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ABSTRAK

Georgia Deputi Apresyandari. 2021. Kajian Etnomatematika pada Industri Kain
Tenun Boro dan Penggunaannya dalam Rancangan Lembar Kerja Peserta Didik.
Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Sanata Dharma.
Matematika sering dianggap oleh peserta didik menjadi mata pelajaran yang sulit
dikerjakan meskipun matematika berperan penting pada berbagai aspek kehidupan,
termasuk kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Industri kain tenun Boro
merupakan salah satu kebudayaan yang dapat dikaji aspek matematisnya dari aktivitas
fundamental matematis menurut Bishop dan diaplikasikan dalam pembelajaran
matematika dengan bentuk rancangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Tujuan
penelitian ini adalah (1) mengetahui sejarah dari industri kain tenun Boro, (2)
mengetahui aktivitas fundamental matematis menurut Bishop yang terdapat pada
industri kain tenun Boro, dan (3) mengetahui bentuk rancangan Lembar Kerja Peserta
Didik matematika untuk peserta didik yang disusun berbasiskan industri kain tenun
Boro.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan
metode etnografi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dan
wawancara dengan mengambil narasumber pimpinan, karyawan, serta masyarakat
sekitar Pertenunan Santa Maria Boro. Proses analisis dilakukan dengan tiga langkah
yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa industri kain tenun Boro berdiri pada tahun 1938
atas ide Romo JB. Prennthaler, SJ dengan nama Pertenunan Santa Maria Boro dan
dijalankan oleh Bruder-bruder FIC. Industri ini didirikan untuk memenuhi kebutuhan
sandang dan juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar yang masih
berlangsung hingga sekarang. Aktivitas fundamental matematis menurut Bishop yang
ditemukan yaitu a) counting, meliputi menghitung banyaknya macam produk, lama
pembuatan produk, dan banyaknya komposisi warna; b) locating, meliputi penentuan
lokasi produksi, lokasi penyuplai bahan, dan papan nama pada ruangan; c) measuring,
meliputi menentukan ukuran produk dan harga jual produk; d) designing, meliputi
tahap pembuatan motif pada kain tenun; e) playing, meliputi tahap-tahap produksi kain
tenun; dan f) explaining, meliputi makna dari produk. Peneliti menemukan aspek
matematis yang dapat diaplikasikan dalam pembelajaran matematika yang berbentuk
rancangan LKPD pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) untuk
kelas VIII SMP. Aspek matematis yang dimaksud yaitu penentuan harga produk yang
masuk ke dalam aktivitas measuring dan pembuatan motif pada aktivitas designing.
LKPD dibuat dengan pendekatan kontekstual, dimana hasil analisis terkait industri kain
tenun Boro lebih berperan sebagai apersepsi dan permasalahan kontekstual.
Kata Kunci: Aktivitas Fundamental Matematis, Etnomatematika, Industri Kain Tenun
Boro, Lembar Kerja Peserta Didik.
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ABSTRACT

Georgia Deputi Apresyandari. 2021. Study of Ethnomathematics in Boro Woven
Fabric Industry and Its Use in the Design of Student Worksheets. Undergraduated
Thesis. Mathematics Education Study Program, Department of Mathematics and
Natural Sciences Education, Faculty of Teacher Training and Education,
Universitas Sanata Dharma.
Mathematics is often considered by students to be a difficult subject even though
it plays an important role in various aspects of life, including the culture that develops
in society. Boro woven fabric industry is one of the cultures that can be studied in terms
of mathematical aspects based on Bishop’s mathematical fundamental activities, and
it can be applied in mathematics learning in the form of Student Worksheet (LKPD)
designs. The objectives of this study are (1) understanding the history of the Boro
woven fabric industry, (2) knowing the mathematical fundamental activities according
to Bishop found in the Boro woven fabric industry, and (3) knowing the design form of
the Mathematics Student Worksheet for students who compiled based on the Boro
woven fabric industry.
The type of this research was qualitative research using ethnographic methods.
The data collection techniques used were observation and interviews, and the
interviewees were the leader, an employee, and the community around the Santa Maria
Boro Weaving. The analysis process was carried out in three steps, namely data
reduction, data presentation and data verification.
The results showed that the Boro woven fabric industry was founded in 1938 by
Father JB. Prennthaler, SJ under the name Pertenunan Santa Maria Boro, and it is run
by the FIC Brothers. This industry was established to meet the needs of clothing and
also to provide jobs for the surrounding community, which is still ongoing today. Then,
Bishop’s fundamental mathematical activities found in this industry are a) counting,
which includes calculating the number of product types, the duration of product
manufacturing, and the number of color compositions; b) locating, including
determining the location of production, the location of the material supplier, and the
nameplates in the rooms; c) measuring, including determining the size of the product
and the selling price of the product; d) designing, covering the stage of making motifs
on woven fabrics; e) playing, covering the stages of production of woven fabrics; and
f) explaining, covering the meaning of the product. The researcher found the
mathematical aspects that can be applied in learning mathematics in the form of a
student worksheet design, that is of the Two-Variable Linear Equation System (SPLDV)
material for grade VIII students. The mathematical aspects for the material are
determining product prices which is included in measuring activity and making motif
in designing activity. The student worksheets are made with a contextual approach, in
which the results of the analysis are used for the apperception section and contextual
problem.
Keywords: Boro Woven Fabric Industry, Ethnomathematics, Mathematical
Fundamental Activities, Student Worksheet.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang
Matematika sering dianggap oleh peserta didik sebagai mata pelajaran yang

sulit untuk dikerjakan, sehingga menyebabkan peserta didik itu sendiri kurang
tertarik. Selaras dengan yang disampaikan oleh Andriani (2020) bahwa matematika
dianggap sebagai pelajaran yang sulit karena peserta didik menilai bahwa
matematika selalu berhubungan dengan angka, rumus, dan hitung-menghitung.
Matematika merupakan ilmu yang penting bagi keberlangsungan hidup sehari-hari.
Namun pada kenyataannya, sebagian pelajar tidak tertarik bahkan berusaha
menghindari dan tidak mempelajarinya kecuali karena tuntutan materi.
Pembelajaran matematika dapat menjadi pembelajaran yang menyenangkan,
apabila pengajar dapat lebih memahami kebutuhan peserta didik dan mampu
memberikan pendekatan relevan dalam mengajarkan matematika. Tentunya disertai
dengan peserta didik yang harus tekun dalam belajar dan berlatih.
Pembelajaran matematika dianggap penting karena peranannya yang tidak
lepas dari berbagai aspek kehidupan, misalnya kebudayaan yang berkembang di
lingkungan masyarakat. Apabila kebudayaan yang memiliki unsur matematis dan
dikembangkan ke dalam pembelajaran matematika, tentunya menjadi salah satu
solusi dalam membuat pembelajaran yang lebih menarik dan relatif lebih mudah.
Hal ini dikarenakan penggunaan pendekatan yang relevan dalam kehidupan seharihari, yang dikenal dan dijumpai oleh peserta didik. Sehingga bukan hanya menarik
dalam pembelajaran matematika, namun menjadi wawasan tambahan mengenai
1
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kebudayaan yang ada di daerah setempat. Terdapat ilmu yang berkaitan dengan hal
tersebut, yang dikenal dengan nama etnomatematika.
Istilah

etnomatematika

diperkenalkan

oleh

D'Ambrosio,

seorang

matematikawan Brasil pada tahun 1977. D’Ambrosio (1985) mengemukakan
“etnomatematika tidak hanya digunakan untuk mengkaitkan matematika dengan
kebudayaan saja, melainkan melalui kajian etnomatematika maka dapat membantu
peserta didik untuk dapat mengkonstruksi pemahaman matematisnya melalui
representasi visual yang benar-benar nyata dirasakan oleh peserta didik itu sendiri”.
Selaras dengan yang disampaikan Hignasari (2020), “etnomatematika memberikan
makna kontekstual yang diperlukan untuk banyak konsep matematika yang
abstrak”. Dengan etnomatematika, berbagai konsep matematika dapat digali dan
ditemukan dalam budaya, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber
belajar matematika yang konkret dan ada di sekitar peserta didik.
Indonesia sendiri memiliki berbagai kebudayaan yang beragam pada setiap
daerahnya, seperti rumah dan pakaian adat, bahasa daerah, alat musik dan masih
banyak yang lain. Karena banyaknya kebudayaan yang dimiliki, diperlukan
pembelajaran mendalam pada kebudayaan yang dimiliki setiap daerah agar
mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas. Begitu pula kebudayaan
yang ada di masyarakat Boro, Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten
Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Industri kain tenun
merupakan salah satu kebudayaan yang dimiliki masyarakat setempat. Industri ini
memproduksi kain yang menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM). Kain
tenun sendiri merupakan kain yang dibuat dengan prinsip yang sederhana, yaitu
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menggabungkan benang secara memanjang dan melintang. Pada mulanya industri
ini dibuat dengan tujuan membuka lapangan pekerjaan sekaligus menumbuhkan
perekonomian masyarakat setempat. Aneka produk yang yang dihasilkan yaitu
produk rumah tangga seperti kain pel, selimut, serbet, sarung, handuk, sprei, sarung
bantal, lap tangan, lap piring, dan lainnya. Selain itu juga diproduksi kemeja dan
baju colar. Produk pertenunan ini dulu dimanfaatkan untuk sarana di rumah sakit,
sekolah, komunitas biara dan keperluan hotel. Sekarang yang masih menggunakan
sebagian produk pertenunan adalah beberapa rumah sakit dan masyarakat yang
membutuhkan atau sebagai oleh-oleh.
Pada saat ini tidak banyak masyarakat yang berusaha untuk melestarikan
kebudayaan yang ada pada daerah tersebut. Masyarakat juga mulai tidak tertarik
untuk mengenal, terutama dalam proses produksi. Padahal kain tenun yang dibuat
dengan ATBM sungguh menarik, terlebih apabila kita bisa praktek membuatnya.
Produk yang dihasilkan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, namun
karena

permasalahan

yang

telah

disebutkan,

ada

kekhawatiran

akan

keberlangsungan industri di masa depan. Oleh karena itu, dapat menggunakan sudut
pandang matematika untuk membantu melestarikan dan memperkenalkan
kebudayaan tersebut serta memberikan wawasan terkait berbagai cara dalam
memaknai matematika. Selaras dengan Astriandini & Kristanto (2021) yang
mengungkapkan bahwa hasil dari suatu kajian etnomatematika dapat memberikan
wawasan bagi peserta didik tentang berbagai macam cara atau sudut pandang dalam
memaknai matematika.
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Dengan etnomatematika, proses pembuatan kain tenun Boro dapat dikaji
secara mendalam untuk melihat aspek matematis yang ada di dalamnya. Peneliti
mengamati bahwa terdapat keterkaitan antara proses pembuatan kain tenun Boro
dengan aktivitas fundamental matematis menurut Bishop. Aktivitas fundamental
matematis merupakan aktivitas masyarakat yang terkait dengan aktivitas counting
(menghitung), locating (menentukan lokasi), measuring (mengukur), designing
(merancang), playing (bermain), dan explaning (menjelaskan). Aspek matematis
yang diperoleh dari aktivitas-aktivitas tersebut dapat diaplikasikan ke dalam bentuk
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD). Majid (dalam Halifah, 2019) mengutarakan
bahwa LKPD adalah salah satu bahan ajar yang disusun guru yang berguna untuk
proses pembelajaran yang akan diberikan kepada siswa. LKPD dapat memberikan
kemudahan dalam proses pembelajaran namun perlu dikemas dengan menarik dan
inovatif.
Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melaksanakan penelitian guna
mengetahui sejarah dan aktivitas fundamental matematis yang terdapat pada
industri kain tenun Boro serta akan mengkaji aspek-aspek matematis yang
ditemukan dan digunakan dalam membuat rancangan LKPD. Judul dari penelitian
ini adalah “Kajian Etnomatematika pada Industri Kain Tenun Boro dan
Penggunaannya dalam Rancangan Lembar Kerja Peserta Didik”.
B.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:
1. Bagaimana sejarah dari industri kain tenun Boro?
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2. Apa saja aktivitas fundamental matematis menurut Bishop yang terdapat
pada industri kain tenun Boro?
3. Bagaimana bentuk rancangan Lembar Kerja Peserta Didik matematika
untuk peserta didik yang disusun berbasiskan industri kain tenun Boro?
C.

Tujuan Masalah
Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Mengetahui sejarah dari industri kain tenun Boro.
2. Mengetahui aktivitas fundamental matematis menurut Bishop yang
terdapat pada industri kain tenun Boro.
3. Mengetahui bentuk rancangan Lembar Kerja Peserta Didik matematika
untuk peserta didik yang disusun berbasiskan industri kain tenun Boro.

D.

Batasan Masalah
Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Sejarah industri kain tenun Boro ditinjau menurut pimpinan, karyawan
serta masyarakat sekitar Pertenunan Santa Maria Boro.
2. Bentuk etnomatematika dilihat dari aktivitas fundamental matematis
menurut Bishop.
3. Penelitian dilakukan di Pertenunan Santa Maria Boro.
4. LKPD yang disusun dalam penelitian ini ditujukan untuk peserta didik
kelas VIII SMP pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
(SPLDV).
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E.

Batasan Istilah
Pada penelitian ini terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan untuk

meminimalisir perbedaan penafsiran. Adapun istilah yang dimaksud yaitu sebagai
berikut:
1.

Etnomatematika
Etnomatematika merupakan ilmu yang mempelajari keterkaitan antara

kebudayaan masyarakat dengan matematika.
2.

Kain Tenun Boro
Kain tenun Boro merupakan kain yang diproduksi oleh Pertenunan Santa

Maria Boro dengan menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM). Sebuah
warisan kebudayaan yang pada mulanya dibuat dengan tujuan membuka lapangan
pekerjaan sekaligus menumbuhkan perekonomian masyarakat setempat.
3.

Aktivitas Fundamental Matematis
Aktivitas fundamental matematis menurut Bishop merupakan aktivitas

masyarakat yang terkait dengan aktivitas counting (menghitung), locating
(menentukan lokasi), measuring (mengukur), designing (merancang), playing
(bermain), dan explaning (menjelaskan).
4.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
LKPD adalah salah satu alat untuk membantu guru dengan peserta didik

dalam kegiatan belajar mengajar.
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F.

Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1.

Manfaat Teoretis
Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan media

pembelajaran atau bahan ajar secara lebih lanjut, atau untuk penelitian serupa.
2.

Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat memperkenalkan sejarah dari industri kain tenun

Boro dan dapat menunjukkan adanya keterkaitan dengan matematika yang
diterapkan dalam bentuk LKPD.
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LANDASAN TEORI

A.

Kajian Teori

1.

Kebudayaan
Istilah kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta buddhayah, yang

merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Budaya dan
kebudayaan dalam bahasa Inggris disebut culture, yang secara etimologi berasal
dari kata Latin colere, berarti mengolah atau mengerjakan. Culture diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “kultur” yang memiliki arti sama dengan
kebudayaan.
Budaya (kebudayaan) menurut Koentjaraningrat (dalam Suwarsono, 2015)
adalah “keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan
belajar; beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu”. Sedangkan kata
kebudayaan yang memiliki kata dasar budaya menurut KBBI yaitu hasil kegiatan
dan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Dengan kata
lain, kebudayaan merupakan seluruh karya manusia yang terjadi melalui proses
pembelajaran secara terus-menerus dan menjadi suatu kebiasaan.
Perwujudan kebudayaan yaitu benda-benda bersifat nyata yang diciptakan
oleh manusia seperti pola-pola perilaku, bahasa, kepercayaan, seni dan lain-lain,
yang memiliki tujuan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan
bermasyarakat. Kebudayaan sering dianggap sebagai warisan dari nenek moyang,
atau dari generasi ke generasi yang tak terpisahkan dari diri manusia.

8
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2.

Etnomatematika
Istilah

ethnomathematics

yang

selanjutnya

disebut

etnomatematika

diperkenalkan oleh D'Ambrosio, seorang matematikawan Brasil pada tahun 1977.
Wahyuni (dalam Astriandini, 2020) menyatakan bahwa “ethno” diartikan sebagai
suatu yang sangat luas yang mengacu pada konteks sosial budaya, yang di dalamnya
termasuk bahasa, jargon, kode perilaku, mitos, dan simbol. Selanjutnya, kata
“mathema” cenderung berarti menjelaskan, mengetahui, memahami, dan
melakukan

kegiatan

seperti

pengodean,

mengukur,

mengklarifikasi,

menyimpulkan, dan pemodelan. Yang terakhir “tics” berasal dari kata techne, yang
bermakna seperti teknik.
Pengertian awal mengenai etnomatematika menurut D’Ambrosio (1985)
adalah praktik matematika dari kelompok budaya yang dapat diidentifikasi dan
dapat dianggap sebagai studi tentang ide-ide matematika yang ditemukan dalam
budaya. Pengertian selanjutnya yaitu “etnomatematika digunakan untuk
mengungkapkan hubungan antara budaya dan matematika”. Sehingga dapat
dikatakan bahwa etnomatematika merupakan ilmu yang mempelajari keterkaitan
antara kebudayaan masyarakat dengan matematika.
3.

Aktivitas Fundamental Matematis
Aktivitas fundamental matematis yang digunakan adalah menurut Bishop,

dimana Bishop (1988) mengemukakan terdapat enam aktivitas fundamental
matematika, yaitu:
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a.

Counting (menghitung)
Aktivitas counting pada mulanya muncul karena kebutuhan masyarakat untuk

membuat catatan berdasarkan harta kepemilikan mereka. Aktivitas ini meliputi
beberapa hal yang ada, yaitu kuantifikasi/kuantor; nama-nama bilangan;
penggunaan jari dan bagian tubuh untuk menghitung; turus; bilangan; nilai tempat;
nol; basis 10; operasi bilangan; kombinatorik; akurasi; perkiraan; kesalahan dalam
membilang; pecahan; desimal; positif; negatif; besar tidak terhingga; kecil tidak
terhingga; limit; pola bilangan; pangkat; relasi bilangan; diagram panah;
representasi aljabar; kejadian; probabilitas; representasi frekuensi.
b.

Locating (menentukan lokasi)
Aktivitas locating pada mulanya digunakan masyarakat untuk menentukan

tempat yang cocok untuk berburu. Beberapa hal dari aktivitas ini yaitu preposisi;
pendeskripsian suatu rute/lintasan; lokasi lingkungan; arah mata angin; atas/bawah;
depan/belakang; jarak; garis lurus/ garis lengkung; sudut sebagai penanda
perputaran; sistem lokasi; koordinat kutub; koordinat 2D/3D; pemetaan;
lintang/bujur; tempat kedudukan (lokus); keterhubungan (linkage); lingkaran; elips;
spiral.
c.

Measuring (mengukur)
Aktivitas measuring pada mulanya digunakan untuk membandingkan antara

dua objek kemudian berkembang menjadi banyak objek. Beberapa hal dari aktivitas
ini yaitu pembanding kuantitas (misal lebih cepat atau lebih tipis); mengurutkan;
kualitas; pengembangan dari satuan; keakuratan satuan; perkiraan; panjang; luas;
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volume; waktu; suhu; berat; satuan konvensional; satuan standar; sistem satuan;
uang; satuan majemuk.
d.

Designing (merancang)
Aktivitas designing pada mulanya untuk melihat keanekaragaman bentuk

suatu objek, seperti bentuk atap, bangunan tinggi dan rendah atau sebagainya.
Beberapa hal dari aktivitas ini yaitu rancangan; abstraksi; bentuk (geometris);
estetika; objek dibandingkan dengan sifat bentuk; besar; kecil; kesebangunan;
kekongruenan; sifat-sifat dari bangun; bentuk geometri yang umum; jaringan;
gambar dan benda; permukaan; pengubinan; simetri; proporsi; perbandingan;
pembesaran dengan skala.
e.

Playing (bermain)
Aktivitas playing pada mulanya untuk melihat suatu keanekaragaman aspek

matematis pada permainan anak seperti bangun datar, sehingga melalui proses
pengamatan tersebut anak-anak diajak untuk berpikir lebih kritis mengenai objekobjek yang membangun permainan tersebut. Beberapa hal dari aktivitas ini yaitu
puzzle; memodelkan; aktivitas yang didasarkan pada aturan; paradoks; prosedur;
permainan kooperatif; permainan kompetitif; strategi; pilihan; prediksi.
f.

Explaning (menjelaskan).
Aktivitas explaning pada mulanya untuk membantu masyarakat dalam

menganalisis pola grafik, diagram, maupun hal lainnya dalam memberikan suatu
arahan untuk menuntun masyarakat dalam mengolah suatu representasi yang
diwujudkan oleh keadaan yang ada. Beberapa hal dari aktivitas ini yaitu kesamaan
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bentuk benda; klarifikasi; klarifikasi objek secara hirarki; penjelasan cerita; logika
koneksi (misalnya dan, atau, serta yang lainnya); penjelasan; argumen logis;
pembuktian; penjelasan dengan simbol-simbol; diagram; grafik; matriks;
pemodelan matematika.
4.

Kain Tenun Boro
Tenun adalah barang-barang yang terbuat dari benang dengan cara

menganyamkan atau menyilangkan benang tersebut. Seperti yang dilansir dari
KBBI, “tenun adalah hasil kerajinan yang berupa bahan (kain) yang dibuat dari
benang (kapas, sutra, dan sebagainya) dengan cara memasuk-masukkan pakan
secara melintang pada lungsin”. Selain itu, Budiono (dalam Falashifa, 2013)
mengungkapkan bahwa tenun adalah teknik pembuatan kain dengan prinsip
sederhana yaitu menggabungkan benang secara memanjang dan melintang.
Indonesia merupakan negara dengan beragam kebudayaannya dan dikenal
akan teknik tenunnya yang sangat mengagumkan. Hampir di seluruh daerah
Indonesia memiliki kain tenun, tentunya dengan keunikan, karakteristik dan
kekhasan masing-masing. Secara umum, kain tenun memiliki fungsi sebagai kain
adat yang meliputi: sebagai pelengkap upacara adat; pakaian sehari-hari; mahar
pernikahan; untuk membayar denda adat; dan alat pertukaran ekonomi. Walau
begitu, sangat memungkinkan setiap daerah memiliki kegunaan lain atau khusus
dari kain tenun tersebut.
Kain tenun Boro merupakan warisan budaya dari Pertenunan Santa Maria
Boro, Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta. Bambang (2018), mengungkapkan bahwa
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Pertenunan Santa Maria didirikan pada tahun 1927 oleh Romo J.B. Prenthaler, SJ.,
seorang misionaris asal Austria yang sedang berkarya di wilayah Kalibawang, dan
berpikir untuk membantu kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Pertenunan ini dibuat untuk membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat,
sekaligus menumbuhkan perekonomian di daerah setempat. Alat tenun didatangkan
dari Belanda, dan hingga saat ini masih digunakan. Oleh karenanya, Pertenunan
Santa Maria merupakan industri yang memproduksi kain menggunakan alat tenun
bukan mesin (ATBM).
Bambang (2018) menyampaikan, “sampai pada tahun 1950, Kongregasi
Bruder St Perawan Maria Yang Dikandung Nirmala dari Maastricht (FIC) mulai
mengelola kerajinan pertenunan di Boro ini. Br. Petrus Sutimin, FIC menjelaskan,
pada 6 Januari 1950 dalam sebuah musyawarah, tarekatnya memutuskan
mengucurkan modal untuk menghidupkan industri tenun tradisional di Boro ini”.
Sampai saat ini, Pertenunan Santa Maria Boro dikelola oleh Bruder-bruder FIC dan
kebanyakan pekerja pertenunan ini adalah masyarakat disekitarnya.
Produk yang dihasilkan yaitu kain pel, selimut, serbet, sarung, handuk, sprei,
sarung bantal, lap tangan, lap piring, kemeja, baju colar dan lain-lain. Bahan yang
digunakan yaitu katun, dimana kain berbahan katun meski cuaca terik akan terasa
sejuk. Sebaliknya, saat musim dingin bisa menghangatkan. Walau harga per produk
terbilang cukup mahal, namun sebanding dengan kualitasnya yang tebal dan tahan
lama. Oleh karenanya, dulu produk pertenunan ini dimanfaatkan untuk sarana di
rumah sakit, sekolah, komunitas biara dan keperluan hotel. Sekarang yang masih
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menggunakan sebagian produk pertenunan adalah beberapa rumah sakit dan
masyarakat yang membutuhkan atau sebagai oleh-oleh.
5.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu alat untuk

membantu guru dengan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut
Soekamto (2020) LKPD adalah “lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk
melakukan kegiatan belajarnya”. Selain itu menurut Umbaryati (2016), “LKPD
merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar
mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik,
dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik”. Dari kedua
pengertian tersebut, diketahui bahwa dalam LKPD yang harus ada sebagai inti
adalah perintah agar siswa melakukan aktivitas belajar.
Soekamto (2020) mengungkapkan bahwa setiap perangkat memiliki format
tertentu, demikian juga dengan LKPD. Format dari LKPD dijabarkan sebagai
berikut.
a. Judul, merupakan bagian pertama yang berisi topik yang akan menjadi
fokus kegiatan belajar peserta didik
b. Pendahuluan, merupakan penghantar apa pentingnya peserta didik
mengerjakan LKPD, bisa diuraikan tujuan apa yang ingin dicapai.
c. Bahan/ Alat / Sumber, merupakan acuan atau segala sesuatu yang
digunakan oleh peserta didik. Bahan dapat berupa benda nyata seperti air,
tanah dan sebagainya, namun juga bisa berupa hal abstrak seperti rumus.
Alat digunakan bila diperlukan saja, dan bersifat tidak wajib. Sedangkan
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sumber berupa buku atau referensi yang didalamnya terdapat materi yang
digunakan sebagai bahan dalam LKPD ini.
d. Rincian Kegiatan, berisi perintah yang harus dilakukan peserta didik untuk
melaksanakan kegiatan. Dalam membuat perintah, perlu memenuhi
kriteria sebagai berikut: jelas, rinci, dan runtut.
e. Pertanyaan, berisi soal yang memberi kesempatan peserta didik untuk
menuliskan apa yang dihasilkan dari kegiatan.
Pembelajaran di kelas sangat terbatas waktu, sehingga guru perlu
menyampaikan materi dengan lebih jelas dan dibuat senyata mungkin agar siswa
mudah memahami. Dengan adanya LKPD, guru dapat terbantu dalam
melaksanakan kegiatan belajarnya. Selain materi tersampaikan dengan baik,
mampu memberikan ilmu baru terkait pendekatan yang dilakukan. Seperti LKPD
yang dibuat berbasiskan etnomatematika dengan pendekatan kontekstual yang
dapat melatih siswa berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan memecahkan
masalah. Setelah melakukan analisis terhadap aktivitas fundamental matematis
pada industri kain tenun Boro, dapat dilanjutkan dengan membuat LKPD dengan
materi yang sesuai.
6.

Pembelajaran Matematika Kelas VIII SMP
Matematika merupakan ilmu yang penting dalam perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi modern, sehingga perlu dipelajari agar dapat
memajukan daya pikir manusia terutama bagi pelajar. Seperti yang disampaikan
oleh Suwarsono (2019) bahwa setidaknya matematika dipandang dalam empat
identitas, yaitu sebagai kumpulan metode untuk memecahkan masalah, sebagai
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ilmu, sebagai bahasa dan sebagai seni. Dengan keempat identitas tersebut, terlihat
jelas kebermanfaatan dari matematika itu sendiri, terutama dalam kehidupan seharisehari.
Dalam dunia pendidikan, mata pelajaran matematika selalu ada dalam setiap
jenjangnya

baik pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah

atas/kejuruan. Hal tersebut dilakukan untuk membekali pelajar agar memiliki
kemampuan logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan
kerjasama dengan baik. Oleh karenanya, tidak sedikit peserta didik yang merasa
bosan atau kesulitan akan mata pelajaran matematika di sekolah, karena tentunya
materi matematika dari tingkat dasar sampai menengah saling berkaitan antar
materi satu dengan materi lainnya.
Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan tingkatan sekolah yang
dialami peserta didik pada masa remaja, dimana masih sangat membutuhkan
dukungan dan motivasi lebih dalam belajar. Pada kelas VIII, materi pokok
matematika yang diberikan yaitu mengenai pola bilangan, koordinat kartesius,
relasi dan fungsi, persamaan garis lurus, sistem persamaan linear dua variabel,
teorema pythagoras, lingkaran, bangun ruang sisi datar, statistika dan peluang.
Beberapa materi telah dipelajari pada tingkatan sebelumnya, namun masih dalam
bentuk yang sederhana.
Dari beberapa materi matematika di kelas VIII, peserta didik banyak
mengalami kesulitan pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV).
Selaras dengan penelitian Sasmita (2019) yang menunjukkan hasil bahwa peserta
didik mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal SPLDV yaitu karena
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kesulitan konsep, kesulitan prinsip, dan kesulitan keterampilan. Selain itu, salah
satu faktor yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan yaitu tidak
memiliki minat untuk mempelajari materi pelajaran matematika. Melihat
permasalahan tersebut, diperlukan adanya pendekatan pembelajaran yang sesuai
dengan kondisi peserta didik. Salah satu solusi yang dapat ditawarkan yaitu
memberi suatu pendekatan kontekstual.
Pendekatan kontekstual menurut Hasnawati (2006) adalah “konsep belajar
yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi
dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan
yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota
keluarga dan masyarakat”. Dengan pendekatan kontekstual, peserta didik dapat
lebih memahami isi dari apa yang ingin disampaikan, karena diberikan gambaran
nyata yang mungkin juga sering terjadi di lingkungan atau dialami langsung oleh
peserta didik.
B.

Penelitian yang Relevan
Penelitian etnomatematika terkait aktivitas fundamental atau kain tenun yang

dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran matematika telah banyak
dilakukan sebelumnya. Oleh karenanya, peneliti mengambil empat penelitian
sebagai penunjang penelitian ini. Pertama, penelitian dari Lapondu, dkk (2019)
membahas mengenai etnomatematika pada proses persemaian tanaman hidroponik
di Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat konsep matematika
terkait konsep perbandingan dan pecahan.
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Kedua, penelitian dari Prayitno (2020) membahas mengenai aspek matematis
yang terdapat pada Candi Sambisari dan diaplikasikan ke dalam pembelajaran
matematika SMP. Aspek matematis yang ditemukan berasal dari aktivitas
fundamental

matematis

menurut

Bishop

dan

diimplementasikan

dalam

pembelajaran matematika kelas VII SMP, meliputi: operasi bilangan bulat dan
pecahan, himpunan, pertidaksamaan linear satu variabel, rasio, perbandingan,
aritmetika sosial, sudut dan garis, segiempat dan segitiga, dan penyajian data.
Ketiga, penelitian dari Purwaningsih (2019), membahas mengenai aktivitas
fundamental matematis pada pembuatan kerajinan pahat batu dan diaplikasikan ke
dalam permasalahan kontekstual matematika. Aktivitas fundamental matematis
yang digunakan mengacu pada Bishop, dimana menemukan keenam aktivitas yaitu:
a) counting meliputi perkiraan harga bahan baku, harga jual patung, penentuan upah
pegawai, ketepatan, perhitungan menggunakan jari tangan dan menentukan
banyaknya pegawai, b) locating meliputi jarak, lokasi lingkungan, penggunaan
garis lurus dan garis lengkung, bentuk melingkar ataupun elips, serta pembagian
lahan untuk produksi, c) measuring meliputi kualitas, perkiraan, waktu, dan
memaksimalkan luasan atau volume, d) designing meliputi desain, bentuk, ukuran
besar, kecilnya, proporsi, perbandingan, pembesaran skala, simetri, dan nilai seni/
keindahan pada patung, e) playing meliputi prediksi/ berspekulasi, melakukan
rencana dan model, f) explaning meliputi penjelasan dan simbol makna tertentu.
Data yang diperoleh selanjutnya diimplementasikan ke dalam pembelajaran
matematika SMP yang digunakan sebagai pembuatan permasalahan kontekstual.
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Keempat, penelitian dari Gunawan (2019) membahas mengenai aktivitas
fundamental matematis pada kain Cual Bangka Belitung dan diimplementasikan ke
dalam sebuah paket pembelajaran matematika. Objek penelitian yang digunakan
merupakan kain cual. Aktivitas fundamental matematis yang digunakan mengacu
pada Bishop, yang pada penelitian ini terdapat pada proses pembuatan kain cual
Bangka

Belitung.

Selanjutnya

ditemukan

aspek

matematis

yang

akan

dikembangkan untuk membuat sebuah paket pembelajaran matematika yang
mencakup pengantar, peta kompetensi, dan lembar kerja peserta didik (LKPD).
C.

Kerangka Berpikir
Matematika merupakan ilmu yang sangat penting namun sering dihindari

oleh masyarakat terkhusus peserta didik di sekolah. Matematika dianggap sulit
karena abstrak dan kurang implementatif. Padahal kenyataannya, matematika
melekat dengan kehidupan sehari-hari. Dibutuhkan pendekatan lain, salah satunya
dengan budaya yang tentunya cukup dekat dengan kehidupan.
Ilmu yang berkaitan dengan hal tersebut dikenal dengan nama
etnomatematika, yang mana mengkaji keterkaitan matematika dengan budaya.
Kajian dapat dilaksanakan pada industri kain tenun Boro, dimana terdapat aktivitas
yang berkaitan dengan matematika yaitu enam aktivitas fundamental matematis
menurut Bishop, yang selanjutnya akan dianalisis oleh peneliti untuk mencari aspek
matematisnya. Langkah berikutnya yaitu mengaplikasikan aspek matematis yang
ditemukan ke dalam pembelajaran matematika, berupa rancangan Lembar Kerja
Peserta Didik (LKPD) berbasis industri kain tenun Boro.
Berikut bagan kerangka berpikir yang peneliti buat:
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Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir
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BAB III
METODE PENELITIAN

a.

Jenis Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejarah dan aspek matematis

dari industri kain tenun Boro, serta penggunaannya pada pembelajaran matematika
dalam bentuk rancangan LKPD. Oleh karenanya, jenis penelitian ini yaitu
penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Sugiyono (dalam Sugianto, 2020)
merupakan penelitian yang digunakan pada kondisi objek alamiah, dimana yang
menjadi instrumen kunci adalah peneliti sendiri. Penelitian kualitatif memiliki
tujuan untuk menjelaskan suatu fenomena dan mengumpulkan data dengan
sedalalam dan sedetail mungkin. Semakin teliti dan tergali suatu data yang didapat,
maka dapat diartikan semakin baik kualitas penelitian tersebut. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah metode etnografi. Mawardi (2019)
mengungkapkan bahwa metode ini berfokus pada makna sosiologi dengan
menggambarkan, menganalisis dan memberi penafsiran dari sebuah pola budaya
tertentu.
b.

Subjek Penelitian
Subjek penelitian ini adalah pimpinan, karyawan dan masyarakat sekitar

Pertenunan Santa Maria Boro.
c.

Waktu Penelitian
Penelitian dilaksanakan pada bulan September 2020 sampai Juli 2021.

21
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Gambar 3.1 Pelaksanaan Penelitian

d.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu observasi dan

wawancara. Berikut penjabaran mengenai teknik pengumpulan data yang
digunakan oleh peneliti:
1.

Observasi
Observasi digunakan untuk mengamati setiap proses pembuatan kain tenun

hingga penjualannya, dan tentunya peneliti dapat melihat bentuk fisik dari kain
tenun Boro secara langsung. Melalui observasi tersebut, peneliti dapat memperoleh
data terkait aktivitas fundamental matematis yang terkandung didalamnya.
2.

Wawancara
Tujuan dari wawancara yaitu mendapatkan informasi yang tepat dari

narasumber yang terpercaya. Peneliti menggunakan wawancara untuk memperoleh
data yaitu informasi mengenai sejarah dari industri kain tenun Boro secara lisan.
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Wawancara yang dilakukan mengacu pada pedoman wawancara yang telah
disiapkan, namun sangat dimungkinkan adanya pertanyaan tambahan guna
menggali informasi lebih dalam lagi.
e.

Instrumen Bantu Penelitian
Instrumen bantu penelitian yang digunakan yaitu pedoman observasi dan

pedoman wawancara yang telah divalidiasi oleh ahli. Selain itu peneliti menyiapkan
telepon gengam sebagai alat bantu dokumentasi. Berikut merupakan kisi-kisi
Pedoman Observasi dan kisi-kisi Pedoman Wawancara yang digunakan oleh
peneliti.
Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Observasi
No.
1.

Aspek yang
diamati

Pernyataan

Sejarah

dari Terdapat

industri

kain menjelaskan sejarah dari industri

tenun Boro
2.

No. Butir

Indikator
informasi

yang
1

kain tenun Boro

Aspek matematis dari aktivitas fundamental matematis menurut
Bishop pada industri kain tenun Boro
a. Aktivitas
Counting

Terdapat

beragam

jumlah

komposisi warna dalam setiap

2

produk
a. Aktivitas
Locating

Terdapat denah lokasi industri
kain tenun Boro
Terdapat

papan nama

setiap

ruangan
b. Aktivitas
Measuring

Terdapat

informasi

3

4

mengenai

ukuran dan harga setiap produk

5
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c. Aktivitas
Designing
d. Aktivitas
Playing

Terdapat pola pada produk kain
tenun
Terdapat

informasi

tahap-tahap

6

mengenai

pembuatan

kain

7

tenun

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Wawancara
No.
1.

Aspek yang diamati
Sejarah dari Indutri kain Sejarah
tenun Boro

2.

Nomor

Indikator

Pertanyaan

perkembangan

industri kain tenun Boro.

1,2,3,4

Aspek matematis dari aktivitas fundamental matematis menurut
Bishop pada Indutri kain tenun Boro
a. Aktivitas Counting

b. Aktivitas Locating

Berbagai macam produk

9

Banyak pegawai

15

Lama pembuatan produk

16

Banyak komposisi warna

17

Proses

penentuan

lokasi

produksi
Proses penentuan penyuplai
bahan
c. Aktivitas Measuring Proses penentuan ukuran
produk
Proses penentuan harga jual
dari setiap produk
d. Aktivitas Designing

Proses penentuan motif kain
tenun

e. Aktivitas Playing

13

14

10

11

7

Langkah/tahap produksi

6

Kelayakan sebuah produk

12
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f. Aktivitas Explaning

Ciri khas tersendiri dari kain
tenun
Makna

dari

setiap produk

f.

pola/motif

5

8

Teknik Validasi dan Reliabilitas Data
Instrumen yang telah dibuat peneliti divalidasi oleh ahli. Setelah divalidasi,

penulis memperbaiki instrumen sesuai revisi yang diberikan. Selanjutnya untuk
menjamin reliabilitas data, peneliti melakukan triangulasi data/ sumber data untuk
mendapatkan data yang valid. Peneliti melakukan triangulasi melalui berbagai
sumber perolehan data, yaitu observasi dan wawancara. Dari kedua sumber data,
peneliti membandingkan apakah data yang diperoleh secara garis besar atau secara
detail sudah sesuai atau belum. Apabila ada keganjalan seperti terdapat informasi
yang berbeda-beda, maka peneliti perlu menelusuri kembali informasi yang
sesungguhnya.
g.

Teknik Analisis Data
Peneliti melakukan analisis data dengan teknik yang berpedoman pada

Miles dan Huberman (dalam Gunawan, 2019) yaitu:
1.

Reduksi Data
Data yang telah diperoleh dari observasi dan wawancara ditelaah menjadi

suatu rangkuman, dimana tetap memperhatikan intisari dari data yang penting atau
memenuhi tujuan penelitian. Poin penting yang diambil yaitu mengenai sejarah
industri kain tenun Boro, pengelompokan aktivitas fundamental matematis menurut
Bishop dan aspek matematis yang ditemukan.
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2.

Penyajian Data
Data yang telah dirangkum pada proses reduksi data kemudian disajikan

dalam bentuk deskripsi. Deskripsi yang disajikan yaitu penjabaran dari poin penting
yang telah dibuat sebelumnya dan mengimplementasikan aspek matematis ke
dalam pembelajaran matematika yaitu rancangan LKPD.
3.

Verifikasi Data
Data yang telah disajikan dengan baik kemudian diverifikasi kebenarannya,

selanjutnya peneliti melakukan penarikan kesimpulan.
h.

Prosedur Penelitian
Peneliti melaksanakan penelitian dengan prosedur sebagai berikut:

1.

Penyusunan Proposal
Peneliti menyusun proposal terlebih dahulu, dimana proposal digunakan

sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian, sehingga penelitian dapat lebih
terstruktur dan sesuai dengan tujuan penelitian.
2.

Perizinan Penelitian
Peneliti meminta izin untuk melaksanakan penelitian kepada pimpinan

Pertenunan Santa Maria Boro, dengan surat izin penelitian dari sekretariat JPMIPA.
3.

Penyusunan Instrumen Bantu
Instrumen bantu yang disusun meliputi pedoman observasi dan pedoman

wawancara yang berisi mengenai aspek sejarah dan aspek matematis yang akan
digunakan untuk menggali informasi.
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4.

Validasi Instrumen Bantu
Dalam memperoleh hasil penelitian yang baik dan tepat untuk menjawab

rumusan masalah yang dikemukakan, maka dilakukan validasi terhadap instrumen
bantu yang telah disusun.
5.

Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan observasi langsung di Pertenunan Santa Maria

Boro, wawancara dengan pimpinan dan karyawan pertenunan, serta wawancara
kepada salah satu masyarakat disekitar pertenunan tersebut. Peneliti juga
mendokumentasikan kegiatan selama pengumpulan data.
6.

Analisis Data
Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari hasil observasi dan

wawancara, peneliti mengolah data dengan menganalisis data tersebut. Apabila
dirasa data yang diperoleh belum memenuhi, maka peneliti melakukan penelitian
kembali untuk melengkapi bagian yang kurang.
7.

Penarikan Kesimpulan
Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisis.

Kesimpulan berupa jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.

Pelaksanaan Penelitian
Dalam melaksanakan penelitian, tahap pertama yang dilakukan oleh peneliti

yaitu persiapan dalam bentuk membuat surat izin penelitian dan instrumen
penelitian. Surat izin dibuat dengan menghubungi sekretariat program studi serta
memberikan beberapa data yang diperlukan. Kurang lebih tiga hari setelahnya surat
izin diberikan kepada peneliti, sehingga segera setelah mendapat surat tersebut
peneliti menyerahkan surat izin tersebut ke tempat tujuan yaitu Pertenunan Santa
Maria Boro. Konfirmasi persetujuan penelitian diberikan saat peneliti menyerahkan
surat tanpa menunggu waktu lama, sehingga peneliti bisa segera melakukan
persiapan yang kedua.
Persiapan yang berikutnya yaitu membuat instrumen penelitian, yaitu berupa
pedoman observasi dan pedoman wawancara. Kedua pedoman dibuat guna
mengumpulkan data saat penelitian. Peneliti menyerahkan instrumen penelitian
yang telah dibuat kepada dosen pembimbing untuk diperiksa. Setelah mendapatkan
saran, peneliti melakukan revisi dan segera melakukan validasi instrumen kepada
dua validator untuk ditinjau lebih jauh. Skor yang diberikan untuk instrumen
pedoman observasi dan pedoman wawancara secara berurutan oleh validator
pertama yaitu 97% dan 94% sedangkan skor dari validator kedua yaitu 66% dan
84%. Secara umum, validator memberikan saran untuk merumuskan kembali
tujuan penelitian dan membuat instrumen yang lebih bisa menggali data yang
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diperlukan untuk penelitian. Dengan perolehan skor dan saran tersebut, instrumen
dapat digunakan namun dengan banyak revisi. Selanjutnya peneliti merevisi
instrumen penelitian kembali sesuai dengan saran yang telah diberikan oleh
validator dan segera terjun untuk melakukan penelitian. Peneliti melakukan
pengambilan data sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 18 Maret 2021 dan 27
Maret 2021. Pengambilan data dilakukan dengan observasi di Pertenunan Santa
Maria Boro dan wawancara kepada tiga narasumber, yaitu mandor pertenunan yang
dinyatakan sebagai N1, pimpinan pertenunan dinyatakan sebagai N2, serta
masyarakat sekitar pertenunan yang dinyatakan sebagai N3.
B.

Analisis Data

1.

Analisis Data dari Hasil Observasi
Peneliti melakukan pengamatan langsung di Pertenunan Santa Maria Boro.

Berikut merupakan data hasil observasi yang dilakukan:

Tabel 4.1 Data Hasil Observasi
No.
1.

Aspek yang diamati
Terdapat

dokumen

menjelaskan

Ya

yang

sejarah

Keterangan
Terdapat brosur dan

dari

industri kain tenun Boro

Tidak

leaflet
√

yang

menjelaskan sejarah
singkat

dari

Pertenunan Boro
2.

Terdapat beragam jumlah
komposisi

warna

setiap produk

dalam

Produk
√

memiliki

komposisi 1 hingga
4 warna.
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3.

Terdapat

denah

lokasi

industri kain tenun Boro
4.

Denah terdapat pada

√

brosur

Terdapat papan nama setiap

Ada

ruangan

ruangan yang diberi
√

beberapa

papan nama namun
ada beberapa yang
tidak

5.

Terdapat

dokumen

informasi ukuran dan harga
setiap produk

Terdapat
berisi

√

kertas
informasi

ukuran dan harga
setiap produk

6.

Terdapat pola pada produk

Setiap
√

kain tenun

produk

memiliki pola yang
berbeda dan khas

7.

Terdapat
mengenai

8.

informasi
tahap-tahap

Terdapat leaflet dan
√

buku

foto

proses

pembuatan kain tenun

produksi kain tenun

Terdapat tujuan dari motif

Tujuan dari suatu

tertentu

√

motif produk tidak
tertulis pada suatu
dokumen.

a.

Sejarah Industri Kain Tenun Boro
Berdasarkan observasi, terdapat selembar kertas yang berisi sejarah singkat

dari Pertenunan Santa Maria Boro. Pada tahun 1938 didirikan Rumah Biara Bruder
FIC atas permintaan Romo Prennthaler, SJ, dengan mengambil karya Panti Asuhan,
Industri Pertenunan dan sabun. Pada awal tahun 1950 para Bruder FIC merasa
terketuk hatinya untuk perlunya mencukupi kebutuhan hidup yaitu sandang. Selain
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untuk memenuhi kepentingan Biarawan atau rumah sakit, masyarakat mendapat
lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran, terutama bagi
remaja yang tidak atau putus sekolah.
Bruder FIC kemudian bekerja sama dengan Dewan Propinsi Bruder-bruder
FIC yang berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo 4 Semarang. Pengelolaannyapun
ditangani langsung oleh Badan tersebut. Pada tanggal 6 Januari 1950 diadakan
musyawarah dan menentukan untuk mendirikan Kerajinan Tenun Tangan atau Alat
Tenun Bukan Mesin (ATBM), yang akan didirikan di Dusun Boro, Banjarasri,
Kalibawang, Kulon Progo, DIY. Pada akhirnya didirikan pertenunan ATBM
dengan nama Pertenunan Santa Maria Boro.
Modal usaha pertenunan ini diperoleh dari Dewan Propinsi Bruder-bruder
FIC, penghasilan lain dan dari bantuan. Pada masa itu kegiatan yang dilakukan
adalah membeli bahan pokok berupa benang dan bahan pembantu berupa wenter,
serta mengusahakan bahan pelengkap seperti kayu bakar dan air. Proses produksi
dilakukan dengan memasak benang, menjemur, mengelos, memalet, menghani, dan
menenun produksinya. Selanjutnya dilakukan promosi keliling daerah dan kotakota lain dengan membawa contoh produk yang dihasilkan. Apabila terjadi
persetujuan, produk akan dikirim melalui Pos atau bus malam ke tempat pemesan.
Setelah cukup terkenal, pesanan dilakukan lewat telepon atau surat.
Pada bulan Juni 1994 karya ini diurus sendiri oleh Badan yang ada di Boro
dan pengelolaannya diserahkan seutuhnya oleh Badan tersebut. Dengan adanya
perubahan tersebut tentunya memiki harapan agar kerajinan tenun lebih maju dan
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berguna bagi masyarakat serta mampu meringankan beban dan mencapai
kemakmuran Bangsa Indonesia.

Gambar 4.1 Leaflet Sejarah Singkat Industri Kain Tenun Boro

Gambar 4.2 Brosur Sejarah Singkat Industri Kain Tenun Boro
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b.

Komposisi Warna
Berdasarkan observasi, berbagai produk seperti serbet, selimut, handuk, sprei,

dan lain sebagainya memiliki perpaduan warna/ komposisi yang beragam mulai
dari 1 hingga 4 warna dalam satu produk. Ada selimut yang memiliki 2 warna
seperti gambar di bawah, selimut dengan corak garis-garis warna putih dan biru,
garis putih dan hijau atau garis putih dan hitam.

Gambar 4.3 Contoh Komposisi Warna Kain Tenun Boro
c.

Denah Lokasi
Untuk dapat melihat produk dan proses pembuatan kain tenun, dibutuhkan

informasi mengenai lokasi pertenunan. Berdasarkan observasi, peneliti mendapati
denah lokasi untuk memudahkan pencarian dari arah Yogyakarta dan sekitarnya,
yang tergambar pada brosur yang ada di pertenunan. Letak Pertenunan satu
komplek dengan Bruderan FIC, Panti Asuhan Putra, dan SMP Pangudi Luhur Boro.
Selain itu ruangan yang terdapat pada Pertenunan dari depan hingga belakang
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berjajar sesuai dengan urutan tahap produksi, sehingga memudahkan dalam
mengikuti alur pembuatan produk.

Gambar 4.4 Denah Lokasi Pertenunan Santa Maria Boro
d.

Papan Nama setiap Ruangan
Dalam memudahkan petugas, pekerja, maupun pengunjung yang datang,

sangat diperlukan papan nama disetiap ruang kerja dengan penyusunan secara
runtut. Walau demikian, berdasarkan observasi terdapat beberapa ruangan yang
tidak dipasang papan nama.

Gambar 4.5 Ruang Tanpa Papan Nama
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Gambar 4.6 Ruang Dengan Papan Nama
e.

Informasi Ukuran dan Harga Produk
Berdasarkan observasi yang dilakukan, dalam memudahkan pengunjung atau

pemesan memilih produk yang sesuai dengan keinginannya, pertenunan
menyediakan kertas informasi mengenai jenis, ukuran, dan harga masing-masing
produk. Walau demikian, pada Showroom juga terdapat keterangan ukuran dan
harga dari produk yang dipamerkan. Harga setiap produk beragam sesuai dengan
motif serta ukurannya. Seperti harga untuk selimut bayi dengan nomor 341 per
meter dengan lebar 90 diberi harga Rp.42.000,00 sedangkan harga untuk selimut
bayi dengan nomor 367 per meter dengan lebar 78 diberi harga Rp.44.000,00 dan
harga untuk selimut bayi motif lurik dengan nomor 373 per meter dengan lebar 80
diberi harga Rp.51.000,00.
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Gambar 4.7 Ukuran dan Harga Produk
f.

Pola setiap Produk
Berdasarkan observasi, setiap produk memiliki kekhasan motif masing-

masing sesuai dengan standar yang ada. Secara umum motif berupa garis dan kotakkotak atau dalam bangun datar kita sebut segi empat dengan berbagai komposisi
warna. Suatu produk bisa mempunyai motif segi empat dengan ukuran yang sama
ataupun berbeda.

Gambar 4.8 Contoh 1 Pola Setiap Produk
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Gambar 4.9 Contoh 2 Pola Setiap Produk
g.

Tahap Produksi Kain Tenun
Berdasarkan observasi, terdapat leaflet dan dokumen foto proses produksi

kain tenun. Tahap yang dilakukan yaitu proses setreng, wenter/ cuci benang, kelos,
palet, skeren, tenun, penjahitan, penyimpanan kain, dan pengepakan. Berikut
merupakan penjabarannya:
1)

Proses Setreng
Proses setreng merupakan proses pertama yang dilakukan dalam produksi

kain tenun. Langkah yang dilakukan yaitu menggulung atau melilitkan benang koin
pada alat bernama setreng.

Gambar 4.10 Proses Setreng
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2)

Proses Wenter/ Cuci Benang
Proses dilakukan dengan mengikat kelompok benang mentah pada peralon

dan direndam pada bak yang sudah diberi kaporit. Selanjutnya menguras air kaporit
dan diisi dengan air biasa serta diberi pewarna sesuai kebutuhan, kibaskan beberapa
kali dan masukkan ke mesing pengering lalu dijemur pada bambu panjang.

Gambar 4.11 Proses Cuci Benang
3)

Proses Kelos
Benang setengah jadi yang sudah melalui proses wenter digulung dengan cara

dikucek terlebih dahulu. Selanjutnya letakkan kletek (wadah gulungan benang)
pada atas mesin dan letakkan haspel (wadah gulungan benang yang sudah dikucek)
pada bawah mesin. Letakkan gulungan benang yang sudah dikucek ke haspel dan
nyalakan mesin. Proses yang terjadi yaitu gulungan benang pada haspel akan
menggulung pada kletek. Gulungan pada kletek ini dinamakan kelosan.
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Gambar 4.12 Proses Kelos
4)

Proses Palet
Proses palet hampir sama dengan proses kelos, tetapi paletan terdapat dua

jenis yaitu paletan kecil dan paletan besar. Langkah pertama letakkan kleting
(wadah gulungan benang, hampir sama dengan kletek) pada mesin dan lilitkan
sedikit benang dari kelosan sebagai pancingan agar dari kelosan dapat tergulung
pada paletan. Selanjutnya nyalakan mesin dan secara otomatis akan menggulung
benang ke paletan.

Gambar 4.13 Proses Palet

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

40
5)

Proses Skeren
Pada proses ini dilakukan pembuatan motif yang nantinya akan dilanjut ke

proses menenun. Dalam pembuatan motif, disesuaikan dengan buku standar
mengenai motif dan disesuaikan pula dengan pesanan.

Gambar 4.14 Proses Skeren
6)

Proses Tenun
Proses ini merupakan proses utama dari perusahaan ini, yang membutuhkan

pekerja dengan keahlian khusus dalam mengoperasikan alatnya. Dalam prosesnya,
dibutuhkan bum serta teropong (pengikat motif) yang sudah diisi dengan paletan.
Dimana langkah yang dilakukan yaitu memasang alat bum pada alat tenun,
memasukkan benang sesuai pola ke alat tenun, melakukan cucuk benang pada bum
untuk nantinya masuk ke dalam sisiran dan melakukan proses tenun.
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Gambar 4.15 Proses Tenun
7)

Proses Penjahitan
Proses ini dilakukan ketika kain telah selesai ditenun, dengan diawali

pemotongan kain sesuai dengan standar ukuran. Proses jahit dilakukan pada dua
sisi kain, sekaligus dipasang logo Pertenunan Santa Maria Boro.

Gambar 4.16 Proses Penjahitan
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8)

Penyimpanan Kain
Proses yang dilakukan yaitu menggulung dan menumpuk kain yang sudah

selesai ditenun pada gudang penyimpanan.

Gambar 4.17 Proses Penyimpanan Kain
9)

Pengepakan
Proses terakhir yaitu pengepakan, dimana produk yang sudah siap kirim akan

dikemas dalam kardus atau karung, disesuaikan dengan jumlah produk yang akan
dikirim. Produk yang telah dikemas akan ditimbang guna mengetahui biaya kirim
yang akan ditanggung oleh konsumen.
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Gambar 4.18 Buku Foto Tahap Produksi Kain Tenun

Gambar 4.19 Leaflet Tahap Produksi Kain Tenun 1
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Gambar 4.20 Leaflet Tahap Produksi Kain Tenun 2

h.

Tujuan dari Motif Tertentu
Berdasarkan observasi tidak ada dokumen yang menunjukkan informasi

terkait tujuan atau makna dari motif produk tertentu.
2.

Analisis Data dari Hasil Wawancara

a.

Pendiri Pertenunan Santa Maria Boro
Dari hasil wawancara kepada N1, peneliti mendapat informasi bahwa pendiri

dari Pertenunan Santa Maria yaitu Bruder-bruder dari Konggregasi FIC yang
terketuk hatinya untuk membantu masyarakat sekitar.
Tabel 4.2 Pertanyaan dan Jawaban N1 terkait Pendiri Pertenunan
P1.01

Yang pertama, saya mau bertanya Pertenunan Santa Maria Boro ini yang
mendirikan siapa ya pak?

N1.01

Yang mendirikan yaitu Konggregasi dari Bruder-bruder FIC. Karena dulu
itu melihat situasi masyarakat Boro sekitar itu banyak yang drop out
istilahnya belum lulus SD aja sudah berhenti sekolah to mbak, terus
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mungkin dari Bruder-bruder FIC itu terketuk hatinya untuk mengajak
masyarakat sekitar untuk beraktifitas. Makanya Bruder FIC punya gagasan
atau gambaran mau mendirikan pabrik ya dulu kecil saya kira kecil ya,
saya juga belum tau dulunya, tapi cerita dari bruder-bruder dari orang tua
itu seperti itu.

Selaras dengan informasi yang didapat dari N1, berdasarkan wawancara
dengan N2 peneliti mendapat kelengkapan jawaban terkait pendiri Pertenunan
Santa Maria Boro merupakan Bruder FIC namun ide awalnya berasal dari Rm.
Prennthaler, SJ.
Tabel 4.3 Pertanyaan dan Jawaban N2 terkait Pendiri Pertenunan
P2.01

Saya membaca sedikit beberapa karya-karya Rm. JB. Prennthaler, apakah
pertenunan ini salah satu karya beliau?

N2.01

Ya ini adalah permintaan dari Rm. Prennthaler tetapi pelaksanaannya
Bruder FIC, Rm. Prenn idenya saja, tidak langsung terjun ke
pertenunannya tetapi Br. Yosue.

b.

Resmi Berdirinya Pertenunan Santa Maria Boro
Berdasarkan wawancara dengan N1 Pertenunan Santa Maria Boro berdiri

sekitar tahun 1938 namun secara resmi yang diakui oleh pemerintah yaitu pada
tanggal 6 Januari 1950.
Tabel 4.4 Pertanyaan dan Jawaban N1 terkait Resmi Berdirinya
P1.02

Selanjutnya, Pertenunan ini resmi berdiri kapan pak?

N1.02

Berdiri sekitar tahun 1938 tapi secara resmi mungkin diakui pemerintah
itu 6 Januari 1950, itu secara resmi. Tapi kalau berdirinya itu sekitar tahun
1938 itu. Wong dulu ayah saya juga bekerja di sini, itu jaman perang
Jepang itu sudah ikut ronda di sini.
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c.

Sejarah Perkembangan Kain Tenun Boro
Berdasarkan wawancara dengan N1 bila dilihat dari perkembangan hasil

menenunnya dapat dikatakan semakin membaik. Kain yang lama cenderung kasar,
warna buram, dan kurang menarik. Sedangkan pada saat ini sudah jauh berbeda.
Tabel 4.5 Pertanyaan dan Jawaban N1 terkait Sejarah Perkembangan
P1.03

Lalu sejarah perkembangan kain tenun ini seperti apa ya pak, dari yang
jaman dulu hingga sekarang?

N1.03

Kalau dilihat sejarah perkembangan hasil nenun itu ya, mungkin ya
semakin membaik mbak. Dulu itu saya lihat masih ada contoh-contoh
kain yang dulu kasar dan warna-warnanya kurang ngejreng ya, kalau
merah itu burem, hijau juga, tapi kalau saya bandingkan dengan yang
sekarang itu jauh berbeda.

Berdasarkan wawancara dengan N2, didapat informasi terkait perkembangan
Pertenunan dari dulu hingga sekarang. Dimana pada awal direncanakan alat tenun
berupa mesin namun ternyata di Boro kurang memiliki peralatan yang mewadahi
sehingga diubah menjadi ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) atau manual. Terdapat
satu alat asli Belanda namun sudah jarang digunakan karena sulitnya mencari
onderdil, karena sudah terlalu kuno. Keinginan untuk mengubah ATBM dengan
mesin tidak diwujudkan karena dirasa akan kalah bersaing dengan perusahaan
tekstil yang besar, walau memang resikonya harga produk menjadi tinggi.
Tabel 4.6 Pertanyaan dan Jawaban N2 terkait Sejarah Perkembangan
P2.03

Bagaimana sejarah pertenunan dari awal hingga akhirnya bisa berdiri
sampai berpuluh-puluh tahun?

N2.03

Pertenunan ini semula dari Belanda kemudian yang bertugas di sini
pertama itu untuk sekolahnya tenun itu Br. Yosue orang Belanda. Lalu
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yang tugas di tenun pertama itu Br. Pakumeus di Boro ini sampai 27
tahun. Waktu awal yang direncanakan Belanda itu mesin tenun, bukan
manual. Tetapi sampai di sini ternyata untuk mesin tenunnya itu
membutuhkan banyak peralatan yang di sini belum tersedia, sehingga
diubah menjadi ATBM itu, alat tenun bukan mesin. Meskipun
demikian ada juga alat yang dari Belanda, yaitu alat yang dipojok
sebelah kanan ujung itu asli dari Belanda. Waktu yang lalu masih
digunakan khusus untuk kain yang lebar, lalu injakannya hanya satu,
yang mengatur yang di atas itu. Orangnya berdiri, kalau bekerja ya
berdiri. Paling satu hari itu hanya dapat 4-5 meter. Sekarang sudah agak
sulit digunakan karena saking terlalu lama lalu onderdil itu tidak
tersedia lagi, karena sudah terlalu kuno. Alat lain sudah dibikin di sini,
tinggal satu yang asli dari Belanda. Kalau untuk yang mengikal benang
yang bernama bum itu kebanyakan masih peninggalan awal. Di sini
mau diubah dengan mesin, tapi itu akan kalah bersaing dengan
perusahan tekstil yang besar. Sehingga kami tetap mempertahankan
ATBM itu, yang memang resikonya harganya tinggi. Orang yang sudah
terbiasa menggunakan ini, diantaranya pel dan lap piring itu masih
bertahan membeli di sini. Tapi untuk orang-orang baru yang belum tau
kualitasnya ya di sini termasuk mahal. Mungkin untuk orang baru
dianggap mahal, tapi untuk orang yang sudah terbiasa menggunakan
dan tau kualitasnya ya masih tetap membeli di sini.

d.

Pandangan Masyarakat Sekitar terhadap Industri Kain Tenun Boro
Berdasarkan wawancara dengan N3 didapatkan informasi terkait peran

industri kain tenun Boro terhadap masyarakat sekitar yaitu pada jaman dahulu
pertenunan memberikan bantuan pakaian dan juga memberikan penghasilan. Untuk
saat ini pertenunan masih membantu masyarakat sekitar dengan memberikan
pekerjaan. Walaupun masyarakat tidak memiliki keahlian khusus, tetapi mereka
dilatih oleh pihak pertenunan dan tetap bekerja hingga sekarang.
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Tabel 4.7 Pertanyaan dan Jawaban N3 terkait Pandangan Masyarakat
P3.04

Saya mau bertanya kepada Bapak selaku masyarakat yang tinggal di
sekitar Pertenunan, apakah peran Industri Kain Tenun Boro di dalam
kehidupan masyarakat?

N3.04

Kalau dulu Pertenunan itu lebih diarahkan kepada memberikan bantuan
pakaian kepada masyarakat karena jaman dulu pakaian itu sangat sulit,
disamping itu juga memberi penghasilan kepada masyarakat sekitar.
Sekarang setelah banyak pabrik-pabrik pakaian yang lain, tenunpun
masih berjalan karena lebih pada membantu masyarakat kiri-kanan
yang tidak punya keahlian khusus tetapi mereka butuh pekerjaan,
akhirnya mereka dilatih dan tetap bekerja di Pertenunan sampai
sekarang. Pertenunan inipun hasilnya cukup bagus walaupun dalam sisi
penjualan agak tidak mudah karena persaingan harga.

e. Ciri Khas Kain Tenun Boro
Berdasarkan wawancara dengan N1, kain tenun memiliki ciri khas yaitu
kotak-kotak dan lurik, selain itu proses produksi sebagian besar dikerjakan secara
manual, hanya proses kelos dan palet yang menggunakan mesin.
Tabel 4.8 Pertanyaan dan Jawaban N1 terkait Ciri Khas Kain Tenun
P1.05

Dari kain tenun ini sendiri, yang khas itu apa ya pak?

N1.05

Ya kotak-kotak. Kami bikinnya cuma kotak-kotak dan lurik sekarang.
Terus selimut-selimut itu seperti itu, putih, mungkin ada lorek
tepiannya, kalau seragam ya itu, ciri khasnya itu tenun Boro kotakkotak dan lurik untuk sekarang. Lalu kalau tenun semua masih
manual, yang menggunakan mesin cuma kelos dan palet.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan N2, ciri khas yang dimiliki
produk kain tenun yaitu berbahan katun. Motif kotak-kotak berasal dari bekas
seragam sekolah dan tergantung dari permintaan konsumen.
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Tabel 4.9 Pertanyaan dan Jawaban N2 terkait Ciri Khas Kain Tenun
P2.05

Lalu ciri khas tersendiri dari kain tenun ini apa Bruder?

N2.05

Ya katun, produknya katun. Sedangkan untuk produk lain diluar itu
yang katun kan jarang, di sini masih katun. Kekhasannya itu bahannya
katun, hampir semua selimut, serbet, sprei, lalu seragam kotak-kotak itu
katun.

P2.t01

Saya lihat kebanyakan motifnya kotak-kotak ya Bruder, apakah itu
termasuk ciri khas?

N2.t01

Ya itu bekas seragam sekolah, karena seragam sekolah yang saya ingat
jadi lengganan pertama dan cukup lama itu Stella Duce baik SMP
ataupun SMA. Tapi karena muridnya banyak dan di sini tidak bisa
memenuhi permintaan dalam waktu yang singkat maka dia pindah ke
pabrik tekstil yang mesin.

f.

Tahap Produksi
Berdasarkan wawancara dengan N1, proses produksi kain tenun yaitu

pembelian benang koin lalu dilanjutkan dengan proses setreng, kemudian cuci
benang dan diberi warna lalu dijemur. Setelah kering benang dikelos atau dipalet,
selanjutnya masuk ke proses skeren untuk membuat motif yang akan dibuat atau
istilahnya penataan benang yang nantinya dimasukkan ke dalam bum. Tahap
berikutnya yaitu menenun, pemotongan dan dimasukkan ke dalam gudang.
Tabel 4.10 Pertanyaan dan Jawaban N1 terkait Tahap Produksi
P1.06

Lalu bagaimana proses tahap-tahap yang dilakukan dalam memproduksi
suatu kain tenun?

N1.06

Kalau prosesnya kita kan beli benang koinan, setelah itu kita setreng di
atas sana, nanti mbak bisa lihat di sana, setreng itu apa, benang koin itu
seperti apa nanti bisa dilihat di sana. Setelah setreng terus dicuci di
dapur, nanti bisa diputih, menurut kebutuhan aja mbak mau putih atau
warna nanti bisa, macam-macam warnanya, nanti pesannya di dapur.
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Setelah itu jemur, terus kering nanti ada yang dikelos ada yang dipalet,
menurut kebutuhan, tetapi banyak yang dikelos. Setelah dikelos, nanti
masuk ke ruang skeren, di ruang skeren itu adalah pembuat motif. Motif
kain apa yang mau dibuat, nanti di tempat skeren di sana. Istilahnya
penataan benang atau membuat motif-motif benang, nanti dimasukkan
ke dalam bum, setelah bum nanti siap untuk ditenun. Ditenun nanti
mereka menyiapkan alat dan motif kain yang akan mereka tenun kan
nanti standarnya itu kan macam-macam. Mereka juga sudah tau
mempersiapkan misalnya serbet atau apa gitu, kalau serbet itu persiapan
alatnya ini, nanti persiapannya seperti ini mereka sudah tau. Setelah ini
ya udah siap ditenun, selesai nyucuk siap tenun, terus potong, terus
masuk gudang.

g.

Proses Penentuan Motif Kain Tenun
Dalam menentukan motif kain tenun, berdasarkan wawancara dengan N1

seluruh motif sudah terdapat pada buku standar, sehingga konsumen bisa memilih
motif dari buku standar tersebut.
Tabel 4.11 Pertanyaan dan Jawaban N1 terkait Penetuan Motif
P1.07

Kalau proses untuk menentukan motif pada kain tenun itu bagaimana
pak?

N1.07

Di sini kan sudah ada standar buku mbak dan hasil kainnya seperti apa
itu sudah ada. Jadi untuk yang mau membeli itu lihat, “saya mau
membeli kain yang seperti ini”, kita sudah dapat menentukan kalau kain
ini standarnya nomor sekian, nanti dipasrahkan ke skeren untuk
membuatkan kain nomor sekian. Terus di sini juga ada foto-foto kain itu
nanti tinggal terus dikasih nomor, nanti mau pesan kain yang nomor
berapa, nanti sini sudah tau nomor ini standarnya ini.
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h.

Makna dari Produk yang Dihasilkan
Berdasarkan wawancara dengan N2, makna dari produk yang dihasilkan yaitu

kebermanfaatan bagi mayarakat dalam memenuhi kebutuhan pakaian. Hingga
sekarang, produk memiliki makna sebagai pemenuh kebutuhan terlebih bagi
konsumen setia dari beberapa rumah sakit.
Tabel 4.12 Pertanyaan dan Jawaban N2 terkait Makna Produk
P2.08

Apakah dulu ada maksud tersendiri, mengapa membuat produk seperti
ini dan bermacam-macam?

N2.08

Ya waktu itu kan namanya pakaian pada zaman itu masih sangat
diperlukan oleh masyarakat. Kalau sekarang kan saingannya itu produk
pabrik yang dengan mesin. Kalau dulu kan belum sebegitu ketat
persaingannya itu, sehingga masyarakat terbantu dengan produk di sini.
Nah sekarang customer yang paling setia itu kebanyakan rumah sakit.
Sana itu menggunakan pel, serbet, kadang-kadang handuk, selimut itu
masih mengambil di sini. Ada rumah sakit Palembang, Rumah Sakit
Caritas, yang di sana rumah sakit besar. Nah suster Caritas itu masih
setia sampai hari ini menggunakan produk dari sini. Di luar Jawa banyak
yang menggunakan produk sini. Kalau nggak sampai luar Jawa mungkin
terlalu banyak produknya.

i.

Macam-macam Produk
Berdasarkan wawancara dengan N1, terdapat banyak macam produk kain

tenun yang dihasilkan, karena contoh handuk itu tidak hanya satu macam, namun
berbagai macam motif, warna, dan ukuran. Secara garis besar, macam produk yang
dihasilkan yaitu handuk, selimut, serbet, pel dan seragam.
Tabel 4.13 Pertanyaan dan Jawaban N1 terkait Macam Produk
P1.09

Lalu produk yang dihasilkan itu ada berapa macam ya pak dan apa saja?
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N1.09

Banyak sekali mbak, ada berapa macam ya. Ada serbet, handuk,
selimut, yang jelas itu garis besarnya handuk, selimut, serbet, pel dan
seragam. Seragam itu macam-macam, terus seperti handuk itu juga
macam-macam.

j.

Penentuan Ukuran Produk
Cara menentukan ukuran produk berdasarkan hasil wawancara dengan N1

yaitu disesuaikan dengan buku standar. Tidak semua produk berukuran sama,
disesuaikan dengan nomor produk pada buku standar.
Tabel 4.14 Pertanyaan dan Jawaban N1 terkait Ukuran Produk
P1.10

Bagaimana cara untuk menentukan ukuran setiap produk?

N1.10

Standarnya sudah ada dan ukurannya sudah ada, nanti pakai sisir nomor
berapa, nanti nominalnya berapa itu sudah ada, dalam buku standar
sudah ada. Seperti serbet itu nomor berapa, ukurannya sudah berbedabeda.

k.

Proses Penentuan Harga Jual dari setiap Produk
Berdasarkan wawancara dengan N1, sudah ada patokan harga dari dulu.

Namun seiring dengan perkembangan zaman, harga bahan baku dan kebutuhan lain
juga naik, sehingga harga jual produk dinaikkan sesuai dengan berapa persen
kenaikan harga dari bahan baku dan kebutuhan lain yang naik.
Tabel 4.15 Pertanyaan dan Jawaban N1 terkait Harga Jual Produk
P1.11

Lalu dalam menentukan harga jualnya bagaimana pak?

N1.11

Kita untuk menentukan harga sudah ada patokan dari dulu, terus kita
sekarang kok bikin standar harga itu engga, tapi mengikuti
perkembangan harga benang. Kalau harga benang itu naik, ya otomatis
kami menaikkan setiap tahunnya berapa persen. Kami hanya mengikuti
perkembangan dari harga-harga diluar. Misalnya harga dioperasional
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nanti kenaikan gaji karyawan berapa, nanti terus harga benang naik
berapa persen, terus untuk kebutuhan lain-lainnya itu kira-kira kita
habisnya berapa persen itu nanti kita naikkan.

l.

Kelayakan Sebuah Produk
Berdasarkan hasil wawancara dengan N1, terdapat produk yang tidak layak

jual karena proses produksi dilakukan oleh banyak orang, sehingga kemungkinan
pekerja tidak telaten juga ada. Tindak lanjut yang dilakukan yaitu tetap menjual
produk namun harga jual diturunkan bisa sampai 50%.
Tabel 4.16 Pertanyaan dan Jawaban N1 terkait Kelayakan Produk
P1.12

Apakah ada produk yang tidak layak jual pak, lalu tindak lanjutnya
seperti apa?

N1.12

Ada, itu tergantung yang membuatnya mbak. Kan di sini macam-macam
orangnya ya itu ada yang telaten ada yang tidak. Kalau yang tidak telaten
ada kerusakan sedikit langsung ditenun aja ga diperbaiki, tau-tau
hasilnya jelek. Nanti kita jual dengan harga mungkin kalau 100% ga
laku ya kami jual 50%.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan N2, kemungkinan produk
tidak layak jual karena pegawai yang lalai. Untuk menjaga kualitas produk, kain
yang tidak layak akan dipotong dan disisihkan. Namun biasanya produk tersebut
tetap dijual dengan harga yang lebih murah.
Tabel 4.17 Pertanyaan dan Jawaban N2 terkait Kelayakan Produk
P2.12

Apabila saat proses pembuatan atau menenun ada produk yang tidak
layak jual, tindak lanjutnya seperti apa?

N2.12

Ya itu biasanya di split, mungkin hanya ada beberapa meter yang karena
lalai. Ada satu benang yang putus saja kalau ndak teliti ya nanti akan
menjadi produk yang gagal atau tidak sesuai. Mungkin tidak laku dijual,
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nah untuk menjaga itu nanti dipotong lalu disendirikan, lalu disisihkan
dengan yang baik bisa dijual belikan.

m.

P2.t02

Apakah ada kemungkinan dijual tetapi lebih murah?

N2.t02

Ya, biasanya.

Proses Penentuan Lokasi Produksi
Dalam penentuan lokasi, berdasarkan wawancara dengan N1, lokasi

ditentukan oleh Bruder, dengan pembelian tanah yang lokasinya dekat dengan
Bruderan. Lokasi cukup jauh dari Kota Yogyakarta, dengan jarak sekitar 25 km.
Tabel 4.18 Pertanyaan dan Jawaban N1 terkait Lokasi Produksi
P1.13

Bagaimana proses yang dilakukan dalam menetukan lokasi produksi?

N1.13

Tanah ini dulu dibeli oleh bruder, kemungkinan agar lokasinya dekat
dengan bruderan. Cukup jauh dari kota Jogja, sekitar 25 km.

n.

Proses Penentuan Lokasi Penyuplai Bahan
Dalam penentuan lokasi penyuplai bahan, berdasarkan wawancara dengan

N1, pertenunan membeli di Mitra Surabaya, dimana apabila membutuhkan benang
koin bisa melakukan permintaan via telepon dan akan dikirim. Narasumber
menyampaikan bahwa sampai saat ini belum kesulitan dalam mencukupi kebutuhan
benang koin.
Tabel 4.19 Pertanyaan dan Jawaban N1 terkait Lokasi Penyuplai Bahan
P1.14

Tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa tahap awal proses produksi
yaitu membeli benang koin. Dalam menentukan lokasi penyuplai bahan
bakunya itu bagaimana ya pak?

N1.14

Kita belinya itu kalau habis tinggal telepon saja, di Mitra Surabaya. Nanti
dari sana dikirim ke sini, karena mereka mengirimnya dalam jumlah besar
dan sini butuhnya cuma 20 bal, 10 bal, makanya mereka mengirimnya
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bukan hanya ke sini, tapi mampir ke Magelang, kadang mampir di Klaten,
jadi satu truk tronton itu dibagi-bagi untuk berapa pelanggan. Sudah
langganan, kita tinggal telepon nanti sana mau ngirim berapa kita nurut
sana. Saya kira masalah benang di sini, sampai saat ini lho tidak kesulitan,
belum kesulitan. Tapi entah nanti masa depannya bagaimana belum tau
kami.

o.

Banyak Pegawai
Berdasarkan wawancara dengan N1, jumlah pegawai pertenunan ada 45

orang. Namun karena pandemi covid-19, pekerja hadir secara bergantian, yaitu satu
minggu masuk dan satu minggu libur. Contoh yang diberikan terdapat 2 ruang
berseberangan yang digunakan untuk proses menenun, saat pegawai di ruang sisi
kiri masuk kerja selama 1 minggu, maka pegawai di sisi sebelah kanan libur, dan
begitu sebaliknya.
Tabel 4.20 Pertanyaan dan Jawaban N1 terkait Banyak Pegawai
P1.15

Lalu di sini jumlah pegawainya berapa ya pak?

N1.15

Ada 45, tetapi setelah ada covid stok kami menumpuk, dibuat 2 alur.
Ada yang berangkat ada yang libur, satu minggu satu minggu. Yang
sebelah sana berangkat, yang sebelah sana libur. Begitu pula perempuan
yang di atas juga demikian, supaya mereka tidak nganggur tapi ya bisa
berangkat walau seminggu-seminggu. Kalau kita mengeluarkan mereka
kan tidak enak, butuh kerjaan kok ditokke, nanti untuk kebutuhan
keluarga ya bagaimana. Ra ketung istilahnya cuma sedikit-sedikit ya
seperti itu jalannya.

p.

Lama Pembuatan Produk
Berdasarkan wawancara dengan N1, produk yang dihasilkan bervariasi waktu

pengerjaannya. Sebagai contoh dalam satu hari pegawai dapat membuat selimut
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sepanjang 10 meter, seragam 6 meter, pel 7 meter dan serbet 10 meter. Dalam
menyelesaikan 1 bum kain tenun perlu waktu sekitar 1 bulan.
Tabel 4.21 Pertanyaan dan Jawaban N1 terkait Lama Pembuatan Produk
P1.16

Dalam jangka waktu tertentu bisa menghasilkan berapa banyak?

N1.16

Itu macam-macam ya, misalnya yang selimut saja satu harinya yang
rajin bisa sepuluh meter mbak. Kalau seragam yang biasa-biasa saja
tidak terlalu rumit bisa 6 meter. Kalau seperti pel paling engga bisa 7
meter, itu yang saya katakan yang rajin lho ya. Kalau serbet bisa 10
meteran. Kalau nenun paling nggak 1 bum itu baru selesai 1 bulan.

q.

Komposisi warna
Berdasarkan wawancara dengan N2, dalam suatu produk bisa memiliki

komposisi 4 warna dengan tetap memperhatikan ukuran atau perbandingan dari
setiap warna.
Tabel 4.22 Pertanyaan dan Jawaban N2 terkait Komposisi Warna
P2.17

Untuk jumlah komposisi warna misal serbet itu ada yang putih merah
atau putih biru dan yang lain, apakah itu ada patokannya misal satu
produk itu hanya boleh 1 sampai 3 warna?

N2.17

Itu kalau serbet itu warnanya kan hanya hitam, merah, hijau, biru, hanya
4 macam. Lalu ukurannya sama misalnya putihnya berapa benang lalu
merahnya berapa untuk kotaknya. Kalau yang pakan itu sudah dibuat di
bum sini, nah untuk mengimbangi kalau mau dibuat kotak lalu yang di
sini berapa lembar, lalu yang digulung itu kemudian pakannya harus
sesuai dengan berapa lembar gitu untuk membuat kotaknya putih itu lalu
jleretnya merah. Semua dihitung dari awalnya di sini, di ngebum itu
namanya, menggulung benang yang akan diberi pakan (untuk membuat
kotaknya).
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3.

Rangkuman dari Analisis Data Obervasi dan Wawancara

a.

Sejarah Industri Kain Tenun Boro
Pada tahun 1938 didirikan Rumah Biara Bruder FIC atas permintaan Romo

Prennthaler, SJ, dengan mengambil karya Panti Asuhan, Industri Pertenunan dan
sabun. Pada awal tahun 1950 para Bruder FIC merasa terketuk hatinya untuk
perlunya mencukupi kebutuhan hidup yaitu sandang. Oleh karenanya Bruder FIC
bekerja sama dengan Dewan Propinsi Bruder-bruder FIC yang berkedudukan di Jl.
Dr. Sutomo 4 Semarang. Pengelolaannyapun ditangani langsung oleh Badan
tersebut. Pada tanggal 6 Januari 1950 diadakan musyawarah dan menentukan untuk
mendirikan Kerajinan Tenun Tangan atau Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM), yang
akan didirikan di Dusun Boro, Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo, DIY. Pada
akhirnya didirikan pertenunan ATBM dengan nama Pertenunan Santa Maria Boro.
Modal usaha pertenunan ini diperoleh dari Dewan Propinsi Bruder-bruder
FIC, penghasilan lain dan dari bantuan. Pada masa itu kegiatan yang dilakukan
adalah membeli bahan pokok berupa benang dan bahan pembantu berupa wenter,
serta mengusahakan bahan pelengkap seperti kayu bakar dan air. Proses produksi
yang dilakukan yaitu proses setreng, memasak benang, menjemur, mengelos,
memalet, menenun, memotong kain, menjahit produk dan menyimpan produk pada
gudang. Pada zaman dahulu, tahap selanjutnya yaitu melakukan promosi keliling
daerah dan kota lain dengan membawa contoh produk yang dihasilkan. Apabila
terjadi persetujuan, produk akan dikirim melalui pos atau bus malam ke tempat
tujuan. Setelah cukup terkenal, pesanan dilakukan via telepon atau surat. Apabila
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sekarang, bisa membeli produk dengan menghubungi via telepon atau langsung
berkunjung ke pertenunan.
Dilihat dari perkembangan hasil menenun, dapat dikatakan semakin lama
semakin membaik karena kain yang lama cenderung kasar, warna buram, dan
kurang menarik. Sedangkan pada saat ini sudah jauh berbeda, kain lebih halus dan
warna produk cerah dan bervariasi. Pihak pertenunan sempat berpikir untuk
mengubah ATBM menjadi mesin, namun dirasa akan kalah bersaing dengan
perusahaan besar. Oleh karena itu, pertenunan tetap mempertahankan ATBM
walaupun dengan resiko harga produk tinggi. Bagi konsumen baru akan
menganggap harga mahal, namun apabila sudah terbisa menggunakan akan tahu
kualitas sebanding dengan harganya.
Terlepas dari harganya yang mahal, industri kain tenun Boro memiliki peran
terhadap masyarakat sekitar yaitu pada jaman dahulu pertenunan memberikan
bantuan pakaian dan juga memberikan penghasilan. Untuk saat inipun pertenunan
masih membantu masyarakat sekitar dengan memberikan pekerjaan. Walaupun
masyarakat tidak memiliki keahlian khusus, tetapi mereka dilatih oleh pihak
pertenunan dan tetap bekerja hingga sekarang.
b.

Aktivitas Fundamental Matematis
Berdasarkan analisis data observasi dan wawancara, diperoleh aktivitas

fundamental matematis dari proses produksi kain tenun Boro:
1)

Aktivitas Counting

a)

Banyaknya macam produk
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Dalam menentukan banyak macam produk dilakukan dengan cara berhitung.
Secara garis besar terdapat 5 macam produk yang dihasilkan, yaitu handuk, selimut,
serbet, kain pel dan seragam.
b)

Banyaknya pegawai
Dalam menentukan banyaknya pegawai yang bekerja perlu dilakukan dengan

cara berhitung, ada berapa pegawai yang bekerja sebagai penenun, berapa pegawai
yang bekerja pada proses pewarnaan, dan sebagainya. Setelah melakukan hitungan,
pegawai yang bekerja di pertenunan sebanyak 45 orang.
c)

Lama pembuatan produk
Mengetahui berapa lama pembuatan produk diperlukan kegiatan berhitung.

Dalam satu hari pegawai dapat membuat selimut sepanjang 10 meter, seragam 6
meter, pel 7 meter dan serbet 10 meter. Dalam menyelesaikan 1 bum kain tenun
membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan.
d)

Banyaknya komposisi warna
Dalam menentukan banyak komposisi warna pada suatu produk dilakukan

dengan cara berhitung. Pada suatu produk memiliki komposisi 1 hingga 4 warna
dengan tetap memperhatikan ukuran atau perbandingan dari setiap warna.
2)

Aktivitas Locating

a)

Lokasi Produksi
Letak Pertenunan satu komplek dengan Bruderan FIC, Panti Asuhan Putra,

dan SMP Pangudi Luhur Boro. Dalam menentukan lokasi tersebut, perlu
mengetahui jarak dari Kota Yogyakarta dimana setelah dihitung jaraknya sekitar 25
km.
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b)

Lokasi Penyuplai Bahan
Lokasi penyuplai bahan baku bagi pertenunan yaitu di Mitra Surabaya, Jawa

Timur. Jarak yang cukup jauh untuk sampai ke pertenunan.
c)

Papan Nama pada Ruangan
Pada lokasi yang cukup luas, diperlukan papan nama pada ruangan produksi

agar memudahkan pengunjung untuk mengetahui kegiatan apa yang ada di
dalamnya. Ruangan-ruangan di pertenunan ada yang diberi nama namun juga ada
yang tidak, namun penempatan lokasi berurutan sesuai dengan tahapan produksi.
3)

Aktivitas Measuring

a)

Menentukan Ukuran Produk
Dalam menentukan ukuran produk diperlukan suatu pengukuran, dimana

pertenunan memiliki buku standar untuk memudahkannya. Salah satu handuk
diukur memiliki lebar 50 cm dan panjang 1 meter.
b)

Menentukan Harga Jual Produk
Dalam menentukan harga produk diperlukan suatu pengukuran, dimana

pertenunan memiliki buku standar untuk memudahkannya. Harga antar produk
berbeda, faktor yang mempengaruhi yaitu ukuran dan motif. Satu selimut bayi
dengan ukuran 90cm x 100cm diberi harga Rp.42.000,00 sedangkan harga untuk
selimut bayi 78cm x 100cm diberi harga Rp.44.000,00. Selain itu harga handuk
lajur ukuran 45cm x 100cm diberi harga Rp.40.000,00 sedangkan handuk warna
dengan ukuran yang sama diberi harga Rp.45.000,00.
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4)

Aktivitas Designing
Aktivitas mendesain terlihat pada tahap pembuatan motif, dimana motif pada

kain tenun sebagian besar berupa lurik atau garis dan kotak-kotak atau segi empat.
Motif yang dibuat disesuaikan dengan buku standar atau untuk seragam sesuai
pesanan (walau tetap dengan motif dasar kotak-kotak), sehingga pegawai akan
membuat motif dari yang telah ditentukan tersebut.
5)

Aktivitas Playing
Aktivitas yang berdasar akan sebuah prosedur ini nampak pada tahap-tahap

produksi kain tenun. Dimana tahap yang dilakukan yaitu proses setreng, wenter/
cuci benang, kelos, palet, skeren, tenun, penjahitan, dan pengepakan.
6)

Aktivitas Explaning
Aktivitas yang berdasar akan suatu penjelasan nampak pada makna dari

produk yang dihasilkan yaitu kebermanfaatan bagi mayarakat dalam memenuhi
kebutuhan sandang. Hingga sekarang, produk memiliki makna sebagai pemenuh
kebutuhan terlebih bagi konsumen setia dari beberapa rumah sakit.
c.

Rancangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Penelitian menghasilkan pemahaman baru yaitu keterkaitan budaya dari

industri kain tenun Boro dengan pembelajaran matematika. Keterkaitan ini dapat
dilihat dari penjabaran aktivitas fundamental matematis menurut Bishop.
Berdasarkan data dari hasil penelitian yang dilakukan tersebut, peneliti menemukan
aspek matematis yang dapat diaplikasikan ke bentuk LKPD pada pembelajaran
matematika kelas VIII SMP dengan materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel.
Aspek matematis yang dimaksud yaitu penentuan harga produk yang masuk ke
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dalam aktivitas measuring dan pembuatan motif pada aktivitas designing. Dengan
LKPD ini, peneliti berharap dapat membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar
sekaligus memperkenalkan industri kain tenun Boro kepada peserta didik dan
sebaliknya peserta didik mendapatkan ilmu baru terkait materi dan industri kain
tenun Boro itu sendiri.
Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kontekstual, dimana peneliti
mengkaitkan situasi dunia nyata pada materi yang dipilih. Situasi yang dimaksud
yaitu hasil analisis terkait industri kain tenun Boro yang lebih berperan sebagai
apersepsi dan permasalahan kontekstual dari LKPD ini. LKPD dibuat sejumlah dua
buah, dimana LKPD pertama berisi terkait pemodelan matematika dari
permasalahan SPLDV dan LKPD kedua berisi terkait penyelesaian SPLDV. Selain
itu peneliti juga membuat dua buah LKPD pula yang berisi kunci jawaban. Secara
lengkap LKPD ditunjukkan pada lampiran 10, halaman 102 - 131.
B.

Pembahasan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan aktivitas fundamental

matematis menurut Bishop dari industri kain tenun Boro, serta bentuk dari
rancangan LKPD pada pembelajaran matematika SMP. Dalam mencapai tujuan
tersebut, peneliti telah melakukan observasi dan wawancara di Pertenunan Santa
Maria Boro.
Sejarah adalah rangkaian peristiwa pada masa lampau yang berawal dari
dasar hingga berkembangnya peristiwa tersebut. Selaras dengan Sukmana (2021)
yang mengungkapkan bahwa sejarah merupakan suatu runtutan peristiwa yang
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terjadi dari akar hingga berbagai kejadian, konsekuensi dan rekam jejak lain
tumbuh seiring berjalannya waktu di masa lalu.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, industri kain tenun Boro sendiri
berdiri pada tahun 1938 atas ide dari Romo JB. Prennthaler, SJ dengan pelaksana
Bruder-bruder Kongregasi FIC, yang merasa terketuk hatinya untuk perlunya
mencukupi kebutuhan hidup yaitu sandang. Selain memenuhi kepentingan
Biarawan atau rumah sakit, masyarakat mendapat lapangan pekerjaan sehingga
mengurangi angka pengangguran, terutama bagi remaja yang tidak atau putus
sekolah. Modal usaha pertenunan ini diperoleh dari Dewan Propinsi Bruder-bruder
FIC, penghasilan lain dan dari bantuan. Dalam prosesnya, kain diproduksi
menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM), dengan tahapan pembelian benang
koin lalu dilanjutkan dengan proses setreng, kemudian cuci benang dan diberi
warna lalu dijemur. Setelah kering, benang dikelos atau dipalet, selanjutnya masuk
ke proses skeren untuk membuat motif yang akan dibuat atau istilahnya penataan
benang yang nantinya dimasukkan ke dalam bum. Tahap berikutnya yaitu
menenun, pemotongan kain, penjahitan produk, penyimpanan produk jadi ke dalam
gudang dan pengepakan produk. Cara promosi pada zaman dahulu yaitu berkeliling
ke kota lain dan melakukan penawaran, apabila terjadi suatu persetujuan maka
produk akan dikirim. Sedangkan pada saat ini bisa membeli produk via telepon atau
langsung berkunjung ke pertenunan.
Seiring perkembangan yang ada, kain yang pada awalnya cenderung kasar
dan berwarna buram menjadi semakin halus dan memiliki warna yang lebih
menarik. Ada keinginan untuk mengubah ATBM dengan mesin, namun tidak
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diwujudkan karena dirasa akan kalah bersaing dengan perusahaan tekstil yang
besar, walau memang resikonya harga produk menjadi tinggi. Resiko tersebut tetap
dijalani karna walau harga tinggi namun kualitas dapat bersaing. Industri kain tenun
Boro memiliki peran terhadap masyarakat sekitar yaitu pada jaman dahulu
pertenunan memberikan bantuan pakaian dan juga memberikan penghasilan. Untuk
saat inipun pertenunan masih membantu masyarakat sekitar dengan memberikan
lapangan pekerjaan.
Hal ini selaras dengan Anendya (2015), yang mengungkapkan bahwa industri
kain tenun Boro berdiri pada tahun 1938 oleh bruder FIC, dengan nama perusahaan
Pertenunan Santa Maria. Pada saat awal beroperasi, pertenunan ini memperkerjakan
40 karyawan dan menggunakan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang berjumlah
20 buah. Walau jumlah karyawan dan alat tenun yang terbatas, pertenunan mampu
mencukupi kebutuhan sandang bagi karya misi di Pulau Jawa. Berkaitan dengan
kualitas dan harga produk, Setyo (2017) mengungkapkan bahwa kualitas produk
secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen,
sedangkan harga produk secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap
kepuasan konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa apabila produk memiliki kualitas
yang baik, konsumen tetap berminat dengan harga berapapun.
Etnomatematika merupakan pendekatan matematika yang mengkaitkan suatu
budaya tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh Wahyuni, dkk (2013) bahwa
“etnomatematika merupakan salah satu bentuk pendekatan pembelajaran yang
mengkaitkan kearifan budaya lokal dalam pembelajaran matematika”. Dengan
etnomatematika, suatu budaya dapat dikaji aspek matematisnya. Bishop (1988)
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mengelompokkan aspek matematis berdasarkan enam aktivitas fundamental yaitu
counting (menghitung), locating (menentukan lokasi), measuring (mengukur),
designing (merancang), playing (bermain), explaining (menjelaskan).
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, terdapat enam aktivitas
fundamental pada proses produksi kain tenun Boro. Pertama pada aktivitas
counting, terdiri dari banyaknya macam produk, lama pembuatan produk dan
banyaknya komposisi warna. Kedua, pada aktivitas locating, terdiri dari lokasi
produksi, lokasi penyuplai bahan dan papan nama pada ruangan. Ketiga pada
aktivitas measuring, yang terdiri dari menentukan ukuran produk dan menentukan
harga jual produk. Keempat, aktivitas designing pada tahap membuat motif.
Kelima, aktivitas playing pada tahap-tahap produksi kain tenun. Keenam, aktivitas
explaning pada makna dari produk.
Relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih (2019), yang
menemukan keenam aktivitas fundamental matematis terkait pembuatan kerjinan
pahat batu di Sidoharjo, Tamanagung, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Sama
halnya dengan penelitian Novelia (2021), yang juga menemukan keenam aktivitas
fundamental pada Rumah Kebaya Betawi.
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) merupakan salah satu alat untuk
membantu guru dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut Soekamto
(2020), LKPD adalah “lembaran yang berisi pedoman bagi siswa untuk melakukan
kegiatan belajarnya”. Dari pengertian tersebut diketahui bahwa dalam LKPD
terdapat inti yang berisi perintah agar siswa melakukan aktivitas belajar.
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Berdasarkan wawancara dan observasi, peneliti menemukan aspek matematis
yang dapat diaplikasikan ke bentuk LKPD pada pembelajaran matematika kelas
VIII SMP dengan materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Aspek matematis
yang dimaksud yaitu penentuan harga produk yang masuk ke dalam aktivitas
measuring dan pembuatan motif pada aktivitas designing. LKPD dibuat dengan
pendekatan kontekstual, dimana peneliti mengaitkan situasi dunia nyata pada
materi yang dipilih. Situasi yang dimaksud yaitu hasil analisis terkait industri kain
tenun Boro yang lebih berperan sebagai apersepsi dan permasalahan kontekstual
dari LKPD ini.
Hal ini selaras dengan Gunawan (2019), yang melakukan penelitian yang
menghasilkan paket pembelajaran matematika berdasarkan etnomatematika pada
industri kain cual Bangka Belitung. Salah satu isi dari paket pembelajaran ini adalah
LKPD yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran.
C.

Keterbatasan Penelitian
Peneliti menyadari ada beberapa keterbatasan selama pelaksanaan penelitian,

sehingga penelitian yang dihasilkan kurang maksimal, yaitu:
1. Peneliti merasa masih kurang dalam mengambil dan menjelaskan data
observasi dan wawancara.
2. Isi LKPD belum terlalu menonjolkan kekhasan terkait kain tenun Boro.
Selain itu LKPD masih dalam bentuk gagasan, belum melalui penelitian
pengembangan.
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BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut kesimpulan yang telah

disesuaikan dengan tujuan penelitian:
1.

Sejarah Industri Kain Tenun Boro
Industri kain tenun Boro berdiri pada tahun 1938 atas ide dari Romo JB.

Prennthaler, SJ, dengan pelaksana Bruder-bruder Kongregasi FIC, yang diberi
nama Pertenunan Santa Maria Boro. Industri ini didirikan untuk memenuhi
kebutuhan sandang dan juga memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat
sekitar, yang masih berlangsung hingga sekarang.
Tahap produksi yang dilakukan yaitu pembelian benang koin lalu dilanjutkan
dengan proses setreng, mencuci dan mewarnai benang dan menjemur, mengelos,
memalet, menenun, memotong kain, menjahit produk dan menyimpan produk pada
gudang. Dalam prosesnya, kain diproduksi menggunakan alat tenun bukan mesin
(ATBM). Seiring perkembangan, produk semakin membaik dari segi tekstur yang
lebih halus dan warna lebih menarik. Kualitas yang baik membuat harga jual produk
cukup tinggi, namun pihak pertenunan yakin dengan kualitas yang dimiliki mampu
bersaing dengan perusahaan besar.
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2.

Aktivitas Fundamental Matematis menurut Bishop pada Industri Kain Tenun
Boro
a. Aktivitas counting (menghitung) terlihat ketika menghitung banyaknya
macam produk, lama pembuatan produk dan banyaknya komposisi warna.
b. Aktivitas locating (menentukan lokasi) terlihat pada penentuan lokasi
produksi, lokasi penyuplai bahan dan papan nama pada ruangan.
c. Aktivitas measuring (mengukur) terlihat ketika menentukan ukuran
produk dan harga jual produk.
d. Aktivitas designing (merancang) terlihat ketika tahap pembuatan motif
pada kain tenun.
e. Aktivitas playing (bermain) terlihat pada tahap-tahap produksi kain tenun.
f. Aktivitas explaining (menjelaskan) terlihat pada makna dari produk.

3.

Rancangan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Rancangan LKPD yang dibuat peneliti terkait dengan pembelajaran

matematika kelas VIII SMP yaitu materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel
(SPLDV). Aspek matematis yang digunakan dalam LKPD ini yaitu penentuan
harga produk yang masuk ke dalam aktivitas measuring dan pembuatan motif pada
aktivitas designing. LKPD dibuat dengan pendekatan kontekstual, dimana peneliti
mengkaitkan situasi dunia nyata pada materi yang dipilih. Situasi yang dimaksud
yaitu hasil analisis terkait industri kain tenun Boro yang lebih berperan sebagai
apersepsi dan permasalahan kontekstual dari LKPD ini. LKPD dibuat sejumlah dua
buah, dimana LKPD pertama berisi terkait pemodelan matematika dari
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permasalahan SPLDV dan LKPD kedua berisi terkait penyelesaian SPLDV. Selain
itu peneliti juga membuat dua buah LKPD yang berisi kunci jawaban.
B.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan

saran sebagai berikut:
1.

Bagi pendidik
Industri kain tenun Boro memiliki berbagai aspek matematis yang dapat

diterapkan dalam pembelajaran matematika. Seperti LKPD yang telah dibuat oleh
peneliti, pendidik dapat menggunakannya untuk menarik perhatian peserta didik.
Selain mempelajari suatu materi pembelajaran matematika, peserta didik juga
mendapat ilmu baru terkait suatu kebudayaan yang ada disekitar.
2.

Bagi Peneliti Selanjutnya
a. Bagi peneliti yang akan melakukan penelitian serupa, dapat menambah
narasumber agar data yang diperoleh lebih mendalam.
b. LKPD yang dibuat masih dalam bentuk gagasan dan hanya menggunakan
dua aspek matematis, oleh karenanya peneliti selanjutnya dapat
mengembangkannya agar LKPD lebih variatif dan maksimal dalam
pembuatannya serta mengujikannya pada kelas sebenarnya.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

Andriani, C. (2020). Kesulitan Belajar Matematika. In Catatan Dasar
Pembelajaran Matematika (pp. 132-138). Pekalongan: PT. Nasya Expanding
Management.
Anendya, S. (2015). Implementasi Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Biaya
Produksi Tahun 2013: Studi Kasus pada Pertenunan Santa Maria Boro
Kalibawang, Yogyakarta. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Sanata
Dharma.
Astriandini, M. G. (2020). Kajian Etnomatematika Terhadap Pola Kristalografi
Batik Keraton Surakarta serta Ilustrasi Penerapannya dalam Pembelajaran
Transformasi Geometri Sekolah Menengah Pertama. Skripsi tidak
diterbitkan. Universitas Sanata Dharma.
Astriandini, M. G., & Kristanto, Y. D. (2021). Kajian Etnomatematika Pola Batik
Keraton Surakarta Melalui Analisis Simetri. Mosharafa: Jurnal Pendidikan
Matematika, 10(1), 13-24.
Bambang, H. (2018). Pertenunan Santa Maria Boro: Pertenunan di Lereng
Menoreh. diakses pada tanggal 7 November 2020, dari https://www.hidup
katolik.com/2018/04/04/19753/pertenunan-santamaria-boro-pertenunan-dilereng-menoreh/
Bishop, A.J. (1988). Mathematics Enculturation: A Cultural Perspective on
Mathematics Education. Dordrecht: Springer Science & Business Media.
D’Ambrosio, U. (1985). Ethnomathematics and Its Place in The History and
Pendagogy of Mathematics. For the Learning of Mathematics, 5(1), 44-47.
Falashifa, D I. (2013). Kerajinan Tenun Ikat Tradisional Home Industry Dewi
Shinta di Desa Troso Pecangaan Kabupaten Jepara (Kajian Motif, Warna,
dan Makna Simbolik). Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Negeri
Yogyakarta.
Gunawan, F I. (2019). Kajian Etnomatematika serta Analisis Aktivitas
Fundamental Matematis menurut Bishop pada Industri Kain Cual Bangka
Belitung. Tesis tidak diterbitkan. Universitas Sanata Dharma.
Halifah & Adnan. (2019). Karakteristik Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Pada
SMA Biologi di Kota Makassar. In Prosiding Seminar Nasional Biologi VI
(pp. 292-295). Universitas Negeri Malang.
Hasnawati. (2006). Pendekatan Contextual Teaching Learning Hubungannya
dengan Evaluasi Pembelajaran. Jurnal Ekonomi & Pendidikan, 3(1), 53-62.
Hignasari, L. V. (2020). Desain Pembelajaran Matematika Realistik Berbasis
Etnomatematika Untuk Siswa Sekolah Dasar Selama Masa Pembelajaran di

70

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

71
Rumah. In Menyemai Benih Dharma Perspektif Multidisiplin (pp. 98-111).
Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
Lapondu, F. L., Lawi. Y. R. K., & Apresyandari, G. D. (2019). Konsep
Perbandingan dan Pecahan Pada Proses Persemaian Tanaman Hidroponik di
Yogyakarta. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika (Vol. 1,
pp. 15-24). Universitas Pekalongan.
Mawardi, R. (2019). Penelitian Kualitatif: Pendekatan Etnografi. Diakses pada
tanggal 25 Agustus 2021, dari https://dosen.perbanas.id/penelitian-kualitatifpendekatan-etnografi/
Novelia, T. (2021). Kajian Etnomatematika Pada Rumah Kebaya Betawi dan
Implementasinya Terhadap Pembelajaran Matematika. Skripsi tidak
diterbitkan. Universitas Sanata Dharma.
Prayitno, C. N. P. (2020). Kajian Etnomatematika Pada Candi Sambisari Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Implementasinya dalam Pembelajaran Matematika
Kelas VII Sekolah Menengah Pertama. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas
Sanata Dharma.
Purwaningsih, M. R. D. (2019). Kajian Etnomatematika terkait Aktivitas
Pembuatan Kerajinan Pahat Batu di Dusun Sidoharjo, desa Tamanagung,
Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan
Implementasinya dalam Pembelajaran Matematika. Skripsi tidak diterbitkan.
Universitas Sanata Dharma.
Sasmita. (2019). Analisis Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal-soal Sistem
Persamaan Linear Dua Variabel Pada Kelas IX1 SMP Negeri 1
Bontomarannu. Skripsi tidak diterbitkan. Universitas Muhammadiyah
Makassar.
Setyo, P. E. (2017). Pengaruh Kualitas Produk dan Harga Terhadap Kepuasan
Konsumen “Best Autoworks”. Jurnal Performa, 1(6), 755-764.
Soekamto, H. (2020). Panduan Penyusunan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD).
Diakses pada tanggal 18 Juni 2021, dari https://www.researchgate.net/
publication/349256221_Panduan_Penyusunan_Lembar_Kegiatan_Peserta_
Didik_LKPD
Sukmana, W. J. (2021). Metode Penelitian Sejarah. Seri Publikasi Pembelajaran,
1(2), 1-4.
Suwarsono, S. (2015). PPT Etnomatematika (Ethnomatematics) Materi Kuliah S2
Pendidikan Matematika. Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. diakses
pada tanggal 5 November 2020, dari https://www.usd.ac.id/
fakultas/pendidikan/s2_pen_matematika/f1l3/Slides%20ppt%20Etnomatem
atika.pdf
Suwarsono, S. (2019). Pengantar Filsafat Matematika Materi S1 Pendidikan
Matematika. Universitas Sanata Dharma.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

72
Umbaryati, U. (2016). Pentingnya LKPD pada Pendekatan Scientific Pembelajaran
Matematika. In PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika (Vol. 1,
pp. 217-225). Universitas Negeri Semarang.
Wahyuni, A., Tias, A. A. W., & Sani, B. (2013). Peran Etnomatematika dalam
Membangun Karakter Bangsa. In Prosiding Seminar Nasional Matematika
dan Pendidikan Matematika FMIPA UNY (pp. 112-118). Universitas Negeri
Yogyakarta.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

LAMPIRAN
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Lampiran 2. Surat Keterangan dari Pertenunan Santa Maria Boro
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Lampiran 3. Instrumen dan Pedoman Observasi dan Wawancara
Kisi-kisi Pedoman Observasi
Berikut merupakan kisi-kisi Pedoman Observasi yang digunakan oleh peneliti
dalam membuat Pedoman Observasi:
No.
1.

Aspek yang
diamati

Pernyataan

Sejarah

dari Terdapat

industri

kain menjelaskan sejarah dari industri

tenun Boro
2.

No. Butir

Indikator
informasi

yang
1

kain tenun Boro

Aspek matematis dari aktivitas fundamental matematis menurut
Bishop pada indutri kain tenun Boro
b. Aktivitas
Counting

Terdapat

beragam

jumlah

komposisi warna dalam setiap

2

produk
e. Aktivitas
Locating

Terdapat denah lokasi industri
kain tenun Boro
Terdapat

papan nama

setiap

ruangan
f. Aktivitas
Measuring
g. Aktivitas
Designing
h. Aktivitas
Playing

Terdapat

informasi

Terdapat pola pada produk kain
tenun
informasi

tahap-tahap

4

mengenai

ukuran dan harga setiap produk

Terdapat

3

5

6

mengenai

pembuatan

kain

7

tenun
i. Aktivitas
Explaning

Terdapat
tertentu

tujuan

dari

motif

8
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Pedoman Observasi
Berikut merupakan Pedoman Observasi yang digunakan oleh peneliti dalam
pengambilan data selama proses observasi:
No.
1.

Aspek yang diamati
Terdapat

dokumen

Ya
yang

menjelaskan sejarah dari industri
kain tenun Boro
2.

Terdapat

beragam

jumlah

komposisi warna dalam setiap
produk
3.

Terdapat denah lokasi industri kain
tenun Boro

4.

Terdapat

papan

nama

setiap

ruangan
5.

Terdapat

dokumen

informasi

ukuran dan harga setiap produk
6.

Terdapat pola pada produk kain
tenun

7.

Terdapat

informasi

mengenai

tahap-tahap pembuatan kain tenun
8.

Terdapat tujuan dari motif tertentu

Tidak

Keterangan
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Kisi-kisi Pedoman Wawancara
Berikut merupakan kisi-kisi Pedoman Wawancara yang digunakan oleh
peneliti dalam membuat Pedoman Wawancara:
No.
1.

Aspek yang diamati
Sejarah dari Indutri kain Sejarah
tenun Boro

2.

Nomor

Indikator

Pertanyaan

perkembangan

industri kain tenun Boro

1,2,3,4

Aspek matematis dari aktivitas fundamental matematis menurut
Bishop pada industri kain tenun Boro
d. Aktivitas Counting

e. Aktivitas Locating

Berbagai macam produk

9

Banyak pegawai

15

Lama pembuatan produk

16

Banyak komposisi warna

17

Proses

penentuan

lokasi

produksi
Proses penentuan penyuplai
bahan
f. Aktivitas Measuring

Proses penentuan ukuran
produk
Proses penentuan harga jual
dari setiap produk

g. Aktivitas Designing

Proses penentuan motif kain
tenun

h. Aktivitas Playing

i. Aktivitas Explaning

13

14

10

11

7

Langkah/tahap produksi

6

Kelayakan sebuah produk

12

Ciri khas tersendiri dari kain
tenun
Makna

dari

setiap produk

pola/motif

5

8
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Pedoman Wawancara
Berikut merupakan Pedoman Wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam
pengambilan data selama proses wawancara:
1.

Siapa pendiri Pertenunan Santa Maria Boro?

2.

Kapan Pertenunan Santa Maria Boro resmi berdiri?

3.

Bagaimana sejarah perkembangan kain tenun Boro?

4.

Bagaimana peran dari industri kain tenun terhadap kehidupan bermasyarakat?

5.

Apa yang khas dari kain tenun Boro?

6.

Bagaimana tahap-tahap yang dilakukan dalam memproduksi suatu kain tenun?

7.

Bagaimana proses untuk mendesain motif pada kain tenun?

8.

Apakah ada makna tersendiri dari setiap motif yang didesain?

9.

Berapa macam dan apa saja produk yang dibuat Pertenunan Santa Maria Boro?

10. Bagaimana cara menentukan ukuran setiap produk?
11. Bagaimana cara untuk menentukan harga jual dari kain tenun?
12. Apabila ada produk yang tidak layak jual lalu apa tindakan selanjutnya?
13. Bagaimana proses yang dilakukan dalam menentukan lokasi produksi?
14. Bagaimana proses yang dilakukan untuk menentukan lokasi dalam menyuplai
bahan baku?
15. Berapa banyak pegawai yang bekerja?
16. Berapa banyak produk yang dapat dihasilkan dari dalam jangka waktu tertentu?
17. Berapa jumlah komposisi warna dalam suatu produk?
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Lampiran 4. Lembar Validasi Instrumen Observasi dan Wawancara
LEMBAR VALIDASI INSTRUMEN WAWANCARA DAN OBSERVASI
A. Identitas Peneliti
Nama
NIM
Judul Penelitian

Tujuan Penelitian

: Georgia Deputi Apresyandari
: 171414040
: Kajian Etnomatematika Dalam Aktivitas
Fundamental Matematis Menurut Bishop Pada
Industri Kain Tenun Boro
:
1. Mengetahui sejarah dari industri kain tenun
Boro.
2. Mengetahui aktivitas fundamental matematis
menurut Bishop yang terdapat pada proses
produksi kain tenun Boro.
3. Mengetahui bentuk dan isi Lembar Kerja Peserta
Didik (LKPD) matematika untuk peserta didik di
tingkat SMP yang disusun berbasiskan proses
produksi kain tenun Boro.

B. Petunjuk
Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu
Dosen Ahli mengenai kelayakan instrumen wawancara dan observasi yang akan
digunakan peneliti dalam proses pengambilan data pada penelitian ini. Adapun
petunjuk dalam penilaian instrumen wawancara dan observasi sebagai berikut:
1. Bapak/Ibu Dosen Ahli dimohon untuk memberikan penilaian dengan
memberikan tanda centang (√) pada kolom skala penilaian yang sesuai dengan
penilaian Bapak/Ibu Dosen Ahli.
2. Jika menurut Bapak/Ibu Dosen Ahli terdapat kekurangan pada pedoman
wawancara dan pedoman observasi yang akan digunakaan peneliti, Bapak/Ibu
Dosen Ahli dimohon untuk memberikan saran/masukan dengan
menuliskannya pada lembar saran yang telah disediakan.
3. Makna skala penilaian sebagai berikut:
1: Tidak Valid
3: Valid
2: Kurang Valid
4: Sangat Valid
Atas ketersediaan Bapak/Ibu Dosen Ahli untuk mengisi lembar penilaian ini,
diucapkan terima kasih.
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C. Penilaian
1.

Instrumen Observasi
Penilaian
No.

Aspek yang Diamati
1

1.

Validasi Isi
a. Pernyataan sesuai dengan indikator pada
kisi-kisi pedoman observasi
b. Maksud dari pernyataan dirumuskan dengan
singkat dan jelas

2.

Validasi Konstruksi
a. Pernyataan yang disajikan mampu menggali
sejarah Industri kain tenun Boro
b. Pernyataan yang disajikan mampu menggali
aspek matematis proses produksi kain tenun
Boro

3.

Bahasa
a. Bahasa pernyataan sesuai dengan Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
b. Pernyataan tidak mengandung makna ganda
c. Pertanyaan mengandung bahasa yang
sederhana dan mudah dipahami
d. Kesesuaian format instrumen observasi

2

3

4
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2.

Instrumen Wawancara
Penilaian
No.

Aspek yang Diamati
1

1.

Validasi Isi
a. Pertanyaan sesuai dengan indikator pada
kisi-kisi pedoman wawancara
b. Maksud dari pertanyaan dirumuskan dengan
singkat dan jelas

2.

Validasi Konstruksi
a. Pertanyaan yang disajikan mampu menggali
sejarah Industri kain tenun Boro
b. Pertanyaan yang disajikan mampu menggali
aspek matematis proses produksi kain tenun
Boro

3.

Bahasa
a. Bahasa pertanyaan sesuai dengan Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
b. Kalimat pertanyaan tidak mengandung
makna ganda
c. Pertanyaan mengandung bahasa yang
sederhana dan mudah dipahami
d. Kesesuaian format instrumen wawancara

2

3

4
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D. Simpulan Validator/Penilai
Beri nilai berupa tanda centang (√) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan
kesimpulan Anda:
Kesimpulan
Instrumen

1

Observasi

Pedoman observasi ini:
a. Tidak baik
b. Kurang Baik
c. Baik
d. Sangat Baik

2.

Pedoman observasi ini:
a. Dapat digunakan tanpa
revisi
b. Dapat digunakan dengan
sedikit revisi
c. Dapat digunakan dengan
banyak revisi
d. Belum dapat digunakan

Instrumen

1.

Wawancara

Pedoman wawancara ini:
a. Tidak baik
b. Kurang Baik
c. Baik
d. Sangat Baik

2.

Pedoman wawancara ini:
a. Dapat digunakan tanpa
revisi
b. Dapat digunakan dengan
sedikit revisi
c. Dapat digunakan dengan
banyak revisi
d. Belum dapat digunakan

Nilai (√)
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Saran:
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Yogyakarta, … Maret 2021
Validator/Penilai

(

……………………………..)
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Lampiran 5. Hasil Validasi
Validator 1
C. Penilaian
1. Instrumen Observasi
Penilaian
No.

Aspek yang Diamati
1

1.

2

3

4

Validasi Isi
√

c. Pernyataan sesuai dengan indikator pada
kisi-kisi pedoman observasi

√

d. Maksud dari pernyataan dirumuskan dengan
singkat dan jelas
2.

Validasi Konstruksi
√

c. Pernyataan yang disajikan mampu menggali
sejarah Industri kain tenun Boro
d. Pernyataan yang disajikan mampu menggali

√

aspek matematis proses produksi kain tenun
Boro
3.

Bahasa
e. Bahasa pernyataan sesuai dengan Pedoman

√

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
f. Pernyataan tidak mengandung makna ganda

√

g. Pertanyaan mengandung bahasa yang

√

sederhana dan mudah dipahami
h. Kesesuaian format instrumen observasi

√
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2.

Instrumen Wawancara
Penilaian
No.

Aspek yang Diamati
1

1.

2

3

4

Validasi Isi
√

c. Pertanyaan sesuai dengan indikator pada
kisi-kisi pedoman wawancara

√

d. Maksud dari pertanyaan dirumuskan dengan
singkat dan jelas
2.

Validasi Konstruksi
√

c. Pertanyaan yang disajikan mampu menggali
sejarah Industri kain tenun Boro
d. Pertanyaan yang disajikan mampu menggali

√

aspek matematis proses produksi kain tenun
Boro
3.

Bahasa
√

e. Bahasa pertanyaan sesuai dengan Pedoman
Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)

√

f. Kalimat pertanyaan tidak mengandung
makna ganda
g. Pertanyaan mengandung bahasa yang

√

sederhana dan mudah dipahami
h. Kesesuaian format instrumen wawancara

√
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D. Simpulan Validator/Penilai
Beri nilai berupa tanda centang (√) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan
kesimpulan Anda:
Nilai (√)

Kesimpulan
Instrumen

1

Observasi

Pedoman observasi ini:
e. Tidak baik
f. Kurang Baik
g. Baik

√

h. Sangat Baik
2.

Pedoman observasi ini:
e. Dapat digunakan tanpa
revisi
f. Dapat digunakan dengan

√

sedikit revisi
g. Dapat digunakan dengan
banyak revisi
h. Belum dapat digunakan
Instrumen

1.

Wawancara

Pedoman wawancara ini:
e. Tidak baik
f. Kurang Baik
g. Baik

√

h. Sangat Baik
2.

Pedoman wawancara ini:
e. Dapat digunakan tanpa
revisi
f. Dapat digunakan dengan
sedikit revisi
g. Dapat digunakan dengan
banyak revisi
h. Belum dapat digunakan

√
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Saran:
a.
b.
c.

Pada instrumen observasi belum muncul hal mengenai pegawai, misal banyak
pegawai, macam pegawai. (hal tersebut memungkinkan ada dokumen)
Istilah produk tidak layak buang kurang jelas apa yang dimaksud dari istilah
tersebut.
Terkait pekerja ketika wawancara dapat ditanyakan juga banyak perkerja per
bagian (misal marketing, pembuat kain dll.)

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Yogyakarta, 14 Maret 2021
Validator/Penilai

(Febi Sanjaya, M.Sc.)
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Validator 2
C. Penilaian
1.

Instrumen Observasi
Penilaian
No.

Aspek yang Diamati
1

1.

2

3

Validasi Isi
e. Pernyataan sesuai dengan indikator pada

v

kisi-kisi pedoman observasi
f. Maksud dari pernyataan dirumuskan dengan

v

singkat dan jelas
2.

Validasi Konstruksi
e. Pernyataan yang disajikan mampu menggali

v

sejarah Industri kain tenun Boro
f. Pernyataan yang disajikan mampu menggali

v

aspek matematis proses produksi kain tenun
Boro
3.

Bahasa
i. Bahasa pernyataan sesuai dengan Pedoman

v

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
j. Pernyataan tidak mengandung makna ganda

v

k. Pertanyaan mengandung bahasa yang

v

sederhana dan mudah dipahami
l. Kesesuaian format instrumen observasi

v

4
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2.

Instrumen Wawancara
Penilaian
No.

Aspek yang Diamati
1

1.

2

3

4

Validasi Isi
e. Pertanyaan sesuai dengan indikator pada

v

kisi-kisi pedoman wawancara
f. Maksud dari pertanyaan dirumuskan dengan

v

singkat dan jelas
2.

Validasi Konstruksi
e. Pertanyaan yang disajikan mampu menggali

v

sejarah Industri kain tenun Boro
f. Pertanyaan yang disajikan mampu menggali

v

aspek matematis proses produksi kain tenun
Boro
3.

Bahasa
i. Bahasa pertanyaan sesuai dengan Pedoman

v

Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI)
j. Kalimat pertanyaan tidak mengandung

v

makna ganda
k. Pertanyaan mengandung bahasa yang

v

sederhana dan mudah dipahami
l. Kesesuaian format instrumen wawancara

v
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D. Simpulan Validator/Penilai
Beri nilai berupa tanda centang (√) pada jawaban yang tersedia sesuai dengan
kesimpulan Anda:
Nilai (√)

Kesimpulan
Instrumen

1

Observasi

Pedoman observasi ini:
i. Tidak baik
j. Kurang Baik

v

k. Baik
l. Sangat Baik
2.

Pedoman observasi ini:
i. Dapat digunakan tanpa
revisi
j. Dapat digunakan dengan
sedikit revisi
k. Dapat digunakan dengan

v

banyak revisi
l. Belum dapat digunakan
Instrumen

1.

Wawancara

Pedoman wawancara ini:
i. Tidak baik
j. Kurang Baik
k. Baik

v

l. Sangat Baik
2.

Pedoman wawancara ini:
i. Dapat digunakan tanpa
revisi
j. Dapat digunakan dengan
sedikit revisi
k. Dapat digunakan dengan
banyak revisi
l. Belum dapat digunakan

v
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Saran:
Saran validator, bisa dilihat pada komentar.
Secara umum validator menilai bahwa peneliti perlu merumuskan kembali tujuan
penelitian dan membuat instrumen yang lebih bisa menggali data yang diperlukan
untuk penelitian.

Yogyakarta 22 Maret 2021
Validator/Penilai

(Beni Utomo, M.Sc.)
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Lampiran 6. Transkrip Data Observasi
Transkrip Data Observasi
No.
1.

Aspek yang diamati
Terdapat

dokumen

Ya

Tidak

yang

menjelaskan sejarah dari industri

Terdapat brosur dan
leaflet
yang
menjelaskan sejarah
singkat
dari
Pertenunan Boro
Produk
memiliki
komposisi 1 hingga 4
warna.

√

kain tenun Boro
2.

Terdapat

beragam

jumlah

komposisi warna dalam setiap

√

produk
3.

Terdapat denah lokasi industri
kain tenun Boro

4.

5.

Terdapat

dokumen

informasi
√

Terdapat pola pada produk kain
√

tenun
7.

Ada
beberapa
ruangan yang diberi
papan nama namun
ada beberapa yang
tidak
Terdapat kertas berisi
informasi ukuran dan
harga setiap produk
Setiap
produk
memiliki pola yang
berbeda dan khas
Terdapat leaflet dan
dokumen foto proses
produksi kain tenun

√

ukuran dan harga setiap produk
6.

Denah terdapat pada
brosur

√

Terdapat papan nama setiap
ruangan

Terdapat informasi mengenai
tahap-tahap

pembuatan

kain

√

tenun
8.

Terdapat
tertentu

tujuan

dari

Keterangan

motif
√

Tujuan dari suatu
motif produk tidak
tertulis pada suatu
dokumen.
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Lampiran 7. Transkrip Data Wawancara N1
Transkrip Data N1 dari Wawancara
Transkrip ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti yang telah
terekam. Transkrip ini merupakan hasil pengambilan data yang dilakukan terhadap
N1 mengenai sejarah dan aspek matematis menurut Bishop pada industri kain tenun
Boro, pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 di Pertenunan Santa Maria Boro.
Nama

: Agustinus Sudaryanto

Peran

: Mandor / Pengawas

Kode Subjek

: N1

Hasil Wawancara

:

P1

: Selamat pagi pak, saya Deputi dari Universitas Sanata Dharma akan

melakukan penelitian. Sebelumnya apakah Bapak bisa memperkenalkan diri
terlebih dahulu?
N1

:

Selamat pagi mbak, sebelumnya terima kasih atas waktu yang

diberikan kepada kami. Saya bapak Agustinus Sudaryanto, bekerja sejak tahun
1991, jadi kurang lebih sudah 30 tahun. Saya sebagai mandor di sini, untuk
mengawasi karyawan-karyawan yang bekerja dan kalau ada tenaga-tenaga yang
baru, saya ikut melatih mereka supaya bisa terampil dalam bekerja.
P1.01 : Yang pertama, saya mau bertanya Pertenunan Santa Maria Boro ini yang
mendirikan siapa ya pak?
N1.01 :

Yang mendirikan yaitu Kongregrasi dari Bruder-bruder FIC. Karena

dulu itu melihat situasi masyarakat Boro sekitar itu banyak yang drop out istilahnya
belum lulus SD aja sudah berhenti sekolah to mbak, terus mungkin dari Bruderbruder FIC itu terketuk hatinya untuk mengajak masyarakat sekitar untuk
beraktifitas. Makanya Bruder FIC punya gagasan atau gambaran mau mendirikan
pabrik ya dulu kecil saya kira kecil ya, saya juga belum tau dulunya, tapi cerita dari
bruder-bruder dari orang tua itu seperti itu.
P1.02 :

Selanjutnya, Pertenunan ini resmi berdiri kapan pak?
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N1.02 :

Berdiri sekitar tahun 1938 tapi secara resmi mungkin diakui

pemerintah itu 6 Januari 1950, itu secara resmi. Tapi kalau berdirinya itu sekitar
tahun 1938 itu. Wong dulu ayah saya juga bekerja di sini, itu jaman perang Jepang
itu sudah ikut ronda di sini.
P1.03 :

Lalu sejarah perkembangan kain tenun ini seperti apa ya pak, dari

yang jaman dulu hingga sekarang?
N1.03 :

Kalau dilihat sejarah perkembangan hasil nenun itu ya, mungkin ya

semakin membaik mbak. Dulu itu saya lihat masih ada contoh-contoh kain yang
dulu kasar dan warna-warnanya kurang ngejreng ya, kalau merah itu burem, hijau
juga, tapi kalau saya bandingkan dengan yang sekarang itu jauh berbeda.
P1.05 :

Dari kain tenun ini sendiri, yang khas itu apa ya pak?

N1.05 :

Ya kotak-kotak. Kami bikinnya cuma kotak-kotak dan lurik

sekarang. Terus selimut-selimut itu seperti itu, putih, mungkin ada lorek tepiannya,
kalau seragam ya itu, ciri khasnya itu tenun Boro kotak-kotak dan lurik untuk
sekarang. Lalu kalau tenun semua masih manual, yang menggunakan mesin cuma
kelos dan palet.
P1.06 :

Lalu bagaimana proses tahap-tahap yang dilakukan dalam

memproduksi suatu kain tenun?
N1.06 :

Kalau prosesnya kita kan beli benang koinan, setelah itu kita setreng

di atas sana, nanti mbak bisa lihat di sana, setreng itu apa, benang koin itu seperti
apa nanti bisa dilihat di sana. Setelah setreng terus dicuci di dapur, nanti bisa
diputih, menurut kebutuhan aja mbak mau putih atau warna nanti bisa, macammacam warnanya, nanti pesannya di dapur. Setelah itu jemur, terus kering nanti ada
yang dikelos ada yang dipalet, menurut kebutuhan, tetapi banyak yang dikelos.
Setelah dikelos, nanti masuk ke ruang skeren, di ruang skeren itu adalah pembuat
motif. Motif kain apa yang mau dibuat, nanti di tempat skeren di sana. Istilahnya
penataan benang atau membuat motif-motif benang, nanti dimasukkan ke dalam
bum, setelah bum nanti siap untuk ditenun. Ditenun nanti mereka menyiapkan alat
dan motif kain yang akan mereka tenun kan nanti standarnya itu kan macammacam. Mereka juga sudah tau mempersiapkan misalnya serbet atau apa gitu, kalau
serbet itu persiapan alatnya ini, nanti persiapannya seperti ini mereka sudah tau.
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Setelah ini ya udah siap ditenun, selesai nyucuk siap tenun, terus potong, terus
masuk gudang.
P1.07 :

Kalau proses untuk menentukan motif pada kain tenun itu

bagaimana pak?
N1.07 :

Di sini kan sudah ada standar buku mbak dan hasil kainnya seperti

apa itu sudah ada. Jadi untuk yang mau membeli itu lihat, “saya mau membeli kain
yang seperti ini”, kita sudah dapat menentukan kalau kain ini standarnya nomor
sekian, nanti dipasrahkan ke skeren untuk membuatkan kain nomor sekian. Terus
di sini juga ada foto-foto kain itu nanti tinggal terus dikasih nomor, nanti mau pesan
kain yang nomor berapa, nanti sini sudah tau nomor ini standarnya ini.
P1.09 :

Lalu produk yang dihasilkan itu ada berapa macam ya pak dan apa

saja?
N1.09 :

Banyak sekali mbak, ada berapa macam ya. Ada serbet, handuk,

selimut, yang jelas itu garis besarnya handuk, selimut, serbet, seragam. Seragam itu
macam-macam, terus seperti handuk itu juga macam-macam.
P1.10 :

Bagaimana cara untuk menentukan ukuran setiap produk?

N1.10 :

Standarnya sudah ada dan ukurannya sudah ada, nanti pakai sisir

nomor berapa, nanti nominalnya berapa itu sudah ada, dalam buku standar sudah
ada. Seperti serbet itu nomor berapa, ukurannya sudah berbeda-beda.
P1.11 :

Lalu dalam menentukan harga jualnya bagaimana pak?

N1.11 :

Kita untuk menentukan harga sudah ada patokan dari dulu, terus kita

sekarang kok bikin standar harga itu engga, tapi mengikuti perkembangan harga
benang. Kalau harga benang itu naik, ya otomatis kami menaikkan setiap tahunnya
berapa persen. Kami hanya mengikuti perkembangan dari harga-harga diluar.
Misalnya harga dioperasional nanti kenaikan gaji karyawan berapa, nanti terus
harga benang naik berapa persen, terus untuk kebutuhan lain-lainnya itu kira-kira
kita habisnya berapa persen itu nanti kita naikkan.
P1.12 :

Apakah ada produk yang tidak layak jual pak, lalu tindak lanjutnya

seperti apa?
N1.12 :

Ada, itu tergantung yang membuatnya mbak. Kan di sini macam-

macam orangnya ya itu ada yang telaten ada yang tidak. Kalau yang tidak telaten

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

96
ada kerusakan sedikit langsung ditenun aja ga diperbaiki, tau-tau hasilnya jelek.
Nanti kita jual dengan harga mungkin kalau 100% ga laku ya kami jual 50%.
P1.13 :

Bagaimana proses yang dilakukan dalam menentukan lokasi

produksi?
N1.13 :

Tanah ini dulu dibeli oleh bruder, kemungkinan agar lokasinya dekat

dengan bruderan. Cukup jauh dari kota Jogja, sekitar 25 km.
P1.14 :

Tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa tahap awal proses

produksi yaitu membeli benang koin. Dalam menentukan lokasi penyuplai bahan
bakunya itu bagaimana ya pak?
N1.14 :

Kita belinya itu kalau habis tinggal telepon saja, di Mitra Surabaya.

Nanti dari sana dikirim ke sini, karena mereka mengirimnya dalam jumlah besar
dan sini butuhnya Cuma 20 bal, 10 bal, makanya mereka mengirimnya bukan hany
ke sini, tapi mampir ke Magelang, kadang mampir di Klaten, jadi satu truk tronton
itu dibagi-bagi untuk berapa pelanggan. Sudah langganan, kita tinggal telepon nanti
sana mau ngirim berapa kita nurut sana. Saya kira masalah benang di sini, sampai
saat ini lho tidak kesulitan, belum kesulitan. Tapi entah nanti masa depannya
bagaimana belum tau kami.
P1.15 :

Lalu di sini jumlah pegawainya berapa ya pak?

N1.15 :

Ada 45, tetapi setelah ada covid stok kami menumpuk, dibuat 2 alur.

Ada yang berangkat ada yang libur, satu minggu satu minggu. Yang sebelah sana
berangkat, yang sebelah sana libur. Begitu pula perempuan yang di atas juga
demikian, supaya mereka tidak nganggur tapi ya bisa berangkat walau semingguseminggu. Kalau kita mengeluarkan mereka kan tidak enak, butuh kerjaan kok
ditokke, nanti untuk kebutuhan keluarga ya bagaimana. Ra ketung istilahnya cuma
sedikit-sedikit ya seperti itu jalannya.
P1.16 :

Dalam jangka waktu tertentu bisa menghasilkan berapa banyak?

N1.16 :

Itu macam-macam ya, misalnya yang selimut saja satu harinya yang

rajin bisa sepuluh meter mbak. Kalau seragam yang biasa-biasa saja tidak terlalu
rumit bisa 6 meter. Kalau seperti pel paling engga bisa 7 meter, itu yang saya
katakan yang rajin lho ya. Kalau serbet bisa 10 meteran.
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P1

:

Baik pak, mungkin cukup yang saya tanyakan. Saya mengucapkan

terima kasih atas kesediaan dan waktu yang Bapak berikan.
N1

:

Sama-sama mbak. Kalau ada yang kurang atau butuh bantuan lagi

bisa langsung datang ke sini.
P1

:

Baik pak, terima kasih.
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Lampiran 8. Transkrip Data Wawancara N2
Transkrip Data N2 dari Wawancara
Transkrip ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti yang telah
terekam. Transkrip ini merupakan hasil pengambilan data yang dilakukan terhadap
N2 mengenai sejarah dan aspek matematis menurut Bishop pada industri kain tenun
Boro, pada hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di Pertenunan Santa Maria Boro.
Nama

: Br. Marcelinus Senen, FIC

Peran

: Pimpinan Pertenunan

Kode Subjek

: N2

Hasil Wawancara

:

P2

:

Selamat pagi Bruder, saya Deputi dari Universitas Sanata Dharma

akan melakukan penelitian. Sebelumnya apakah Bruder bisa memperkenalkan diri
terlebih dahulu?
N2

:

Ya, saya Bruder Marcelinus. Saya ditugaskan di tenun itu mulai

bulan Juli awal 2020. Saya sebagai pimpinan, kalau di perusahaan sebagai direktur,
tetapi ini kan hanya skala kecil.
P2.01 :

Saya membaca sedikit beberapa karya-karya Rm. JB. Prennthaler,

apakah pertenunan ini salah satu karya beliau?
N2.01 :

Ya,

ini

adalah

permintaan

dari

Rm.

Prennthaler

tetapi

pelaksanaannya Bruder FIC, Rm. Prenn idenya saja, tidak langsung terjun ke
pertenunannya tetapi Br. Yosue.
P2.03 :

Bagaimana sejarah pertenunan dari awal hingga akhirnya bisa

berdiri sampai berpuluh-puluh tahun?
N2.03 :

Pertenunan ini semula dari Belanda kemudian yang bertugas di sini

pertama itu untuk sekolahnya tenun itu Br. Yosue orang Belanda. Lalu yang tugas
di tenun pertama itu Br. Pakumeus di Boro ini sampai 27 tahun. Waktu awal yang
direncanakan Belanda itu mesin tenun, bukan manual. Tetapi sampai di sini ternyata
untuk mesin tenunnya itu membutuhkan banyak peralatan yang di sini belum
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tersedia, sehingga diubah menjadi ATBM itu, alat tenun bukan mesin. Meskipun
demikian ada juga alat yang dari Belanda, yaitu alat yang dipojok sebelah kanan
ujung itu asli dari Belanda. Waktu yang lalu masih digunakan khusus untuk kain
yang lebar, lalu injakannya hanya satu, yang mengatur yang di atas itu. Orangnya
berdiri, kalau bekerja ya berdiri. Paling satu hari itu hanya dapat 4-5 meter.
Sekarang sudah agak sulit digunakan karena saking terlalu lama lalu onderdil itu
tidak tersedia lagi, karena sudah terlalu kuno. Alat lain sudah dibikin di sini, tinggal
satu yang asli dari Belanda. Kalau untuk yang mengikal benang yang bernama bum
itu kebanyakan masih peninggalan awal. Di sini mau diubah dengan mesin, tapi itu
akan kalah bersaing dengan perusahan tekstil yang besar. Sehingga kami tetap
mempertahankan ATBM itu, yang memang resikonya harganya tinggi. Orang yang
sudah terbiasa menggunakan ini, diantaranya pel dan lap piring itu masih bertahan
membeli di sini. Tapi untuk orang-orang baru yang belum tau kualitasnya ya di sini
termasuk mahal. Mungkin untuk orang baru dianggap mahal, tapi untuk orang yang
sudah terbiasa menggunakan dan tau kualitasnya ya masih tetap membeli di sini.
P2.05 :

Lalu ciri khas tersendiri dari kain tenun ini apa Bruder?

N2.05 :

Ya katun, produknya katun. Sedangkan untuk produk lain diluar itu

yang katun kan jarang, di sini masih katun. Kekhasannya itu bahannya katun,
hampir semua selimut, serbet, sprei, lalu seragam kotak-kotak itu katun.
P2.08 : Apakah dulu ada maksud tersendiri, mengapa membuat produk seperti ini
dan bermacam-macam?
N2.08 : Ya waktu itu kan namanya pakaian pada zaman itu masih sangat
diperlukan oleh masyarakat. Kalau sekarang kan saingannya itu produk pabrik yang
dengan mesin. Kalau dulu kan belum sebegitu ketat persaingannya itu, sehingga
masyarakat terbantu dengan produk di sini. Nah sekarang customer yang paling
setia itu kebanyakan rumah sakit. Sana itu menggunakan pel, serbet, kadang-kadang
handuk, selimut itu masih mengambil di sini. Ada rumah sakit Palembang, Rumah
Sakit Caritas, yang di sana rumah sakit besar. Nah suster Caritas itu masih setia
sampai hari ini menggunakan produk dari sini. Di luar Jawa banyak yang
menggunakan produk sini. Kalau nggak sampai luar Jawa mungkin terlalu banyak
produknya.
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P2.t01 :

Saya lihat kebanyakan motifnya kotak-kotak ya Bruder, apakah itu

termasuk ciri khas?
N2.t01 :

Ya itu bekas seragam sekolah, karena seragam sekolah yang saya

ingat jadi lengganan pertama dan cukup lama itu Stella Duce baik SMP ataupun
SMA. Tapi karena muridnya banyak dan di sini tidak bisa memenuhi permintaan
dalam waktu yang singkat maka dia pindah ke pabrik tekstil yang mesin.
P2.12 :

Apabila saat proses pembuatan atau menenun ada produk yang tidak

layak jual, tindak lanjutnya seperti apa?
N2.12 :

Ya itu biasanya di split, mungkin hanya ada beberapa meter yang

karena lalai. Ada satu benang yang putus saja kalau ndak teliti ya nanti akan
menjadi produk yang gagal atau tidak sesuai. Mungkin tidak laku dijual, nah untuk
menjaga itu nanti dipotong lalu disendirikan, lalu disisihkan dengan yang baik bisa
dijual belikan.
P2.t02 :

Apakah ada kemungkinan dijual tetapi lebih murah?

N2.t02 :

Ya, biasanya.

P2.17 :

Untuk jumlah komposisi warna misal serbet itu ada yang putih

merah atau putih biru dan yang lain, apakah itu ada patokannya misal satu produk
itu hanya boleh 1 sampai 3 warna?
N2.17 :

Itu kalau serbet itu warnanya kan hanya hitam, merah, hijau biru,

hanya 4 macam. Lalu ukurannya sama misalnya putihnya berapa benang lalu
merahnya berapa untuk kotaknya. Kalau yang pakan itu sudah dibuat di bum sini,
nah untuk mengimbangi kalu mau dibuat kotak lalu yang di sini berapa lembar, lalu
yang digulung itu kemudian pakannya harus sesuai dengan berapa lembar gitu
untuk membuat kotaknya putih itu lalu jleretnya merah. Semua dihitung dari
awalnya di sini, di ngebum itu namanya, menggulung benang yang akan diberi
pakan (untuk membuat kotaknya).
P2

: Baik Bruder, mungkin cukup yang saya tanyakan. Saya mengucapkan

terima kasih atas kesediaan dan waktu yang Bruder berikan. Setelah ini saya izin
untuk melihat-melihat lagi Bruder.
N2

: Ya, sama-sama. Silahkan saja.
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Lampiran 9. Transkrip Data Wawancara N3
Transkrip Data N3 dari Wawancara
Transkrip ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti yang telah
terekam. Transkrip ini merupakan hasil pengambilan data yang dilakukan terhadap
N3 mengenai pandangan masyarakat sekitar terhadap kain tenun Boro pada hari
Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di rumah narasumber.
Nama

: Ignatius Sudaryono

Peran

: Masyarakat sekitar Pertenunan

Kode Subjek

: N3

Hasil Wawancara

:

P3

:

Selamat pagi pak, saya Deputi dari Universitas Sanata Dharma akan

melakukan penelitian terkait Pertenunan Santa Maria Boro. Sebelumnya apakah
Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu?
N3

:

P3.04 :

Selamat pagi mbak, nama saya Ignatius Sudaryono.
Saya mau bertanya kepada Bapak selaku masyarakat yang tinggal di

sekitar pertenunan, apakah peran industri kain tenun Boro di dalam kehidupan
masyarakat?
N3.04 :

Kalau dulu pertenunan itu lebih diarahkan kepada memberikan

bantuan pakaian kepada masyarakat karena jaman dulu pakaian itu sangat sulit,
disamping itu juga memberi penghasilan kepada masyarakat sekitar. Sekarang
setelah banyak pabrik-pabrik pakaian yang lain, tenunpun masih berjalan karena
lebih pada membantu masyarakat kiri-kanan yang tidak punya keahlian khusus
tetapi mereka butuh pekerjaan, akhirnya mereka dilatih dan tetap bekerja di
pertenunan sampai sekarang. Pertenunan inipun hasilnya cukup bagus walaupun
dalam sisi penjualan agak tidak mudah karena persaingan harga.
P3

:

Baik pak, mungkin cukup yang saya tanyakan. Saya mengucapkan

terima kasih atas kesediaan dan waktu yang Bapak berikan.
N3

:

Ya, sama-sama mbak.
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Lembar Kerja Peserta Didik 1

Kompetensi Dasar
3.5 Menjelaskan sistem persamaan linear
dua variabel dan penyelesaiannya
yang dihubungkan dengan masalah
kontekstual

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.5.1 Menjelaskan pengertian dari
PLSV, PLDV dan SPLDV
3.5.2

Membedakan PLSV, PLDV
dan SPLDV

3.5.3

Menyusun model matematika
dari dari masalah SPLDV

4.5

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan sistem persamaan
linear dua variabel

4.5.1

Menyelesaikan
kontekstual

yang

masalah
berkaitan

dengan SPLDV

Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik
mampu menjelaskan pengertian dan perbedaan dari PLSV, PLDV dan
SPLDV serta mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang
berkaitan dengan SPLDV.

Petunjuk Pengerjaan

Alat / Bahan
1. Bolpoin
2. Pensil
3. Penghapus

1. Bacalah LKPD berikut dengan
cermat!
2. Kerjakan secara mandiri, sesuaikan
dengan petunjuk dan langkah kerja
yang disajikan
3. Jika mengalami kesulitan dalam
pengerjaan LKPD ini, silahkan
bertanya kepada guru.
4. Periksa kembali hasil pengerjaanmu
sebelum dikumpulkan.
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Sistem Persamaan
Linear Dua Variabel

Dalam LKPD ini, kamu diminta mengamati dan menggali informasi untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel.
Informasi yang dimaksud seperti permasalahan yang terjadi sehari-hari dan membuat
model matematika dari permasalahan sistem persamaan linear dua variabel.

Selayang Pandang
Pertenunan Santa Maria Boro merupakan industri kain tenun yang
diproduksi dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Pertenunan ini berlokasi
di Boro, Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo. Berbagai macam produk yang
dihasilkan antara lain: serbet, selimut, handuk, sprei, dan kain pel. Harga dari
masing-masing produkpun beragam tergantung dari jenis dan ukurannya.
Berikut merupakan contoh beberapa produk yang dapat kamu amati:

Apabila terdapat konsumen yang ingin membeli namun tidak mengetahui
ukuran dan harga produk tersebut, bagaimana cara mengetahuinya?
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Menentukan ukuran suatu benda atau menentukan harga suatu barang
merupakan contoh permasalahan

sehari-hari

yang dapat

kita

selesaikan

menggunakan Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV).
Di kelas VII, kalian telah mempelajari tentang Persamaan Linear Satu
Variabel (PLSV) dan saat ini kita akan mempelajari terkait Persamaan Linear Dua
Variabel (PLDV). Apa perbedaan dari PLSV dengan PLDV? Untuk
mengetahuinya, yuk perhatikan uraian di bawah ini!

1) 𝟐𝒙 + 𝟑 = 𝟕

4) 𝟑𝒂 = 𝒃 + 𝟏𝟑

2) 𝟒𝒚 + 𝒚 = 𝟏𝟓

5) 𝒒 = 𝟓𝒑 + 𝟔

3) 𝒙 + 𝒚 = 𝟐𝟏

Masalah 1
Setelah memperhatikan 5 persamaan di atas, tentukan persamaan mana yang
merupakan PLSV atau PLDV!
1. Persamaan pertama merupakan PLSV karena hanya memiliki satu variabel
yaitu 𝑥.
2. Persamaan kedua merupakan ………. ………………………………................
karena …………………………………………………………………….…….
3. Persamaan ketiga merupakan ………. ………………………………................
karena …………………………………………………………………………..
4. Persamaan keempat merupakan ………. ………………………………............
karena …………………………………………………………………………..
5. Persamaan kelima merupakan ………. ………………………………...............
karena …………………………………………………………………………..

Dari jawaban di atas, berikan kesimpulan terkait perbedaan dari Persamaan
Linear Satu Variabel dengan Persamaan Linear Dua Variabel!
……………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...................
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Selaras dengan jawaban benar kalian di atas, bentuk umum dari persamaan
linear dua variabel adalah

𝒂𝒙 + 𝒃𝒚 = 𝒄

dengan 𝒂, 𝒃, 𝒄 є R ; 𝒂, 𝒃 ≠ 0 ; dan 𝒙, 𝒚 adalah variabel

Dalam menyelesaikan permasalahan PLDV, kita perlu merubah informasi
penting ke bentuk model matematika. Langkah yang dilakukan untuk membuat model
matematika yaitu:
1. Menuliskan semua hal yang diketahui/ penting dari permasalahan yang diberikan
2. Melakukan pemisalan terhadap dua besaran yang belum diketahui dengan variabel
3. Membuat model matematika dengan rumus mengikuti bentuk umum PLDV.

Masalah 2

4.Perhatikan gambar produk dari pertenunan berikut!
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Dari gambar di atas, terdapat tiga jenis segi empat yaitu A segi empat dengan luas
15.
30mm2, B segi empat dengan luas 10mm2 dan C segi empat dengan luas 5mm2. Apabila
16.
luas total dari segi empat A dan B adalah 78.300 mm 2, tentukan model matematika
17.
untuk menentukan banyaknya segi empat A dan B!
18.
Penyelesaian
19.
Diketahui : A segi empat dengan luas 30mm2
20.
……………………………………..
21.
……………………………………..
Ditanya
: model matematika untuk menentukan banyaknya segi empat A dan B
Jawab
:
Misal : 𝑥 = banyaknya segi empat A
𝑦 = ………………………….
sehingga,
luas total segi empat A dan B = luas segi empat A dikali banyaknya segi empat A +
……………………………………………………
didapat persamaan:
78300 = 30. 𝑥 + ………
Jadi, model matematika dari pernyataan di atas adalah ….... = …… + ……..
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Setelah menyelesaikan permasalahan PLDV kita akan menyelesaikan
permasalahan SPLDV. Apa perbedaan dari PLDV dengan SPLDV? Yuk kita coba
selesaikan!

Masalah 3
Pada hari Senin, Ayah dan Nenek berkunjung ke Pertenunan Santa Maria Boro
untuk membeli beberapa produknya. Setelah melihat-lihat cukup lama, akhirnya Ayah
memutuskan untuk membeli satu buah selimut dan dua buah serbet dengan biaya yang
dikeluarkan Rp. 127.000,00 sedangkan Nenek membeli dua buah selimut dan tiga buah
serbet dengan biaya yang dikeluarkan Rp. 228.000,00. Tentukan model matematika
untuk menentukan harga masing-masing produk yang dibeli Ayah dan Nenek!
Penyelesaian
Diketahui

: Ayah membeli satu buah selimut dan ……………………………….
dengan biaya yang dikeluarkan Rp. 127.000,00
Nenek membeli ………………... dan ……………………………….
dengan ………………………………………..

Ditanya

: Model matematika untuk menentukan harga dari masing-masing produk

Jawab

:

Misal : 𝑥 = harga satu buah selimut
𝑦 = ………………………………….
biaya yang dikeluarkan = banyak selimut dikalikan harga selimut +
banyak ……… dikalikan harga ……………
dengan pemisalan, didapat persamaan:
1) 127000

= 1. 𝑥 + ……

2) ………… = ………. + ……..
Jadi, model matematika dari pernyataan di atas adalah ….…. = ……. + ……….
dan ….…. = ……. + ……….
Permasalahan di atas merupakan suatu SPLDV, dimana kita dapat melihat bahwa
terdapat dua buah persamaan (PLDV). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan
bahwa SPLDV adalah …………………………………………………………………
………………………………………………………………………..…………………
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Refleksi dan Rangkuman

1.

Apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran kali ini?
•

Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) adalah ………….…………….……
…...……………………………………………………………..……….…….

•

Persamaan Linear Dua Variabel (PLDV) adalah ………………......…………
…..……………………………………………………………………...……..

•

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) adalah ……………………
….……………………………………………………………………………..

•

Langkah yang dilakukan untuk membuat suatu model matematika yaitu:
…………………………………………………………………………………
…..……………..………………………………………………………………
…….….…..……………………………………………………………………
…………………....……………………………………………………………
…………………..………..……………………………………………………

2.

Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran kali ini?
……………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………..…………
………..…………………………………………………………………..………
……………..……………………………………………………………..………
…………………..………………………………………………………..………

SEMANGAT! ☺
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Lembar Kerja Peserta Didik 1

Kompetensi Dasar
3.5 Menjelaskan sistem persamaan linear
dua variabel dan penyelesaiannya
yang dihubungkan dengan masalah
kontekstual

Indikator Pencapaian Kompetensi
3.5.1 Menjelaskan pengertian dari
PLSV, PLDV dan SPLDV
3.5.2

Membedakan PLSV, PLDV
dan SPLDV

3.5.3

Menyusun model matematika
dari dari masalah SPLDV

4.5

Menyelesaikan masalah yang
berkaitan dengan sistem persamaan
linear dua variabel

4.5.1

Menyelesaikan
kontekstual

yang

masalah
berkaitan

dengan SPLDV

Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik
mampu menjelaskan pengertian dan perbedaan dari PLSV, PLDV dan
SPLDV serta mampu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang
berkaitan dengan SPLDV.

Petunjuk Pengerjaan
1. Bacalah LKPD berikut dengan
cermat!
2. Kerjakan secara mandiri, sesuaikan
dengan petunjuk dan langkah kerja
yang disajikan
3. Jika mengalami kesulitan dalam
pengerjaan LKPD ini, silahkan
bertanya kepada guru.
4. Periksa kembali hasil pengerjaanmu
sebelum dikumpulkan.

Alat / Bahan
1. Bolpoin
2. Pensil
3. Penghapus
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Sistem Persamaan
Linear Dua Variabel

Dalam LKPD ini, kamu diminta mengamati dan menggali informasi untuk
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel.
Informasi yang dimaksud seperti permasalahan yang terjadi sehari-hari dan membuat
model matematika dari permasalahan sistem persamaan linear dua variabel.

Selayang Pandang
Pertenunan Santa Maria Boro merupakan industri kain tenun yang
diproduksi dengan Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM). Pertenunan ini berlokasi
di Boro, Banjarasri, Kalibawang, Kulon Progo. Berbagai macam produk yang
dihasilkan antara lain: serbet, selimut, handuk, sprei, dan kain pel. Harga dari
masing-masing produkpun beragam tergantung dari jenis dan ukurannya.
Berikut merupakan contoh beberapa produk yang dapat kamu amati:

Apabila terdapat konsumen yang ingin membeli namun tidak mengetahui
ukuran dan harga produk tersebut, bagaimana cara mengetahuinya?

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

112
Menentukan ukuran suatu benda atau menentukan harga suatu barang
merupakan contoh permasalahan sehari-hari yang dapat kita selesaikan menggunakan
Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV).
Di kelas VII, kalian telah mempelajari tentang Persamaan Linear Satu Variabel
(PLSV) dan saat ini kita akan mempelajari terkait Persamaan Linear Dua Variabel
(PLDV). Apa perbedaan dari PLSV dengan PLDV? Untuk mengetahuinya, yuk
perhatikan uraian di bawah ini!

1) 𝟐𝒙 + 𝟑 = 𝟕

4) 𝟑𝒂 = 𝒃 + 𝟏𝟑

2) 𝟒𝒚 + 𝒚 = 𝟏𝟓

5) 𝒒 = 𝟓𝒑 + 𝟔

3) 𝒙 + 𝒚 = 𝟐𝟏

Masalah 1
Setelah memperhatikan 5 persamaan di atas, tentukan persamaan mana
yang merupakan PLSV atau PLDV!
1. Persamaan pertama merupakan PLSV karena hanya memiliki satu variabel
yaitu 𝑥
2. Persamaan kedua merupakan PLSV karena hanya memiliki satu variabel
yaitu 𝑦
3. Persamaan ketiga merupakan PLDV karena memiliki dua variabel yaitu 𝑥
dan 𝑦
4. Persamaan keempat merupakan PLDV karena memiliki dua variabel yaitu
𝑎 dan 𝑏
5. Persamaan kelima merupakan PLDV karena memiliki dua variabel yaitu 𝑝
dan 𝑞

Dari jawaban di atas, berikan kesimpulan terkait perbedaan dari
Persamaan Linear Satu Variabel dengan Persamaan Linear Dua Variabel!
PLSV merupakan persamaan yang hanya memiliki satu variabel sedangkan
PLDV merupakan persamaan yang memiliki dua variabel.
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Selaras dengan jawaban benar kalian di atas, bentuk umum dari persamaan
linear dua variabel adalah

𝒂𝒙 + 𝒃𝒚 = 𝒄

dengan 𝒂, 𝒃, 𝒄 є R ; 𝒂, 𝒃 ≠ 0 ; dan 𝒙, 𝒚 adalah variabel

Dalam menyelesaikan permasalahan PLDV, kita perlu merubah informasi
penting ke bentuk model matematika. Langkah yang dilakukan untuk membuat model
matematika yaitu:
1. Menuliskan semua hal yang diketahui/ penting dari permasalahan yang diberikan
2. Melakukan pemisalan terhadap dua besaran yang belum diketahui dengan variabel
3. Membuat model matematika dengan rumus mengikuti bentuk umum PLDV.

Masalah 2

22.
Perhatikan gambar produk dari pertenunan berikut!
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Dari gambar di atas, terdapat tiga jenis segi empat yaitu A segi empat dengan luas
33.
30mm2, B segi empat dengan luas 10mm2 dan C segi empat dengan luas 5mm2. Apabila
34.
luas total dari segi empat A dan B adalah 78.300 mm 2, tentukan model matematika
35.
untuk menentukan banyaknya segi empat A dan B!
36.
Penyelesaian
37.
Diketahui : A segi empat dengan luas 30mm2
38.
B segi empat dengan luas 10mm2
39.
C segi empat dengan luas 5mm2
Ditanya
: model matematika untuk menentukan banyaknya segi empat A dan B
Jawab
:
Misal : 𝑥 = banyaknya segi empat A
𝑦 = banyaknya segi empat B
sehingga,
luas total segi empat A dan B = luas segi empat A dikali banyaknya segi empat A +
luas segi empat B dikali banyaknya segi empat B
didapat persamaan:
78300 = 30. 𝑥 + 10. 𝑦
Jadi, model matematika dari pernyataan di atas adalah 78300 = 30𝒙 + 10𝒚
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Setelah menyelesaikan permasalahan PLDV kita akan menyelesaikan
permasalahan SPLDV. Apa perbedaan dari PLDV dengan SPLDV? Yuk kita coba
selesaikan!

Masalah 3
Pada hari Senin, Ayah dan Nenek berkunjung ke Pertenunan Santa Maria Boro
untuk membeli beberapa produknya. Setelah melihat-lihat cukup lama, akhirnya Ayah
memutuskan untuk membeli satu buah selimut dan dua buah serbet dengan biaya yang
dikeluarkan Rp. 127.000,00 sedangkan Nenek membeli dua buah selimut dan tiga buah
serbet dengan biaya yang dikeluarkan Rp. 228.000,00. Tentukan model matematika
untuk menentukan harga masing-masing produk yang dibeli Ayah dan Nenek!
Penyelesaian
Diketahui

: Ayah membeli satu buah selimut dan dua buah serbet
dengan biaya yang dikeluarkan Rp. 127.000,00
Nenek membeli dua buah selimut dan tiga buah serbet
dengan biaya yang dikeluarkan Rp. 228.000,00

Ditanya

: Model matematika untuk menentukan harga dari masing-masing produk

Jawab

:

Misal : 𝑥 = harga satu buah selimut
𝑦 = harga satu buah serbet
biaya yang dikeluarkan = banyak selimut dikalikan harga selimut +
banyak serbet dikalikan harga serbet
dengan pemisalan, didapat persamaan:
1) 127000

= 1. 𝑥 + 2. 𝑦

2) 228000

= 2. 𝑥 + 3. 𝑦

Jadi, model matematika dari pernyataan di atas adalah 127000 = 𝒙 + 2𝒚
dan 228000 = 2𝒙 + 3𝒚
Permasalahan di atas merupakan suatu SPLDV, dimana kita dapat melihat bahwa
terdapat dua buah persamaan (PLDV). Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan
bahwa SPLDV adalah kumpulan dari persamaan linear dua variabel.
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Refleksi dan Rangkuman

1.

Apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran kali ini?
•

Persamaan Linear Satu Variabel (PLSV) adalah persamaan yang hanya
memiliki satu variabel

•

Persamaan Linear Dua Variabel (PLDV) adalah persamaan yang memiliki
dua variabel

•

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV) adalah kumpulan
persamaan linear dua variabel

•

Langkah yang dilakukan untuk membuat suatu model matematika yaitu:
a.

Menuliskan semua hal yang diketahui/ penting dari permasalahan yang
diberikan

b.

Melakukan pemisalan terhadap dua besaran yang belum diketahui
dengan variabel

c.

Membuat model matematika dengan rumus mengikuti bentuk umum
PLDV.

2.

Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran kali ini?
Optional.

SEMANGAT! ☺
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Kompetensi Dasar
3.5 Menjelaskan sistem
persamaan linear dua
variabel
dan
penyelesaiannya yang
dihubungkan dengan
masalah kontekstual

3.5.1

Indikator Pencapaian Kompetensi
Menentukan himpunan penyelesaian dengan
metode grafik

3.5.2

Menentukan himpunan penyelesaian dengan
metode substitusi

3.5.3

Menentukan himpunan penyelesaian dengan
metode eliminasi

4.5

Menyelesaikan
masalah
yang
berkaitan
dengan
sistem
persamaan
linear dua variabel

4.5.1

Menyelesaikan masalah sistem persamaan
linear dua variabel dengan metode grafik

4.5.2

Menyelesaikan masalah sistem persamaan
linear dua variabel dengan metode substitusi

4.5.3

Menyelesaikan masalah sistem persamaan
linear dua variabel dengan metode eliminasi

Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik
mampu menentukan himpunan penyelesaian dan menyelesaikan masalah
SPLDV dengan metode grafik, substitusi, dan eliminasi.

Petunjuk Pengerjaan

Alat / Bahan
1.
2.
3.
4.

Penggaris
Bolpoin
Pensil
Penghapus

1. Bacalah LKPD berikut dengan
cermat!
2. Kerjakan secara mandiri, sesuaikan
dengan petunjuk dan langkah kerja
yang disajikan
3. Jika mengalami kesulitan dalam
pengerjaan LKPD ini, silahkan
bertanya kepada guru.
4. Periksa kembali hasil pengerjaanmu
sebelum dikumpulkan.
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Sistem Persamaan
Linear Dua Variabel

Dalam LKPD ini, kamu diminta mengamati dan menggali informasi untuk
menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear
dua variabel dengan metode grafik, metode substitusi dan metode eliminasi.
k

Apakah kamu masih ingat?
Masih ingatkah kamu pada LKPD 1 kita membahas apa saja? Pertama kita
belajar mengenai Pertenunan Santa Maria Boro. Pertenunan ini berdiri pada tahun
1938 atas ide dari Romo JB. Prennthaler, SJ dengan pelaksana Bruder-bruder FIC.
Pada awalnya, tujuan dari didirikannya pertenunan adalah untuk membantu
masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sandang dan membuka lapangan
pekerjaan. Kita juga belajar bagaimana cara memodelkan dari dua permasalahan
kontekstual terkait SPLDV. Namun bagaimana cara menyelesaikannya ya?
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Kali ini, kita akan menyelesaikan permasalahan SPLDV dengan berbagai
metode yaitu: metode grafik, metode substitusi dan metode eliminasi. Sebelum
sampai ke metode yang akan dipakai, berikut merupakan langkah-langkah
penyelesaian SPLDV secara umum:
1.

Melakukan pemisalan terhadap dua besaran yang belum diketahui dengan variabel

2.

Membuat model matematika dengan rumus mengikuti bentuk umum SPLDV

3.

Mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode
penyelesaian SPLDV.

Masalah yang akan diselesaikan
Pada suatu hari, Reynold dan Jessica pergi ke Pertenunan Santa
Maria Boro. Reynold membeli satu buah serbet dan satu buah handuk
dengan total harga Rp.48.000,00 sedangkan Jessica membeli satu buah
serbet dan dua handuk dengan total harga Rp.74.000,00, apakah kamu bisa
menentukan berapa harga masing-masing dari serbet dan handuk yang
dibeli Reynold dan Jessica?

P
E
N
Y
E
L
E
S
A
I
A
N

Langkah I: Memisalkan dua besaran yang ada di dalam soal
Misal :

𝑥 = harga satu serbet
𝑦 = …………………

Langkah II: Membuat model matematika
Harga satu buah serbet + harga satu buah handuk = 48000
……………….. + ………………… = ……..
diperoleh model matematikanya:
𝑥+𝑦

= 48000

…. +…. = ………

(persamaan I)
(persamaan II)
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Langkah III akan kita selesaikan dengan berbagai metode

METODE GRAFIK
Langkah yang dilakukan yaitu menggambar grafik dari dua buah persamaan
yang telah kita buat dilangkah sebelumnya. Untuk kasus ini, cara yang paling mudah
untuk menentukan himpunan penyelesaiannya yaitu dengan mencari titik potong
terhadap sumbu- 𝑥 dan sumbu- 𝑦. Untuk lebih lengkapnya perhatikan di bawah ini:

Metode Grafik
Dari persamaan I: 𝑥 + 𝑦 = 48000
Saat 𝑥 = 0 maka 𝑦 = 48000, sehingga diperoleh titik (𝑥, 𝑦) = (0, 48000)
Saat 𝑦 = 0 maka 𝑥 = ……., sehingga diperoleh titik (𝑥, 𝑦) = (….., ….)
Dari persamaan II: 𝑥 + 2 𝑦 = 74000
Saat 𝑥 = 0 maka ………………….., diperoleh titik (𝑥, 𝑦) = (……, …….)
Saat 𝑦 = 0 maka 𝑥 = 74000, sehingga diperoleh titik (𝑥, 𝑦) = (74000, 0)
Selanjutnya kita membuat grafik dari keempat titik di atas:

Dapat kita lihat, titik potong dari kedua garis yaitu (𝑥, 𝑦) = (……., …….)
Titik potong tersebut merupakan selesaian dari SPLDV di atas.
Jadi, harga satu serbet adalah Rp……… dan harga satu handuk adalah
Rp……….
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METODE SUBSTITUSI
Langkah yang dilakukan yaitu mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan
dari persamaan lain. Untuk lebih lengkapnya perhatikan di bawah ini:

Metode Substitusi

Diketahui:
Persamaan pertama : 𝑥 + 𝑦 = 48000
Persamaan kedua

: …. + … = …….

Langkah Pertama: ubah salah satu persamaan, carilah yang paling mudah
(kali ini menggunakan persamaan yang pertama)
𝑥 + 𝑦 = 48000 menjadi 𝑥 = - 𝑦 + 48000
Langkah Kedua: substitusi nilai 𝑥 = - 𝑦 + 48000 ke dalam persamaan yang satunya
(kali ini persamaan kedua) untuk mencari nilai 𝑦, maka hasilnya:
𝑥 +2𝑦

= 74000

(-𝑦 + 48000) + 2 𝑦

= 74000

…. + ….. + ……..

= ………

…. + …..

= ……… – …….

y

= ………

Langkah Ketiga: mencari nilai 𝑥 dengan mensubstitusi nilai 𝑦 = …… ke salah satu
persamaan, boleh persamaan pertama atau kedua
Dari persamaan pertama
𝑥+𝑦

= 48000

….. + ……

= ……..

…….

= …….. – …….

𝑥

= ……..

Dari persamaan kedua
𝑥 +2𝑦

= 74000

….. + …….. = ……..
….. + …….. = ……..
……

= …….. – …….

𝑥

= ………

Diperoleh 𝑥 = …….. dan 𝑦 = ………
Jadi, harga satu serbet adalah Rp………… dan harga satu handuk adalah
Rp……….
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METODE ELIMINASI
Langkah yang dilakukan yaitu mengeliminasi atau menghilangkan salah satu
variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya. Cara mengeliminasi yang bisa
dilakukan yaitu dengan menggunakan operasi pengurangan atau penjumlahan. Untuk
lebih lengkapnya perhatikan di bawah ini:

Metode Eliminasi
Diketahui:
Persamaan pertama : … +….. = …….
Persamaan kedua

: …. + …. = ……

Langkah Pertama: mencari nilai x dengan menyamakan koefisien y
𝑥 + 𝑦 = 48000

│x 2│

𝑥 + 2 𝑦 = 74000

│….│

Agar koefisien y dari kedua persamaan sama, maka kalikan persamaan I dengan
2 dan kalikan persamaan II dengan ….. Selanjutnya, untuk menghilangkan 𝑦
selesaikan dengan menggunakan operasi pengurangan.
2 𝑥 + 2 𝑦 = 96000
… + … = …….
𝑥 = ……..
Langkah Kedua: mencari nilai 𝑦 dengan menyamakan koefisien 𝑥
𝑥 + 𝑦 = 48000
𝑥 + 2 𝑦 = 74000
Karena koefisien 𝑥 dari kedua persamaan sudah sama, maka untuk
menghilangkan x dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi pengurangan.
𝑥 + 𝑦 = 48000
𝑥 + 2 𝑦 = 74000
… = …….
𝑦 = …….
Diperoleh 𝑥 = ……… dan 𝑦 = ……..
Jadi, harga satu serbet adalah Rp………… dan harga satu handuk adalah
Rp…………
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Refleksi dan Rangkuman

1. Apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran kali ini?
•

Metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan SPLDV
adalah …………………………………….…...……………………..…

……………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………….
• Jelaskan perbedaan dari masing-masing metode!
…..…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
• Metode penyelesaian apa yang menurutmu paling mudah? Mengapa?
………………………….………………………………………………
………………………………………………………….………………
………….………………………………………………………………

2. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran kali ini?
………………………………………………………………………….…………
…..…………………………………………………………………………...……
………..…………………………………………………………………...………
……………..…………………………………………………………...................

SEMANGAT! ☺
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Kompetensi Dasar
3.5 Menjelaskan sistem 3.5.1
persamaan linear dua
variabel
dan
3.5.2
penyelesaiannya yang
dihubungkan
dengan
masalah kontekstual
3.5.3

Indikator Pencapaian Kompetensi
Menentukan himpunan penyelesaian dengan
metode grafik
Menentukan himpunan penyelesaian dengan
metode substitusi
Menentukan himpunan penyelesaian dengan
metode eliminasi

4.5 Menyelesaikan masalah 4.5.1
yang berkaitan dengan
sistem
persamaan
4.5.2
linear dua variabel

Menyelesaikan masalah sistem persamaan
linear dua variabel dengan metode grafik
Menyelesaikan masalah sistem persamaan
linear dua variabel dengan metode substitusi

4.5.3

Menyelesaikan masalah sistem persamaan
linear dua variabel dengan metode eliminasi

Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, diharapkan peserta didik
mampu menentukan himpunan penyelesaian dan menyelesaikan masalah
SPLDV dengan metode grafik, substitusi, dan eliminasi.

Petunjuk Pengerjaan

Alat / Bahan
1.
2.
3.
4.

Penggaris
Bolpoin
Pensil
Penghapus

1. Bacalah LKPD berikut dengan
cermat!
2. Kerjakan secara mandiri, sesuaikan
dengan petunjuk dan langkah kerja
yang disajikan
3. Jika mengalami kesulitan dalam
pengerjaan LKPD ini, silahkan
bertanya kepada guru.
4. Periksa kembali hasil pengerjaanmu
sebelum dikumpulkan.
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Sistem Persamaan
Linear Dua Variabel

Dalam LKPD ini, kamu diminta mengamati dan menggali informasi untuk
menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear
dua variabel dengan metode grafik, metode substitusi dan metode eliminasi.
1.

k

2.
3.
Apakah kamu masih ingat?
4.
5. Masih ingatkah kamu pada LKPD 1 kita membahas apa saja? Pertama kita
6.
belajar mengenai Pertenunan Santa Maria Boro. Pertenunan ini berdiri pada tahun
7.
1938 atas ide dari Romo JB. Prennthaler, SJ dengan pelaksana Bruder-bruder FIC.
8.
Pada awalnya, tujuan dari didirikannya pertenunan adalah untuk membantu
9.
masyarakat sekitar dalam memenuhi kebutuhan sandang dan membuka lapangan
10.
pekerjaan. Kita juga belajar bagaimana cara memodelkan dari dua permasalahan
11.
kontekstual terkait SPLDV. Namun bagaimana cara menyelesaikannya ya?
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Kali ini, kita akan menyelesaikan permasalahan SPLDV dengan berbagai
metode yaitu: metode grafik, metode substitusi dan metode eliminasi. Sebelum sampai
ke metode yang akan dipakai, berikut merupakan langkah-langkah penyelesaian
SPLDV secara umum:
1.

Melakukan pemisalan terhadap dua besaran yang belum diketahui dengan variabel

2.

Membuat model matematika dengan rumus mengikuti bentuk umum SPLDV

3.

Mencari solusi dari model permasalahan tersebut dengan menggunakan metode
penyelesaian SPLDV.

Masalah yang akan diselesaikan
Pada suatu hari, Reynold dan Jessica pergi ke Pertenunan Santa
Maria Boro. Reynold membeli satu buah serbet dan satu buah handuk
dengan total harga Rp.48.000,00 sedangkan Jessica membeli satu buah
serbet dan dua handuk dengan total harga Rp.74.000,00, apakah kamu bisa
menentukan berapa harga masing-masing dari serbet dan handuk yang
dibeli Reynold dan Jessica?

P
E
N
Y
E
L
E
S
A
I
A
N

Langkah I: Memisalkan dua besaran yang ada di dalam soal
Misal :

𝑥 = harga satu serbet
𝑦 = harga satu handuk

Langkah II: Membuat model matematika
Harga satu buah serbet + harga satu buah handuk = 48000
Harga satu buah serbet + harga dua buah handuk = 74000
diperoleh model matematikanya:
𝑥+𝑦

= 48000

(persamaan I)

𝑥 +2 𝑦

= 74000

(persamaan II)
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Langkah III akan kita selesaikan dengan berbagai metode

METODE GRAFIK
Langkah yang dilakukan yaitu menggambar grafik dari dua buah persamaan
yang telah kita buat dilangkah sebelumnya. Cara yang paling mudah untuk
menentukan himpunan penyelesaiannya yaitu dengan mencari titik potong terhadap
sumbu- 𝑥 dan sumbu- 𝑦. Untuk lebih lengkapnya perhatikan di bawah ini:

Metode Grafik
Dari persamaan I: 𝑥 + 𝑦 = 48000
Saat 𝑥 = 0 maka 𝑦 = 48000, sehingga diperoleh titik (𝑥, 𝑦) = (0, 48000)
Saat 𝑦 = 0 maka 𝑥 = 48000, sehingga diperoleh titik (𝑥, 𝑦) = (48000, 0)
Dari persamaan II: 𝑥 + 2 𝑦 = 74000
Saat 𝑥 = 0 maka 2 𝑦 = 74000 berarti 𝑦 = 37000, diperoleh titik (𝑥, 𝑦) = (0, 37000)
Saat 𝑦 = 0 maka 𝑥 = 74000, sehingga diperoleh titik (𝑥, 𝑦) = (74000, 0)
Selanjutnya kita membuat grafik dari keempat titik di atas:

Dapat kita lihat, titik potong dari kedua garis yaitu (𝑥, 𝑦) = (22000, 26000)
Titik potong tersebut merupakan selesaian dari SPLDV di atas.
Jadi, harga satu serbet adalah Rp.22.000,00 dan harga satu handuk adalah
Rp.26.000,00
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METODE SUBSTITUSI
Langkah yang dilakukan yaitu mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan
dari persamaan lain. Untuk lebih lengkapnya perhatikan di bawah ini:

Metode Substitusi
Diketahui:
Persamaan pertama : 𝑥 + 𝑦 = 48000
Persamaan kedua

: 𝑥 + 2 𝑦 = 74000

Langkah Pertama: ubah salah satu persamaan, carilah yang paling mudah
(kali ini menggunakan persamaan yang pertama)
𝑥 + 𝑦 = 48000 menjadi 𝑥 = - 𝑦 + 48000
Langkah Kedua: substitusi nilai 𝑥 = - 𝑦 + 48000 ke dalam persamaan yang satunya
(kali ini persamaan kedua) untuk mencari nilai 𝑦, maka hasilnya:
𝑥 +2𝑦

= 74000

(-𝑦 + 48000) + 2 𝑦

= 74000

- 𝑦 + 48000 + 2 𝑦

= 74000

- 𝑦 + 2y

= 74000 – 48000

𝑦

= 26000

Langkah Ketiga: mencari nilai 𝑥 dengan mensubstitusi nilai 𝑦 = 26000 ke salah satu
persamaan, boleh persamaan pertama atau kedua
Dari persamaan pertama
𝑥+𝑦

= 48000

𝑥 + 26000

= 48000

𝑥

= 48000 – 26000

𝑥

= 22000

Dari persamaan kedua
𝑥 +2𝑦

= 74000

𝑥 + 2 (26000) = 74000
𝑥 + 52000

= 74000

𝑥

= 74000 – 52000

𝑥

= 22000

Diperoleh 𝑥 = 22000 dan 𝑦 = 26000
Jadi, harga satu serbet adalah Rp.22.000,00 dan harga satu handuk adalah
Rp.26.000,00
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METODE ELIMINASI
Langkah yang dilakukan yaitu mengeliminasi atau menghilangkan salah satu
variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya. Cara mengeliminasi yang bisa
dilakukan yaitu dengan menggunakan operasi pengurangan atau penjumlahan. Untuk
lebih lengkapnya perhatikan di bawah ini:

Metode Eliminasi
Diketahui:
Persamaan pertama : 𝑥 + 𝑦 = 48000
Persamaan kedua

: 𝑥 + 2 𝑦 = 74000

Langkah Pertama: mencari nilai x dengan menyamakan koefisien y
𝑥 + 𝑦 = 48000

│x 2│

𝑥 + 2 𝑦 = 74000

│x 1│

Agar koefisien y dari kedua persamaan sama, maka kalikan persamaan I dengan
2 dan kalikan persamaan II dengan 1. Selanjutnya, untuk menghilangkan y selesaikan
dengan menggunakan operasi pengurangan.
2 𝑥 + 2 𝑦 = 96000
𝑥+2𝑦

= 74000
x = 22000

Langkah Kedua: mencari nilai 𝑦 dengan menyamakan koefisien 𝑥
𝑥 + 𝑦 = 48000
𝑥 + 2 𝑦 = 74000
Karena koefisien 𝑥 dari kedua persamaan sudah sama, maka untuk
menghilangkan x dapat langsung diselesaikan menggunakan operasi pengurangan.
𝑥+𝑦

= 48000

𝑥 + 2 𝑦 = 74000
- 𝑦 = -26000
𝑦 = 26000
Diperoleh 𝑥 = 22000 dan 𝑦 = 26000
Jadi, harga satu serbet adalah Rp.22.000,00 dan harga satu handuk adalah
Rp.26.000,00
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Refleksi dan Rangkuman

1.

Apa yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran kali ini?
•

Metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan SPLDV
adalah metode grafik, substitusi dan eliminasi.

•

Jelaskan perbedaan dari masing-masing metode!
Dalam menyelesaikan suatu permasalahan SPLDV, langkah dari metode
grafik yaitu membuat grafik dari dua buah persamaan, langkah dari metode
substitusi yaitu mengganti nilai suatu variabel di suatu persamaan dari
persamaan

lain,

sedangkan

langkah dari

metode

eliminasi

yaitu

menghilangkan salah satu variabel untuk mengetahui nilai variabel lainnya.
•

Metode penyelesaian apa yang menurutmu paling mudah? Mengapa?
Optional.

2.

Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran kali ini?
Optional.

SEMANGAT! ☺

