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BAB I   

PENDEHULUAN 

1.1 Later Belakang  Masalah 

Pendidikan merupakan hal terpenting bagi setiap negara untuk dapat 

berkembang pesat. Negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai 

prioritas pertamanya, karena dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di 

negara tersebut akan dapat tergantikan menjadi kesejahteraan. Bagaimanapun, 

dalam perkembangannya, pendidikan di Indonesia senantiasa harus menghadapi 

beberapa masalah di setiap tahapnya. Masalah-masalah tersebut hanya dapat 

diselesaikan dengan partisipasi dari semua pihak yang terkait di dalam sistem 

pendidikan, seperti orangtua, guru-guru, kepala sekolah, masyarakat, dan juga 

peserta didik itu sendiri. Pada fase input, orangtua memiliki kontribusi besar 

dalam memperkenalkan nilai-nilai baik kepada anak-anak mereka. Orangtua 

bertanggung jawab penuh untuk mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai 

kepemimpinan, sehingga mereka mempunyai bekal yang cukup untuk menjadi 

cikal bakal pemimpin ketika mereka mulai memasuki institusi formal, seperti 

sekolah. Pada fase proses, orangtua bekerjasama dengan para guru dan kepala 

sekolah untuk memberikan penguatan kepada peserta didik dalam menerapkan 

nilai-nilai kepempinan yang baik melalui budaya organisasi di sekolah. Terakhir, 

pada tahap output, peserta didik harus menghadapi begitu banyak tantangan di 

dunia nyata, di luar sekolah. Peserta didik yang sudah melalui tahap-tahap 

sebelumnya di sekolah dengan budaya organisasi yang mengajarkan dan 

membiasakan nilai-nilai baik dalam hidupnya, maka akan tumbuh menjadi 

pemimpin yang hebat untuk negara ini (Megawanti, 2015).  

Dalam era globalisasi, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. 

Melalui pendidikan, manusia dituntut untuk dapat mengembangkan segala potensi 

yang ada dalam diri guna mencapai kesejahteraan hidup sebagaimana yang 

didambakannya. (Akhmad sudrajat, 2003) Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa Persekolahan adalah suatu 

usaha yang sadar dan dimaksudkan untuk membuat suasana belajar dan proses 

belajar sehingga siswa berhasil mengembangkan kapasitas mereka untuk memiliki 
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kualitas, kebijaksanaan, watak, wawasan, orang yang terhormat, dan kemampuan 

yang dibutuhkan tanpa orang lain, masyarakat, negara dan negara. 

Pembelajaran akan lebih signifikan dengan asumsi bahwa itu selesai sesuai 

dengan keadaan ekologis siswa. Sama seperti pembelajaran yang wajar, dengan 

menghubungkan kehidupan sehari-hari dan memadukan komponen budaya 

lingkungan, siswa dapat lebih memahami pembelajaran sains secara lebih efektif. 

Sebagai hasil dari sekolah dan budaya tidak boleh dilupakan dalam kehidupan kita 

sehari-hari, pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap orang dalam masyarakat, 

dan budaya adalah seluruh masyarakat. 

Matematika dan budaya adalah dua yang terhubung erat. Hubungan 

matematika dan budaya dapat dikaitkan dengan pengaturan khusus menggunakan 

motik (Albanese & Perales, 2015). Tujuan dari etnomatematika adalah untuk 

memahami hubungan antara matematika dan budaya. Jadi siswa dapat memahami 

permasalahan matematikadalam kehidupan sehari-hari (Abdullah, 2017). Dengan 

kata lain, etnomatematika sangat penting dalam studi budaya antropologis 

(pengetahuan etnis), pemodelan matematika dan matematika itu sendiri. hal 

tersebut sejalan dengan, D`abrosio (1985)  adalah untuk mengakui bahwa tujuan 

kehadiran Egreement adalah untuk mempertimbangkan berbagai cara untuk 

mengakui berbagai metode melakukan matematika dengan mempertimbangkan 

pengetahuan  akademik yang dikembangkan oleh berbagai sektor masyarakat dan 

Mempertimbangkan berbagai rezim. Budaya lain setuju untuk menegosiasikan 

latihan matematika (kelompok, jumlah, pengukuran, bangunan desain, alat, 

permainan, dan lainnya). Persimpangan komponen matematika, pemodelan 

matematika dan proyek nasional etnis sidik jari disebut motik. Strategi yang dapat 

digunakan guru untuk mengajarkan bentuk matematika  adalah dengan  

menerapkan pendidikan matematika dalam pendekatan realistis untuk pendidikan 

matematika (RME), yang mulai berkembang di Belanda pada tahun 1970-an. 

Teori ini sangat diluncurkan oleh Hans Freudet, yang merupakan konsep utama 

Hans Freudet (Shanty, 2016; Prahmana et al., 2012). Pendekatan ini membantu 

para guru untuk dilatih di antara zat-zat yang mengajarkan situasi damai sejati 

siswa dan untuk membantu siswa menjalani hubungan antara pengetahuan mereka 
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dalam kehidupan mereka sebagai anggota dari masyarakat. Bisa jadi. Konsep ini 

diharapkan menjadi lebih penting bagi siswa dengan hasil belajar. Selain itu, cara 

lain untuk menggunakan pengetahuan etnologi di sekolah adalah dengan 

menggunakan pengetahuan etnologi sebagai acuan dalam merumuskan pertanyaan 

kontekstual dan menyajikan materi untuk memecahkan masalah yang relevan 

dengan latar belakang budaya siswa. 

Salah satu hasil belajar yang penting untuk di sorot yakni mengenai 

pemecahan masalah (Problem Solving Skills). Karena dalam memahami 

matematika, tentunya bukan hanya konsepnya saja yang harus dipahami. Akan 

tetapi banyak hal yang muncul dalam proses pembelajran salah satunya yakni 

kebermaknaan belajar yang di dalamnya terkandung komponen pemecahan 

masalah. Hidayat (Hidayat & Sariningsih, 2018) mengungkapkan bahwa 

pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika merupakan inti kemampuan 

dasar dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, dalam pemecahan masalah 

perlu dikembangkannya dalam memahami masalah, membuat model matematika, 

menyelesaikan masalah, dan menafsirkan solusinya. 

Menurut Rahayu & Afriansyah, (2015). Kemampuan pemecahan masalah 

harus dimiliki oleh setiap siswa. Maksudnya, kemampuan pemecahan masalah 

adalah kemampuan mendasar atau sangat penting. Akan tetapi, Kemampuan 

berpikir kritis numerik mahasiswa di Indonesia masih sangat rendah. Ini harus 

terlihat dari efek samping dari skor PISA dan TIMSS di (OECD, 2019). Skor 

Kapasitas matematika PISA Indonesia turun dari PISA 2015 ke PISA 2018 

berturut-turut, turun dari 386 menjadi 379. Hal ini dikarenakan skor PISA 

Indonesia anjlok dari 72 menjadi 77. Terlebih lagi, sebagaimana ditunjukkan oleh 

TIMSS 2015 yang disiarkan di Science pada Desember 2016, Indonesia 

menempati posisi 46 dari 51 negara dengan 397 tempat. Penyebab rendahnya 

kemampuan berpikir kritis pada PISA dan TIMSS, penyebab lainnya adalah tidak 

adanya tayangan materi yang disampaikan oleh (Hidayatma, 2016) bahwa 

pelaksanaan program pendidikan 2013 dalam pembelajaran sebenarnya perlu 

menambah materi pembantu untuk memiliki opsi perpanjangan. dan 

menumbuhkan informasi siswa dalam sistem pembelajaran. Namun, masih ada 
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pengajar yang belum memiliki pilihan untuk mengembangkan materi pertunjukan 

mereka sendiri sesuai dengan perkembangan siswa. 

Selain kaitannya dengan rendahnya kemampuan pemecahan masalah 

siswa, pembelajaran di abad 21 ini diharapkan guru, siswa, bahkan orangtua siswa 

harus melek teknologi dan media komunikasi, dapat berkomunikasi yang efektif, 

berfikir kritis, dapat memecahkan masalah dan bisa berkolaborasi. Sejalan dengan 

itu, (Syahputra, 2018) menyatakan pembelajaran di abad 21 harus mempersiapkan 

generasi manusia Indonesia menyongsong kemajuan teknologi informasi dan 

komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat. Sejumlah tantangan dan peluang 

harus dihadapi siswa dan guru agar dapat bertahan dalam abad 21 ini. Dampak 

perkembangan abad 21 ini terhadap peoses pembelajaran adalah diperkayanya 

sumber dan media pembelajaran, seperti buku teks, modul, overhead transparansi, 

film, video, televise, slide hypertext, web, dan sebagainya. Guru professional 

dituntyut mampu memilih dan menggunakan berbagai jenis media pembelajaran 

yang ada disekitar. 

Permasalahan diatas tidak jauh berbeda dengan kondisi yang ada di SMP 

N 1 Pati. Kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII di SMP N 1 Pati rendah 

karena tidak adanya bahan ajar. Sekolah hanya menggunakan buku yang diberikan 

oleh LKS dan otoritas publik dalam jumlah terbatas. Guru masih belum mampu 

menata buku ajarnya sendiri sebagai pelaksana pendidikan matematika. Selain 

kekurangan buku teks, masalah lain muncul: aktivitas belajar siswa rendah. Hasil 

wawancara  pendahuluan  dengan guru kelas VII SMP N 1 Pati pada 16 Mei 2021, 

masalah yang terlihat oleh siswa saat belajar IPA adalah siswa tidak akan 

bermain-main dengan kemungkinan bertanya kepada guru saat pembelajaran 

berlangsung yang menyebabkan kurang dari 50% siswa yang belum mencapai 

KKM dalam materi. Hasil rata-rata tes kemampuan pemecahan masalah siswa 

SMP 1 Pati masih di bawah KKM 60, sehingga kemampuan pemecahan masalah 

siswa SMP 1 Pati masih rendah. 

Hasil angket studi pendahuluan yang telah diisi oleh siswa kelas VII SMP 

N 1 Pati Hanya 34% siswa yang tertarik dan dinamis dalam belajar matematika, 

hal ini mempengaruhi rendahnya kemampuan berpikir kritis siswa kelas VII. Hal 
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ini disebabkan karena tidak adanya penyajian materi, sebanyak 70% Siswa 

membutuhkan media pembelajaran naluriah, khususnya aplikasi android Cubeside 

Apps yang dapat mendorong semangat siswa untuk belajar berhitung dan dapat 

mempermudah siswa untuk belajar IPA. Terus terang. Demikian juga, hasil audit 

menunjukkan bahwa 74% siswa sangat tertarik pada menyadari hal-hal yang 

berhubungan dengan kehidupan dan budaya sehari-hari di Pati. Dari hasil 

pertemuan dengan seorang guru kelas VII di SMP N 1 Pati, terungkap bahwa 

dalam pembelajaran latihan menghubungkan Materi dalam kehidupan sehari-hari 

masih sangat menarik dan belum menempatkan aset secara lebih rinci dalam 

mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari biasa. Sejujurnya, seperti yang 

ditunjukkan oleh Oktavian (2017) menyatakan bahwa budaya adalah aset yang 

harus dibuat dan disingkirkan, salah satunya dimanfaatkan dalam bahan ajar. 

Dengan adanya hal-hal di atas yang berkaitan dengan pembelajaran 

matematika, maka mutlak diperlukan penataan yang tepat. Untuk mengamati 

pengaturan ini, para spesialis membuat materi instruksi elektronik berbasis 

android yang diberi nama Cubeside Apps. Cubeside Apps yang dikembangkan 

berbasis aplikasi, karena pada era sekarang yang melibatkan teknologi dalam 

pembelajaran. Ketika guru menjelaskan materi yang akan disampaikan, 

penggunaan materi pembelajaran melalui Aplikasi Android dalam sistem 

pembelajaran lebih banyak dilakukan daripada memanfaatkan teknik biasa 

(Nasori, dkk: 2018). Selain itu, Aminudin dkk: 2018 menemukan bahwa aplikasi 

pembelajaran berbasis Android membantu siswa untuk maju secara bebas dengan 

bantuan sebagai panduan laporan penting. Sementara aplikasi yang dibuat tidak 

signifikan secara sosial, aplikasi yang dibuat oleh peneliti menerapkan budaya itu 

untuk membuat pembelajaran lebih kritis. Pembelajaran matematika yang 

mengaitkan budaya disebut dengan etnomatematika. Peneliti akan menggunakan 

etnomatematika yang ada di pati yang beritan atau berhubungan dengan materi 

bangun datar. 

Aplikasi Cubeside Apps adalah aplikasi android pada bangun datar 

berbasis etnomatematika dan disajikan secara interface yang menarik bagi siswa. 

Secara garis besar, Cubeside Apps terdiri dari 3 kegiatan yaitu kegiatan 
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pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pengintegrasian unsur 

etnomatematika pada Cubeside Apps digunakan pada soal cerita dan soal-soal 

dirancang sesuai indikator kemampuan pemecahan masalah matematis. Dengan 

dikembangkannya Aplikasi Cubeside mengingat kemampuan berpikir kritis siswa, 

pengguna aplikasi Android ini diandalkan untuk mempersiapkan pemikiran kritis 

siswa, dan juga untuk memudahkan siswa mendapatkan contoh aritmatika. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana proses pengembangan Aplikasi Cubeside Apps berbasis 

etnomatematika dan kemampuan pemecahan masalah untuk siswa kelas VII? 

2. Bagaimana validitas pengembangan Aplikasi Cubeside Apps berbasis 

etnomatematika dan kemampuan pemecahan masalah untuk siswa kelas VII? 

3. Bagaimana kepraktisan pengembangan Aplikasi Cubeside Apps berbasis 

etnomatematika dan kemampuan pemecahan masalah untuk siswa kelas VII? 

1.3 Tujusn Peneltian  

1. Untuk mengetahui proses pengembangan Aplikasi Cubeside Apps berbasis 

etnomatematika dan kemampuan pemecahan masalah untuk siswa kelas VII. 

2. Untuk mengetahui validitas pengembangan Aplikasi Cubeside Apps berbasis 

etnomatematika dan kemampuan pemecahan masalah untuk siswa kelas VII. 

3. Untuk mengetahui kepraktisan pengembangan Aplikasi Cubeside Apps 

berbasis etnomatematika dan kemampuan pemecahan masalah untuk siswa 

kelas VII. 

 

1.4 Manfat Peneltian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Sebuah. Berharga untuk dijadikan referensi untuk eksplorasi tambahan 

kemajuan aplikasi android, khususnya di masa perkembangan ilmu 

pengetahuan dan peningkatan inovasi  

1.4.2Manfaat Prektis 

a. Untuk Pendidik 
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1) Dapat menambah pemahaman bagi pendidik dalam membuat bahan ajar 

imajinatif. 

2) Dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran berbasis etnomatematika 

yang menarik bagi mahasiswa. 

b. Untuk Siswa 

1) Siswa dapat memperluas bagaimana mereka bisa menafsirkan budaya. 

2) Siswa juga dapat mengembangkan kemampuan penalaran yang menentukan 

untuk mencapai hasil penguasaan yang lebih baik dengan menggunakan aplikasi 

android yang berisi bacaan-bacaan tentang sesuatu yang ada di sekitar mereka. 

C. Untuk Pengembang 

1) Spesialis dapat menerapkan data yang diperoleh selama pengalaman mereka 

sebagai mahasiswa. 

2) Peneliti dapat menambah informasi dalam pembuatan materi siaran dengan 

memanfaatkan aplikasi android berbasis etnomatematika.  


