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ABSTRAK 

 
Binti Sya’datul Aslamiah : Etnomatematika Kerajinan Rajut pada Komunitas Rajut, Skripsi, 

Pendidikan Matematika, FKIP UN PGRI Kediri, 2018 

 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh hasil pengamatan peneliti terhadap kegiatan sehari-hari 

yang mengandung unsur matematika, kemudian peneliti terinspirasi dari kondisi di sekitar, dimana 

banyak masyarakat Kediri yang menggemari kegiatan merajut sehingga membentuk suatu komunitas 

rajut. Setelah dilakukan pengamatan, ditemukan terdapat pola yang terbentuk dari aneka warna benang 

yang dipadukan dan merupakan hasil dari perhitungan matematika sehingga membentuk sebuah pola 

atau gambar. 

Permasalahan penelitian ini adalah masyarakat banyak yang tidak mengetahui konsep 

matematika yang ada pada kerajinan rajut sehingga muncul pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana 

etnomatematika kerajinan rajut pada komunitas rajut Kediri? 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan 

berupa gambar atau deskripsi dari hasil rajut anggota Komunitas Rajut Kediri yang mengandung 

konsep matematika. Data diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

selanjutnya dilakukan pengecekan secara triangulasi teknik. 

Hasil penelitian ini adalah kerajinan rajut pada komunitas rajut kediri mengandung beberapa 

konsep matematika ditinjau dari tampilan dan prosesnya, yaitu konsep operasi hitung penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, konsep kelipatan bilangan, pola bilangan, permutasi, dan konsep geometri 

pada tampilan kerajinan rajut. 

Dari hasil penelitian tersebut dapat digunakan sebagai sumber belajar matematika dengan 

konsep yang ada pada kerajinan rajut tersebut dan perajut dapat belajar konsep matematika guna 

mempermudah kegiatan merajut yang dilakukan. 

 

KATA KUNCI  : etnomatematika, kerajinan rajut, komunitas rajut 

 

I. LATAR BELAKANG 

Manusia sering menggunakan 

matematika dalam berbagai aspek 

kehidupan dalam memecahkan 

permasalahan yang dihadapinya. 

Rachmawati (2012) mengatakan bahwa 

matematika tumbuh dan berkembang 

karena adanya permasalahan hidup yang 

dihadapi manusia di berbagai wilayah 

dengan latar belakang budaya yang 

berbeda, manusia mengembangkan 

matematika dengan cara yang berbeda-

beda. Oleh karena itu, dapat dikatakan 

bahwa matematika merupakan hasil 
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akal dan pikiran manusia dan 

merupakan hasil abstraksi budaya yang 

ada di kehidupan sehari-hari. Dari 

pernyataan tersebut dapat dikatakan 

bahwa ada keterkaitan antara 

matematika dan budaya. 

Keterkaitan antara matematika dan 

budaya tersebut disebut dengan 

etnomatematika. Etnomatematika 

merupakan matematika yang tumbuh 

dan berkembang dalam kelompok 

budaya tertentu. D’Ambrosio (dalam 

Rachmawati: 2012) mengatakan bahwa 

etnomatematika merupakan matematika 

yang diterapkan pada kelompok budaya 

yang teridentifikasi, seperti masyarakat 

suku, kelompok buruh, anak-anak dan 

kelompok usia tertentu, kelas 

profesional, dan lain sebagainya dalam 

melakukan aktivitas matematis, seperti 

mengelompokkan, mengurutkan, 

berhitung, mengukur. 

Dalam penelitian ini yang menjadi 

subjek penelitian adalah anggota dari 

suatu kelompok masyarakat yang 

memiliki kegemaran yang sama dalam 

suatu wilayah, yaitu Komunitas Rajut 

Kediri. Kegitan yang dilakukan suatu 

kelompok tersebut adalah kegiatan 

merajut. Dalam prosesnya, merajut 

memiliki teknik dan pola yang 

bermacam-macam. Teknik dan pola ini 

lah yang berkaitan dengan matematika, 

seperti membuat tusukan dasar dengan 

kelipatan 6 untuk membentuk pola 

kerang, dan lain sebagainya. Sehingga 

tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Etnomatematika 

Kerajinan Rajut Komunitas Rajut 

Kediri (KRK) 

 

II. METODE 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif, dimana data 

yang dikumpulkan berupa gambar 

atau deskripsi dari hasil rajut anggota 

Komunitas Rajut Kediri yang 

mengandung konsep matematika 

sebagaimana pendapat Asmadi 

(2010:40) bahwa data tersebut 

meliputi transkrip wawancara, 

catatan lapangan, fotografi, rekaman 

video, dokumen personal, memo, dan 

catatan resmi lain. 

2. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini 

adalah: (1) Melakukan penelitian 

pendahuluan, (2) Meninjau 

kepustakaan, (3) Mengembangkan 

desain, (4) Membuat instrumen 

penelitian, (5) Uji validasi instrumen, 
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(6) Mengumpulkan data, (7) Analisis 

data, (8) Melaporkan dan 

mengevaluasi hasil penelitian 

3. Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen 

(dalam Indrawati, 2015) analisis data 

merupakan suatu proses pengolahan 

secara sistematis dari hasil observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan data-

data lain yang digunakan untuk 

meningkatkan pemahaman mengenai 

data yang diperoleh dan 

mempermudah peneliti dalam 

mempresentasikan apa yang telah 

diperoleh dari penelitian tersebut.  

Dalam penelitian ini data 

diperoleh dari berbagai sumber 

dengan teknik yang bermacam-

macam (triangulasi), data yang 

diperoleh akan dianalisis dengan 

proses sebagai berikut : (1) Reduksi 

data, (2) Penyajian data, (3) 

Penarikan kesimpulan. 

4. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif menurut Sugiono 

(2016) meliputi uji credibility, uji 

transferability, uji depenability, dan 

uji confirmability. Pada penelitian ini 

digunakan uji credibility 

(kredibilitas) untuk menguji 

keabsahan data. Uji kredibilitas data 

dapat dilakukan salah satunya 

dengan triangulasi. 

Dalam penelitian ini pengecekan 

keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi teknik. Dimana dilakukan 

dengan mengecek data yang telah 

diperoleh dari sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Data 

yang diperoleh dari hasil wawancara 

akan dilakukan pengecekan dengan 

data yang diperoleh dari hasil 

observasi. 

 

III. HASIL DAN KESIMPULAN 

Berdasarkan observasi dan 

wawancara yang dilakukan peneliti 

dapat diperoleh hasil sebagai berikut : 

1. Etnomatematika kerajinan rajut 

pada KRK dengan produk tas 

rajut oleh subjek FC 

Dari pembahasan sebelumnya 

didapatkan bahwa kerajinan rajut 

dengan produk tas rajut berdasarkan 

data yang diperoleh dari subjek FC 

mengandung konsep operasi hitung,  

konsep kelipatan bilangan, konsep 

pola bilangan, konsep permutasi, 

dan konsep geometri. Selain itu, 

subjek FC juga menggunakan 

gabungan konsep persamaan linier 

dan pola bilangan dalam satu 

proses. 
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Konsep operasi hitung yang 

dilakukan oleh subjek FC pada 

proses membuat kerajinan tas rajut 

adalah operasi hitung penjumlahan, 

pengurangan, dan perkalian. 

Konsep operasi hitung 

penjumlahan yang dilakukan subjek 

FC adalah ketika menentukan 

banyaknya rantai yang dibutuhkan 

ketika ingin membuat beberapa 

tusuk tunggal, setengah tusuk 

ganda, tusuk ganda, dan tusuk tiga. 

Misal, jika ingin membuat 10 tusuk 

tunggal, maka tusuk rantai yang 

dibutuhkan adalah         

tusuk rantai. Untuk membuat 10 

setengah tusuk ganda, maka tusuk 

rantai yang dibutuhkan      

    Untuk membuat 10 tusuk ganda, 

maka  tusuk rantai yang dibutuhkan 

       . Dan untuk membuat 

10 tusuk tiga, maka tusuk rantai 

yang dibutuhkan adalah      

   tusuk rantai. 

Konsep operasi hitung 

pengurangan yang dilakukan oleh 

subjek FC dalam proses merajut 

adalah ketika membuat tas rajut 

dengan bentuk bagian atas lebih 

kecil dari bagian sebelumnya. 

Ketika subjek FC ingin membuat 

bagian atas tas menjadi ada 

kerutannya, misal banyaknya 

tusukan sebelumnya adalah 180, 

maka subjek FC akan mengurangi 

jumlahnya pada setiap 10 

tusukannya, jadi pengurangan yang 

dlakukan adalah sebanyak 18 

tusukan. Jadi didapatkan     

       tusukan selanjutnya. 

Konsep operasi hitung 

perkalian yang dilakukan subjek FC 

yaitu ketika menentukan banyaknya 

tusukan yang dibutuhkan ketika 

ingin membuat beberapa banyak 

pola rajut dengan kelipatan tertentu. 

Misal, jika ingin membuat 20 pola 

kerang dengan kelipatan 6, maka 

tusukan yang dibutuhkan adalah 

         tusukan pada alas 

suatu tas rajut. 

Konsep kelipatan bilangan 

digunakan oleh subjek FC dalam 

membuat kerajinan rajut ketika akan 

membuat tas rajut dengan pola rajut 

tertentu. Pola rajut pada kerajinan 

tas rajut yang sering dibuat oleh 

subjek FC yang menggunakan 

kelipatan adalah pola kerang dengan 

kelipatan 6 dan pola basketwave 

dengan kelipatan 8. 

Konsep pola bilangan 

digunakan oleh subjek FC dalam 

membuat tas rajut ketika membuat 

bentuk alas lingkaran dan persegi 

panjang yang dikerjakan dengan 
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cara memutar. Ketika membuat 

lingkaran, subjek FC menggunakan 

pola bilangan 6,12,18,24,…, ketika 

membuat persegi panjang subjek FC 

menggunakan pola bilangan dengan 

beda 8 pada setiap barisnya. 

Konsep permutasi digunakan 

subjek FC ketika menentukan 

banyaknya kombinasi warna yang 

dapat terbentuk dari 4 warna yang 

berbeda. Namun, subjek FC masih 

menggunakan cara mendaftar 

kemungkinan kombinasi warna 

yang dapat terbentuk. Jika dibentuk 

dalam konsep matematika dapat 

ditulis   
  

  

  
    kombinasi 

warna yang terbentuk dari 4 warna 

yang berbeda. 

Konsep geometri yang 

dimaksud pada kerajinan tas rajut 

adalah pada tampilan suatu tas rajut 

yang membentuk bangun-bangun 

geometri. Pada kerajinan tas rajut 

yang dibuat oleh subjek FC dapat 

membentuk bangun geometri, yaitu 

bangun persegi, persegi panjang, 

lingkaran, balok, dan tabung. 

Gabungan konsep sistem 

persamaan dan pola bilangan yang 

digunakan oleh subjek FC adalah 

                   

        

          

           

  

           

Dimana pola bilangan yang 

terbentuk adalah 8, 16, 24, 32, …, 

48 sedangan sistem persamaan 

linier                 

2. Etnomatematika kerajinan rajut 

pada KRK dengan produk sepatu 

rajut oleh subjek YS 

Dari pembahasan sebelumnya 

didapatkan bahwa kerajinan rajut 

dengan produk sepatu rajut 

berdasarkan data yang diperoleh 

dari subjek YS mengandung konsep 

operasi hitung,  konsep kelipatan 

bilangan, konsep pola bilangan, dan 

konsep geometri. 

Konsep operasi hitung yang 

digunakan dalam proses pembuatan 

keajinan rajut dengan produk 

sepatu rajut adalah operasi hitung 

pengurangan. Dimana pengurangan 

dilakukan ketika membuat bagian 

depan dan bagian belakang sepatu 

supaya sesuai dengan bentuk sepatu 

yang diinginkan. Pengurangan yang 

dilakukan adalah      

                

                    

              untuk 

pembuatan bagian depan sepatu dan 
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          untuk bagian 

belakang sepatu. 

Konsep kelipatan bilangan 

yang digunakan oleh subjek YS 

dalam proses merajut sepatu adalah 

kelipatan 2 dan kelipatan 8. Dimana 

kelipatan 2 untuk membuat sepatu 

dengan pola fpdc bpdc dan 

kelipatan 8 untuk membentuk 

bangun persegi pada sisi samping 

sepatu. 

Konsep pola bilangan yang 

digunakan oleh dalam proses 

merajut sepatu adalah 16, 14, 12, 

10,…, 0 pada pembuatan bagian 

depan dan 14, 12, 10,…, 0 pada 

pembuatan bagian belakang sepatu 

rajut. 

Konsep geometri yang 

dimaksud dalam pembuatan 

kerajinan sepatu rajut ini adalah 

bentuk bentuk bangun geometri 

yang dapat terbentuk dari kerajinan 

sepatu rajut. Bangun geometri 

tersebut adalah persegi, segitiga, 

dan segilima. 

3. Etnomatematika kerajinan rajut 

pada KRK dengan produk 

suvenir rajut oleh subjek SM 

Dari pembahasan sebelumnya 

didapatkan bahwa kerajinan rajut 

dengan produk suvenir rajut 

berdasarkan data yang diperoleh 

dari subjek SM mengandung 

konsep operasi hitung, konsep pola 

bilangan, dan konsep geometri. 

Konsep operasi hitung yang 

dilakukan oleh subjek SM dalam 

proses merajut adalah operasi 

penjumlahan. Dimana penjumlahan 

dilakukan ketika membuat rok dari 

boneka yang dapat ditulis 

16+16=32. 

Konsep pola bilangan yang 

digunakan dalam proses merajut 

suvenir adalah 6, 12, 18, 24 untuk 

membuat bagian atas kepala, 24, 

18, 12, 6 untuk membuat bagian 

bawah kepala supaya membentuk 

suatu bangun seperti bola, dan pola 

6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 untuk 

membuat bros dengan pola bunga 

mawar. 

Konsep geometri atau bangun 

geometri yang terbentuk dalam 

kerajinan rajut dengan produk 

suvenir rajut oleh subjek SM adalah 

bangun bola, tabung, dan lingkaran. 
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