

Fatchurrohman (2019) bahwa etnomatematika merupakan program penelitian 

terkait sejarah dan filsafat matematika, dengan maksud pedagogis, memusatkan 

pada seni dan teknik menjelaskan, memahami serta mengatasi lingkungan sosial-

budaya yang berbeda. Etnomatematika pada penelitian ini diambil dari bentuk-

bentuk bangun geometri yang terdapat pada masyarakat Temanggung. Bentuk-

bentuk tersebut merupakan bentuk-bentuk yang terdapat pada budaya lokal siswa 

yang  ada di  Temanggung. Penambahan bentuk budaya lokal diharapkan dapat 

meningkatkan rasa cinta budaya yang dimiliki oleh siswa, karena secara langsug 

cinta budaya akan mempengaruhi pendidikan karakter yang dimiliki oleh siswa. 

Berikut contoh etnomatematika yang ada di Temanggung. 
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2.1.4.1. Candi Pringapus 

 

Gambar 2.1 Candi Pringapus 

Candi Candi Pringapus dibangun pada tahun tahun 772 C atau 850 Masehi 

menurut prasasti yang ditemukan di sekitar candi ketika diadakan restorasi pada 

tahun 1932. Candi ini merupakan replika Mahameru, nama sebuah gunung tempat 

tinggal para dewata. Hal ini terbukti dengan adanya adanya hiasan antefiks dan 

relief hapsara yang menggambarkan makhluk setengah dewa. 

2.1.4.2. Prasasti Gondosuli 

 

Gambar 2.2 Prasasti Gondosuli 

Prasasti Gondosuli (832 M) terletak di Temnggung. Situs ini memiliki luas 

keseluruhan sekitar 4.992   . Sesuai dengan candrasengkala yang ada, Prasasti 

Gondosuli menjadi saksi bisu kejayaan Dinasti Sanjaya, terutama di masa 

pemerintahan Rakai Patahan sebagai raja di Mataram Kuno. Nama Rakai Patapan 

juga dapat dijumpai dalam Prasasti Karang Tengah yaitu ditulis pada tahun 824 

Masehi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/850
https://id.wikipedia.org/wiki/1932
https://id.wikipedia.org/wiki/Mahameru
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Antefiks&action=edit&redlink=1
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2.1.4.3. Gamelan 

 

Gambar 2.3 Gamelan 

Gamelan adalah ensembel musik yang biasanya menonjolkan slenthem, 

gambang, gendang, dan gong. Musik yang tercipta pada Gamelan berasal dari 

paduan bunyi gong, kenong, slentehm, dan alat musik Jawa lainnya. Irama musik 

umumnya lembut dan mencerminkan keselarasan hidup, sebagaimana prinsip 

hidup yang dianut pada umumnya oleh masyarakat Jawa. Menurut kepercayaan 

orang jawa, gamelan diciptakan oleh dewa yang menguasai daratan Jawa yaitu 

Sang Hyang Guru yang mendiami Gunung Mahendra. Jadi pada jaman dahulu 

gamelan tersebut dibuat dan digunakan untuk berkomunikasi dan untuk 

memanggil Dewa. Di Temanggung Gamelan ini dugunakan untuk mengiringi 

kesenian Wayang Kulit dan Kuda Lumping yang setiap tahunnya sudah menjadi 

budaya Temanggung.  

Contoh soal bangun ruang sisi datar yang bernuansa etnomatematika secara 

rinci dijelaskan sebagai berikut. 

 

Gambar 2.4 Gamelan Slenthem 
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Slenthem adalah salah satu jenis gamelan yang ada di Jawa. Biasanya di 

Temanggung gamelan digunakan untuk mengiringi kesenian Kuda Lumping atau 

Wayang Kulit. Slenthem ini memiliki panjang      , lebar      , dan tinggi 

     . maka, berapakah volume Slenthem tersebut? 

1) Memahami masalah 

Diketahui  

Slenthem berbentuk balok 

Panjang        

Lebar        

Tinggi        

Ditanya 

Berapakah volume Slenthem tersebut? 

2) Merencanakan penyelesaian 

 

 

  

            

3) Melakukan perhitungan 

Subtitusikan unsur yang diketahui ke dalam rencana penyelesaian 

            

                  

           

4) Memeriksa kembali jawaban 

Jadi, volume Slenthem tersebut adalah            

60 cm 

30 cm 
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Siswa diminta untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan kembali semua tahapan 

pekerjaan yang telah dilakukannya. 

2.1.5. Model Kancing Gemerincing Bernuansa Etnomatematika 

Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Kancing 

Gemerincing bernuansa etnomatematika adalah pembelajaran kelompok dengam 

menggunakan kotak kecil yang berisi kancing sebagai tiket siswa ketika 

mengeluarkan pendapat mengenai masalah matematika yang berkaitan dengan 

etnomatematika. Adapun langkah-langkah dari model Kancing Gemerincing 

bernuansa etnomatematika ini peneliti menerapkan masalah matematika yang 

berkaitan dengan etnomatematika yang ada di daerah peneliti mengambil. 

Tabel 2.2 Sintaks Model Kancing Gemerincing Bernuansa Etnomatematika 

Fase Kegiatan Guru 

Menyampaikan 

tujuan dan 

memotivasi siswa 

Guru menyampaikan tujuan (indikator hasil belajar), 

guru memotivasi siswa, guru mengaitkan pelajaran 

sekarang dengan etnomatematika 

Menyajikan 

informasi  

Guru menyajikan informasi kepada siswa mengenai 

pembelajaran matematika bernuansa etnomatematika 

dengan jalan demonstrasi 

Mengorganisasikan 

siswa dalam 

kelompok belajar 

Guru mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok 

belajar (setiap kelompok beranggotakan 4-6 orang dan 

harus heterogen terutama jenis kelamin dan kemampuan 

siswa, dan setiap anggota diberi tanggung jawab untuk 

mempelajari atau mengerjakan tugas matematika yang 

berkaitan dengan etnomatematika), guru menjelaskan 

tentang penggunaan media kancing sebagai salah satu 

tiket untuk berpendapat di dalam kelompoknya masing-

masing 

Membimbing 

kelompok  

Guru membimbing kelompok belajar pada saat siswa 

mengerjakan tugas matematika yang berkaitan dengan 

etnomatematika 

Evaluasi 

 

 

Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi bengun 

ruang sisi datar yang dikaitkan dengan etnomatematika, 

kemudian siswa diminta untuk mempresentasikan hasil 

kerjanya secara berkelompok 

Memberi Guru memberikan penghargaan kepada siswa yang 
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Fase Kegiatan Guru 

penghargaan berprestasi untuk menghargai upaya dan hasil belajar 

siswa baik secara individu maupun kelompok 

 

2.1.6. Model Pembelajaran Discovery Learning 

Zarkasyi (2015:63) Discovery Learning adalah suatu model pembelajaran 

yang dirancang sedemikian sehingga siswa dapat menemukan konsep-konsep dan 

prinsip melalui proses mentalnya sendiri. Menurut (Budiningsih, 2005:43) model 

pembelajaran Discovery Learning adalah cara belajar memahami konsep, arti, dan 

hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai pada kesimpulan. 

Pembelajaran pada model pembelajaran Discovery Learning terdapat langkah-

langkah yang harus dilaksanakan dalam kegiatan belajar yaitu sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Sintaks Model Pembelajaran Discovery Learning 

Fase Kegiatan Guru 

Stimulation  Pertama siswa dihadapkan pada fenomena yang mengandng 

permasalahan, suatu yang menimbulkan kebingungannya dan 

timbul keinginan untuk menyelidiki sendiri. Guru dapat 

memulai pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, 

anjuran membaca buku, dan aktivitas belajar lainnya yang 

mengarah pada persiapan pemecahan masalah. Stimlasi pada 

fase ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi belajar 

yang dapat mengembangkan dan membantu siswa dalam 

mengeksplorasi. 

Problem 

statement  

Setelah dilakukan stimulation guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin 

masalah yang relevan dengan bahan pelajaran, kemudian 

dipilih dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis atau dugaan 

sementara permaalahan. 

Data 

collection 

Pada saat siswa melakukan eksperimen atau eksplorasi, guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang relevan untuk membuktikan benar atau 

tidaknya hipotesis. 

Data 

processing  

Pengilahan data merupakan kegiatan mengolah data dan 

informasi yag telah diperoleh para siswa baik melalui 

wawancara atau observasi. 

Verification  Pada tahap ini siswa melakukan peeriksaan secara cermat 
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Fase Kegiatan Guru 

 

 

untuk membukikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah 

ditetapkan. 

Generalization Guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan 

pembelajaran 

Budiningsih (2005:43) 

Adapun kelebihan dari model pembelajaran Discovery Learning adalah 

sebagai berikut (Yuliana, 2018), (1) membantu siswa untuk memperbaiki dan  

meningkatkan keterampilan‐keterampilan dan proses‐proses kognitif; (2) model 

ini sangat  memungkinkan siswa berkembang dengan  cepat dan sesuai dengan 

kecepatannya  sendiri; (3) meningkatkan tingkat  penghargaan pada siswa, karena 

unsur  berdiskusi; (4) mampu menimbulkan perasaan senang dan bahagia karena 

siswa  berhasil melakukan penelitian; dan (5) membantu siswa menghilangkan 

skeptisme (keragu‐raguan) karena mengarah pada kebenaran yang final dan 

tertentu. 

Adapun kekurangan dari model pembelajaran Discovery Learning adalah 

sebagai berikut, (1) model ini menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran 

untuk belajar, bagi siswa yang kurang memiliki kemampuan kognitif yang rendah 

akan mengalami kesulitan dalam berfikir abstrak atau yang mengungkapkan 

hubungan antara konsep‐konsep, yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya 

akan menimbulkan frustasi; (2) model ini tidak cukup efisien untuk digunakan 

dalam mengajar pada jumlah siswa yang banyak hal ini karena waktu yang 

dibutuhkan cukup lama untuk kegiatan menemukan pemecahan masalah; (3) 

harapan dalam model ini dapat terganggu apabila siswa dan guru telah terbiasa 

dengan cara lama; dan (4) model pengajaran discovery ini akan lebih cocok dalam 

pengembangkan pemahaman, namun aspek lainnya kurang mendapat perhatian.  
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2.1.7. Gaya Kognitif 

Setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu 

cara seseorang dalam bertingkah laku, menilai, dan berpikir akan berbeda pula. 

Begitu juga dengan hal belajar, individu akan memiliki cara yang berbeda atas 

pendekatan yang dilakukan terhadap situasi belajar, dalam cara menerima, 

mengorganisasikan serta menghubungkan pengalaman dengan cara merespon 

suatu metode pembelajaran. Pembelajaran ini bukan untuk mengukur tingkat 

kemampuan seseorang tetapi bentuk kemampuan individu dalam memproses dan 

menyusun informasi dan tanggap terhadap stimulus yang ada di lingkungan. 

Perbedaan yang menetap pada setiap individu dalam cara mengolah 

informasi dan menyusunnya dari pengalaman lebih dikenal dengan gaya kognitif. 

Seperti yang dijabarkan Muhtarom (Vendiagrys, Junaedi, dan Masruhkan, 2015) 

Gaya kognitif dapat didefinisikan sebagai variasi cara seseorang menerima, 

mengingat, dan berpikir atau sebagai cara-cara khusus dalam menerima, 

menyimpan, membentuk, dan memanfaatkan informasi. Didukung dengan 

Nurdinasari, dan Rocmad (2015) bahwa gaya kognitif siswa merupakan salah satu 

faktor yang perlu diperhatikan dalam kegiatan pembelajaran. Gaya kognitif 

berhubungan dengan penerimaan dan pemrosesan oleh seseorang pada saat 

memproses, menyimpan, dan menggunakan informasi untuk menanggapi suatu 

masalah diberbagai situasi lingkungan.  

Menurut Mulyani (Amalia, Riyadi, dan Sujadi 2014) gaya kognitif 

merupakan bagian dari gaya belajar yang menggambarkan kebiasaan berperilaku 

yang tetap dalam diri seseorang dalam menerima, memikirkan, memecahkan 
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masalah maupun dalam menyimpan informasi. Seseorang yang memiliki gaya 

kognitif field independent cenderung kurang begitu tertarik dengan fenomena 

sosial dan lebih suka dengan materi yang lebih abstrak atau memerlukan teori dan 

analisis, sedangkan seseorang yang memiliki gaya kognitif field dependent 

cenderung menerima sesuatu secara global dan mengalami kesulitan dalam 

memisahkan diri dari keadaan sekitar. Jadi dapat disimpulkan bahwa, gaya 

kognitif adalah cara khas siswa dalam belajar baik yang berkaitan dengan cara 

penerimaan dan pengelolaan informasi, sikap terhadap informasi, dan kebiasaan 

yang berhubugan dengan lingkungan belajar. Gaya kognitif akan mempengaruhi 

siswa dalam memahami materi dan memahami permasalahan karena siswa 

mempunyai cara khas dalam menyusun dan mengelola informasi selama 

mempelajari materi.  

Mulyono (2012) menjelaskan bahwa field independent (FI) merupakan gaya 

kognitif yang cenderung tidak terpengaruh oleh manipulasi dari unsur-unsur 

pengecoh pada konteks dan mampu secara analitik untuk menentukan bagian-

bagain sederhana yang terpisah dari konteks aslinya. Sedangkan field dependent 

(FD) merupakan gaya kognitif yang cenderung sulit untuk menentukan bagian 

sederhana dari konteks aslinya atau mudah terpengaruh oleh manipulasi unsur-

unsur pengecoh pada konteks karena memandangnya secara global. Dalam 

pembelajaran matematika, hal lain yang perlu diperhatikan oleh guru adalah gaya 

kognitif siswa. Hal ini disebabkan karena kemampuan seseorang dalam 

memproses infomasi berbeda-beda. Oleh karena itu guru harus memahami bahwa 

karakteristik yang dimiliki oleh siswa beragam (Muzaini 2016). Witkin (1977) 
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mengidentifikasi karakteristik utama dari gaya kognitif tersebut dengan rincian 

sebagai berikut. 

2.1.7.1. Individu dengan gaya kognitif field dependent adalah individu yang 

kurang atau tidak mampu memisahkan suatu bagian dari suatu kesatuan. 

Individu field dependent cenderung menerima bagian atau konteks yang 

domain dan cenderung berkelompok. 

2.1.7.2. Individu dengan gaya kognitif field idependent adalah individu yang 

dapat bebas dan persepsi terorganisir dan dapat memisahkan suatu 

bagian dari suatu kesatuan. Individu field idependent cenderung 

individual. 

Gaya kognitif memiliki dua kutub yang tidak menunjukkan adanya 

keunggulan antara kutub yang satu dengan kutub yang lain. Masing-masing kutub 

cenderung memiliki nilai positif pada ruang lingkup tertentu dan cenderung 

memiliki nilai negatif pada ruang lingkup yang lain (Rofiq, 2007). Gaya kognitif 

menunjukkan adanya variasi antar individu, tetapi variasi tersebut tidak 

menunjukkan tingkat kemampuan tertentu. Karakteristik individu yang memiliki 

gaya kognitif yang sama, belum tentu memiliki kemampuan yang sama. Tidak 

dapat dikatakan bahwa individu yang memiliki nilai tinggi pada tes gaya kognitif 

lebih baik daripada individu yang memiliki nilai rendah pada tes gaya kognitif. 

Karakteristik individu field dependent dan field independent memiliki kelemahan 

dan kelebihan masing-masing. Kedua karakteristik gaya kognitif tersebut sangat 

penting dalam proses pembelajaran. Karena dengan adanya karakteristik gaya 

kognitif akan sangat membantu guru dalam menentukan keputusan mengenai 
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pendekatan belajar. Pratiwi (2015) menjelaskan bahwa karakteristik individu 

dengan gaya kognitif FD lebih suka menyelesaikan sesuatu dengan cara yang 

telah ditetapkan, sedangkan individu FI lebih suka menyelesaikan sesuatu dengan 

cara yang tidak linear. 

2.1.8. Bangun Ruang Sisi Datar 

Pembelajaran matematika untuk standar kompetensi bangun ruang sisi datar 

diajarkan kepada siswa kelas VIII. Standar kompetensi yang sudah dirumuskan 

dalam kurikulum 2013 yang ada di SMP.  

2.1.9. Cinta Budaya Lokal 

Budaya lokal didefinisikan sebagai ciri khas masyarakat tertentu yang 

dijunjung dan dipelihara sejak turun temurun. Menurut Joesoef (Wahyuni, Tias, 

dan Sani, 2013) menyatakan bahwa budaya lokal merupakan sistem nilai dan ide 

yang dihayati oleh sekelompok manusia di suatu lingkungan hidup tertentu dan 

disuatu kurun tertentu. Budaya merupakan suatu kesatuan utuh yang menyeluruh, 

budaya memiliki beragam aspek dan perwujudan, serta budaya dapat dipahami 

melalui suatu proses belajar mengajar. 

Berdasaran definisi di atas, menunjukkan bahwa jangkauan kebudayaan 

sangatlah luas. Untuk memudahkan pembahasan, Cassier (Wahyuni, Tias, dan 

Sani, 2013) membagi jangkauan tersebut menjadi lima aspek yaitu (1) kehidupan 

spiritual; (2) bahasa dan kesastraan; (3) kesenian; (4) sejarah; dan (5) ilmu 

pengetahuan. Perwujudan dari kebudayaan adalah dapat dilihat dari benda-benda 

yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Selain itu juga 

perilaku, bahasa, peralatan hidup, religi, seni, dan lain sebagainya juga merupakan 
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perwujudan dari suatu kebudayaan. Berdasarkan lima aspek budaya di atas dapat 

dibuat indikator sebagai berikut (Geni 2017).  

Tabel 2.4 Indikator Cinta Budaya Lokal 

Aspek Indikator 

Kehidupan spiritual 1) Mencari pengetahuan tentang berbagai kehidupan 

spiritual budaya lokal  

2) Mengagumi kehidupan spiritual budaya lokal yang 

ada di masyarakat setempat 

Bahasa dan kesastraan 1) Menerapkan bahasa dan kesastraan budaya lokal 

dikehidupan sehari-hari 

2) Menghargai aneka ragam bahasa dan kesastraan 

budaya lokal 

Kesenian  1) Melestarikan kesenian budaya lokal di masyarakat 

setempat 

2) Mengembangkan kesenian budaya lokal yang ada 

di masyarakat setempat 

Sejarah  1) Memahami sejarah budaya lokal di masyarakat  

2) Menjaga sejarah budaya lokal setempat dengan 

cara mempelajarinya  

Ilmu pengetahuan 1) Mengaitkan ilmu pengetahuan budaya dengan 

pembelajaran matematika 

2) Mempelajari ilmu pengetahuan mengenai budaya 

lokal yang ada di masyarakat setempat 

Geni (2017) 

2.2. Kerangka Teoritis 

Berdasarkan kajian teori di atas, dapat disusun kerangka teoritis mengenai 

paparan tentang hubungan antara variabel atau fenomena yang menjadi objek 

penelitian. Pemecahan masalah merupakan proses penyelesaian masalah yang 

telah diterima oleh siswa. Pemecahan masalah difokuskan pada bagaimana siswa 

menemukan solusi terhadap permasalahan yang telah diterima dengan cara yang 

tepat dan belum diketahui sebelumnya oleh siapapun. Siswa mengkonsep sendiri 

dan merumuskan sendiri solusinya berdasarkan permasalahan yang telah diterima. 

Pada pembelajaran matematika, pemecahan masalah menjadi dasar dari hampir 
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semua materi dalam pembelajaran matematika. Hal ini dikarenakan dalam 

pemecahan masalah matematika, siswa harus memahami bagaimana langkah-

langkah dalam menyelesaikan masalah matematika. Langkah-langkah dalam 

penyelesaian masalah matematikan adalah memahami masalah, merencanakan 

penyelesaian, melaksanakan perhitungan, dan memeriksa kembali hasil.  

Model pembelajaran Kancing Gemerincing menjadi salah satu model yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah matematika karena dapat meningkatkan 

partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran diskusi kelompok. Dalam 

penerapannya, model pembelajaran Kancing Gemerincing memberikan 

kesempatan kepada anggota kelompok untuk memberikan informasi tambahan 

dan juga mendengarkan dengan baik pendapat dari anggota lain. Kelebihan dari 

model kancing gemerincing dalam pembelajaran matematika adalah dapat 

mengatasi hambatan pemerataan kesempatan yang sering terjadi ketika siswa 

melakukan kegiatan belajar diskusi kelompok.  

Etnomatematika menggambarkan tentang pengaruh budaya terhadap 

penggunaaan matematika dalam penerapannya. Etnomatematika dapat dijadikan 

pendekatan pembelajaran matematika memungkinkan suatu materi yang di 

pelajari terkait dengan budaya mereka sehingga pemahaman suatu materi oleh 

siswa menjadi lebih mudah karena materi tersebut terkait langsung dengan budaya 

mereka yang merupakan aktivitas mereka sehari-hari dalam bermasyarakat. Hal 

ini membantu guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran untuk dapat 

memfasilitasi siswa secara baik dalam memahami suatu materi. Penerapannya, 

etnomatematika membantu siswa untuk mempelajari bagaimana peserta didik 
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untuk memahami, mengartikulasikan, mengolah, dan akhirnya menggunakan ide 

matematika, konsep, dan praktek-praktek tersebut diharapkan akan dapat 

memecahkan masalah yang berkaitan dengan aktivitas sehari-hari mereka.  

Pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

Kancing Gemerincing bernuansa etnomatematika diwujudkan dalam bentuk 

pembelajaran kelompok dengan menggunakan kotak kecil yang berisi kancing 

sebagai tiket siswa ketika mengeluarkan pendapat mengenai masalah matematika 

yang berkaitan dengan etnomatematika. Adapun langkah-langkah model Kancing 

Gemerincing bernuansa etnomatematika ini peneliti menerapkan masalah 

matematika yang berkaitan dengan etnomatematika yang ada di daerah peneliti 

mengambil. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menyampaikan tujuan dan 

memotivasi siswa, menyajikan informasi, mengorganisasikan siswa dalam 

kelompok belajar, membimbing kelompok bekerja serta belajar, mengevaluai. 

Dan pemberian penghargaan. 

Proses pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Kancing 

Gemerincing bernuansa etnomatematika, setiap siswa memiliki kompensi yang 

berbeda, ada yang mudah menerima dan ada juga yang sulit menerima. Hal ini 

berpengaruh terhadap hasil belajar yang diperoleh oleh setiap siswa. Hal ini 

disebabkan karena setiap siswa memiliki cara belajar yang berbeda, sehingga hasil 

belajarnya juga berbeda. Perbedaan yang menetap pada setiap individu dalam cara 

mengolah informasi dan menyusunnya dari pengalaman lebih dikenal dengan 

gaya kognitif. Gaya kognitif merupakan variasi cara siswa dalam menerima, 

mengingat, dan berpikir atau sebagai cara-cara khusus dalam menerima, 
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menyimpan, membentuk, dan memanfaatkan informasi. Gaya kognitif 

berhubungan dengan penerimaan siswa pada saat memproses, menyimpan, dan 

menggunakan informasi untuk menanggapi suatu masalah diberbagai situasi 

lingkungan. 

2.3. Kerangka Berpikir 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat pada 

kurikulum sekolah. Salah satu yang dipelajari pada mata pelajaran matematika 

adalah materi bangun ruang sisi datar dengan standar kompetensi sifat, jaring-

jaring, luas permukaan, dan volume bangun ruang sisi datar dalam pemecahan 

masalah. Terdapat tiga kompetensi dasar pada materi bangun ruang sisi datar 

yaitu, (1) mengidentifikasi sifat-sifat kubus, balok, prisma, dan limas serta bagian-

bagiannya; (2) membuat jaring-jaring kubus, balok, prisma, dan limas; dan (3) 

menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok, prisma, dan limas. 

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar diatas indikator yang 

akan dicapai pada pembelajaran matematika materi bangun ruang sisi datar pada 

kompetensi dasar yang ketiga yaitu, (1) siswa dapat menemukan rumus luas 

permukaan kubus, balok, prisma, dan limas dalam pemecahan masalah; (2) siswa 

dapat menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma, dan limas dalam 

pemecahan masalah; (3) siswa dapat menemukan rumus volume kubus, balok, 

prisma, dan limas dalam pemecahan masalah; dan (4) siswa dapat menghitung 

volume kubus, balok, prisma, dan limas dalam pemecahan masalah. 

Pemecahan masalah merupakan salah satu tujuan dalam pembelajaran 

matematika materi bangun ruang sisi datar dan pembelajaran matematika pada 
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umumnya. Pemecahan masalah diarahkan untuk menciptakan hubungan yang 

bermakna antara matematika dan mata pelajaran yang lainnya. Kemampuan 

pemecahan masalah perlu dengan masalah nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

Sebagai pelaku belajar dalam pembelajaran matematika, siswa melakukan 

kegiatan kognitif saat memproses informasi yang mereka peroleh. Kegiatan dalam 

memproses informasi yang mereka peroleh. Kegiatan dalam memproses informasi 

setiap siswa mempunyai cara khas dalam belajar yang disebut dengan gaya 

kognitif. Gaya kognitif dapat menentukan pendekatan strategi berpikir dan 

keterampilan pengambilan keputusan dalam menyelesaikan masalah. Salah satu 

gaya kognitif. Gaya kognitif dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu 

gaya kognif field dependent dan gaya kognitif field independent. Dengan 

mengetahui karakteristik gaya kognitif siswa dalam kegiatan memecahkan 

masalah matematika menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan dalam rangka 

menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan mengoptimalkan potensi 

yang dimiliki siswa dalam belajar matematika. 

Siswa akan diberikan pembelajaran dengan model pembelajaran Kancing 

Gemerincing bernuansa etnomatematika untuk meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah matematika. Model pembelajaran Kancing Gemerincing 

adalah jenis model pembelajaran struktural yang mengembangkan hubungan 

timbal balik antar anggota kelompok dengan didasari adanya kepentingan 

bersama yaitu untuk memecahkan suatu masalah. Model pembelajaran Kancing 

Gemerincing merupakan model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif 

pada saat pembelajaran. Pemecahan masalah  diberikan kepada siswa pada saat 
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pembelajaran berlangsung dengan menggunakan suatu permasalahan yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari yang bernuansa etnomatematika yang 

berkaitan dengan budaya lokal.  

Materi bangun ruang sisi datar akan mudah dipahami oleh siswa jika 

masalah yang akan dipecahkan dekat dengan siswa, masalah yang ada di 

lingkungan siswa, masalah yang berkaitang dengan budaya. Pembelajaran yang 

berkaitan dengan budaya disebut etnomatematika. Melalui etnomatematika, 

konsep matematika yang ada pada budaya lokal dapat digali lebih dalam lagi 

sehingga membantu siswa dalam mempelajari matematika di sekolah serta dapat 

menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan budaya. 

Kemudian dengan etnomatematika siswa akan lebih memahami bagaimana 

budaya mereka ternyata terkait dengan matematika, dan para guru dapat 

menanamkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang dapat memberikan dampak 

pada pendidikan karakter, sehingga akan meningkatkan karakter cinta budaya 

lokal siswa. Pembelajaran matematika dengan model pembelajaran Kancing 

Gemerincing bernuansa etnomatematika memberikan keleluasaan siswa dalam 

mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematika melalui soal-soal 

yang bernuansa etnomatematika. Melalui model pembelajaran ini akan dapat 

dianalisis kemampuan pemecahan masalah antara siswa yang satu dengan yang 

lainnya berdasarkan gaya kognitif yang dimiliki siswa. 
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Gambar 2.5 Skema Kerangka Berpikir 

 

2.4. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut kemampuan pemecahan 

masalah matematika pada model pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa 

etnomatematika ditinjau dari gaya kognitif kelas VIII dengan kriteria sebagai 

berikut. 

2.4.1. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada model 

pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa etnomatematika mencapai 

ketuntasan. 

Kuantitatif 

1) Pretes 

2) Postes 

Pendukung  

Kuis setiap 

pertemuan 

Angket sebelum dan 

sesudah pembelajaran 

Cinta budaya lokal 

siswa meningkat 

Kemampuan pemecahan 

masalah siswa 

Bernuansa 

etnomatematika 

Pembelajaran model 

pembelajaran Kancing 

Gemerincing 

Model pembelajaran 

Kancing Gemerincing 

Siswa kesulitan memahami masalah dan kesulitan menyelesaikan masalah 
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2.4.2. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada model 

pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa etnomatematika lebih baik 

dari kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada model 

pembelajaran Discovery Learning. 

2.4.3. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada 

model pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa etnomatematika 

lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada 

model pembelajaran Discovery Learning.  

2.4.4. Peningkatan cinta budaya lokal siswa sesudah diajar dengan model 

pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa etnomatematika lebih baik 

dari sebelum diajar dengan model pembelajaran Kancing Gemerincing 

bernuansa etnomatematika. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang disajikan pada bab IV, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.  

5.1.1. Penerapan model pembelajaran Kancing Gemerincing yang bernuansa 

etnomatematika efektif meningkatkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa. Hal ini ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut.  

5.1.1.1. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada model 

pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa etnomatematika 

mencapai ketuntasan, artinya proporsi ketuntasan siswa yag mencapai 

nilai KKM 70 lebih dari 75%. 

5.1.1.2. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada model 

pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa etnoatematika lebih baik 

dari kemampuan pemecahan masalah mateatika siswa pada model 

pembelajaran Discovery Learning. 

5.1.1.3. Peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada 

model pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa etnomatematika 

lebih baik dari kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada 

model pembelajaran Discovery Learning.  

5.1.1.4. Peningkatan cinta budaya lokal siswa sesudah pembelajaran pada model 

pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa etnomatematika lebih 
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dari siswa sebelum pembelajaran pada model pembelajaran Kancing 

Gemerincing bernuansa etnomatematika 

5.1.2. Kemampuan pemecahan masalah matematika siswa berdasarkan gaya 

kognitif, siswa dengan gaya kognitif field independent pada indikator 

membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah, 

menyelesaikan masalah yang yang muncul dalam matematika dan bidang 

lain, menerapkan dan menyesuaikan berbagai strategi untuk memecahkan 

masalah, dan merefleksikan proses pemecahan masalah matematis 

tergolong baik. Siswa dengan gaya kognitif  field dependent pada indikator 

membangun pengetahuan matematika baru melalui pemecahan masalah, 

menyelesaikan masalah yang yang muncul dalam matematika dan bidang 

lain, menerapkan dan menyesuaikan berbagai strategi untuk memecahkan 

masalah, dan merefleksikan proses pemecahan masalah matematis 

tergolong cukup baik.   

5.2. Saran 

5.2.1. Guru dapat melakukan variasi pembelajaran, salah satunya dengan 

menggunakan model pembelajaran Kancing Gemerincing bernuansa 

etnomatematika untuk mengoptimalkan kemampuan pemecahan masalah 

matematika siswa karena dengan model pembelajaran Kancing 

Gemerincing bernuansa etnomatematika dapat membiasakan siswa 

memecahkan masalah yang dekat dengan siswa yang berkaitan erat 

dengan budaya setempat. 
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5.2.2. Perbedaan gaya kognitif gaya kognitif siswa mempengaruhi usaha siswa 

untuk memecahkan masalah, sehingga guru dapat mengarahkan siswa 

untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan karakter gaya kognitif siswa 

dan memberikan bimbingan yang lebih pada siswa dengan gaya kognitif. 

5.2.3. Soal yang digunakan sebaiknya soal cerita yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dihadapi siswa dalam kehidupan sehari-hari yang 

berkaitan erat dengan budaya setempat karena masalah tersebut dekat 

dengan siswa, lebih mudah untuk dipahami dan dapat membantu siswa 

dalam mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. 
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