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Abstrak--Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih kurangnya bahan ajar geometri 

pada materi luas daerah layang-layang yang berbasis konteks, khususnya cerita 

rakyat Indonesia. Padahal cerita rakyat merupakan warisan dan budaya yang perlu 

kita lestarikan. Selain itu, cerita rakyat dapat menarik minat baca siswa. Nilai-nilai 

yang terkandung dalam cerita rakyatjuga  sangat cocok ditanamkan untuk anak usia 

SD.Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan ajar geometri berbasis 

cerita rakyat Jawa Barat untuk siswa SD. Metode penelitian yang digunakan adalah 

penelitian pengembangan yakni Didactical Design Research. Adapun subjek 

penelitian adalah siswa kelas V di beberapa SD yang berada di Kota Tasikmalaya. 

Instrumen yang digunakan adalah lembar penilaian bahan ajar dan lembar respon 

siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, angket, dan 

dokumentasi.Analisis data menggunakan statistik deskriptif.Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa bahan ajar geometri berbasis cerita rakyat Jawa Barat dapat 

dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan dapat meningkatkan minat siswa dalam 

pembelajaran matematika di sekolah dasar, dengan belajar berawal dari cerita 

rakyat. 

Kata Kunci: bahan ajar,cerita rakyat, jawa barat, trapesium. 

I. PENDAHULUAN 

Sebagai sebuah sistem, bahan ajar berperan penting dalam menentukan pencapaian tujuan 

pembelajaran yaitu “... keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan pemanfaatan 

media dan sumber belajar.” [5] Maka betapa pentingnya ketersediaaan bahan ajar ini, apalagi jika 

disajikan dalam bentuk yang benar-benar disesuaikan dengan kondisi siswa saat ini.  

Pembelajaran geometri di sekolah selama ini dilakukan dengan menggunakan bahan ajar yang 

didesain sebagai buku teks. Bahan ajar tersebut berisi tentang definisi, contoh soal, dan latihan soal. 

Penggunaan bahan ajar seperti ini kurang mendukung kemampuan matematis siswa sekolah dasar. Selain 

itu, pembelajaran matematika belum seluruhnya terpadu di sekolah dasar. Salah satu inovasi dalam 

pengembangan bahan ajar matematika yaitu dengan memadukan materi pembelajarna matematika dengan 

cerita rakyat. 

Di Indonesia banyak kisah sejarah yang tersimpan dalam cerita rakyat yang mengandung nilai-

nilai kearifan lokal seperti cerita para tokoh, pejuang atau pahlawan [2].  Nilai-nilai kearifan seperti 

tersebut dirasakan sudah jarang diceritakan atau dibahas baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah 

lantaran banyaknya budaya barat atau asing yang masuk ke Indonesia. Hal ini dikhawatirkan akan terkikis 

habis yang nantinyaberdampak pada menurunnya integritas dan daya saing anak-anak bangsa dalam 

kancah internasional seperti hasil PISA matematika dimana Indonesia rangking 61 dari 65 negara pada 

[6]. 

 Minimnya bahan ajar yang mengedepankan aspek kebudayaan lokal secara proporsional dengan 

kebudayaan nasional memerlukan perhatian yang serius. Harus ada upaya membelajarkan kultur seni, 

budaya, nilai, dan karakter lokal sebagai salah satu  sumber yang potensial untuk meramu bahan ajar. 

Salah satunya dengan mengembangkan bahan ajar yang berbasis cerita rakyat seperti yang dikembangkan 

dalam penelitian ini. 

Berdasarkan pernyataan di atas, dibutuhkan bahan ajar yang baik, salah satunya bahan ajar yang 

dikembangkan berbasis cerita rakyat Indonesia agar kemampuan matematika siswa lebih baik dan 

menanamkan rasa cinta kepada budaya bangsa sendiri. Pembelajaran yang melibatkan unsur kebudayaan 
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hampir tidak pernah dilakukan kecuali pada pelajaran kesenian dan kebudayaan. Tentu hal ini menjadi 

tantangan besar bagi dunia pendidikan, untuk memberikan ide-idenya membuat inovasi terbaru dalam 

bahan ajar yang melibatkan budaya cerita rakyat Indonesia. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu model buku bacaan anak sebagai sumber 

belajar matematika di sekolah dasar. Sejalan dengan implementasi pendidikan karakter di setiap jenjang 

pendidikan, maka buku geometri yang akan dikembangkan akan mengintegrasikan muatan-muatan 

pendidikan karakter untuk pembelajaran matematika dan memiliki nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini dapat 

memberikan alternatif sumber dan strategi bagi guru dalam memperkaya pembelajaran matematika 

sehingga lebih memberikan arah pengembangan karakter pada siswa sekolah dasar. 

Bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru dalam 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar memuat isi kurikulum yang disusun secara 

sistematis baik tertulis maupun tidak serta harus dipahami oleh siswa dalam upaya mencapai tujuan 

kurikulum. Hal ini sejalan dengan referensi [3] yang menyatakan bahwa “Bahan ajar adalah seperangkat 

sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara 

mengevaluasi yang didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang 

diharapkan.” Bahan ajar terdiri dari komponen-komponen yang harus disusun sistematis dan semenarik 

mungkin.  

Dari penjelasan di atas, bahan ajar dapat kita artikan sebagai seperangkat materi pelajaran yang 

mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi 

dasar yang telah ditentukan. Secara garis besar bahan ajar terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. 

Ketiga ranah kompetensi ini tertuang dalam sebuah bahan ajar. Dengan adanya bahan ajar, guru akan 

mempunyai lebih banyak waktu untuk membimbing siswa selama proses pembelajaran. . Selain itu, siswa 

pun akan terbantu dalam memperoleh pengetahuan baru dari segala sumber atau referensi yang digunakan 

dalam bahan ajar. Sehingga peranan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan menjadi berkurang. 

Referensi [3] membagi fungsi bahan ajar menjadi dua, sebagaimana dikemukakannya bahwa: 

Secara garis besar, fungsi bahan ajar bagi guru adalah untuk mengarahakan semua aktivitas dalam 

proses pembelajaran sekaligus merupakan substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada 

siswa. Sedangkan bagi siswa akan menjadi pedoman dalam proses pembelajaran dan merupakan 

substansi kompetensi yang seharusnya dipelajari. 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa bahan ajar yang dikembangkan harus memberikan fungsi bagi 

kedua pihak yaitu guru dan siswa. Apabila bahan ajar yang dibuat guru telah memenuhi kaidah yang 

tepat, maka guru akan sangat mudah dalam mengarahkan semua aktivitasnya dalam proses belajar 

mengajar. Sedangkan bagi siswa, dengan adanya bahan ajar siswa akan mengetahui kompetensi apa saja 

yang harus siswa capai selama proses pembelajaran berlangsung atau dapat diartikan bahwa siswa dapat 

mengetahui skenario pembelajaran yang akan dilaksanakan melalui bahan ajar. 

Bahan ajar adalah sebuah susunan atas bahan-bahan/materi yang disusun secara sistematis. 

Referensi [4] mengungkap bahwa  setidaknya ada enam komponen yang harus ada dalam bahan ajar, 

yaitu 1) Petunjuk belajar; 2) Kompetensi yang akan dicapai; 3) Informasi pendukung; 4) Latihan-latihan; 

5) Petunjuk kerja atau lembar kerja; 6) Evaluasi. 

Cerita rakyat merupakan salah satu bentuk ekspresi kebudayaan daerah yang jumlahnya beratus-

ratus di seluruh Indonesia. Cerita rakyat merupakan cerita pada masa lampau yang menjadi ciri khas 

setiap bangsa yang memiliki kultur budaya yang beraneka ragam mencakup kekayaan budaya dan sejarah 

yang dimiliki masing-masing bangsa dan biasanya turun-temurun. Kini, cerita rakyat telah banyak 

dipublikasikan secara tertulis melalui berbagai media. Bagian dari mengenal sejarah dan budaya suatu 

bangsa melalui mengenal cerita rakyat. Cerita rakyat sangat digemari oleh warga masyarakat karena dapat 

dijadikan sebagai suri teladan dan pelipur lara, serta bersifat jenaka. Oleh karena itu, cerita rakyat 

biasanya mengandung unsur pendidikan berkarakter atau ajaran budi pekerti dan hiburan bagi masyarakat 

dan diperuntukkan bagi anak-anak. Referensi [1] menjelaskan bahwa ciri-ciri cerita rakyat yaitu: (1) 

Penyebarannya dilakukan secara lisan, (2) Bersifat tradisional, (3) Nama pencipta atau pembuat bersifat 

anonim (tanpa nama), (4) Memiliki banyak versi dan variasi, (5) Mempunyai bentuk-bentuk klise dalam 

susunan atau cara pengungkapannya. Cerita rakyat yang akan menjadi fokus penelitian ini lebih diarahkan 

pada cerita rakyat Jawa Barat.  
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II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan yang menggunakan model 

penelitian Didactical Design Research (DDR).Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas V SDN 

Mitra UPI Tasik. Pelaksanaan penelitian selama enam bulan. Instrumen penelitian ini terdiri dari bahan 

ajar, pedoman wawancara, dokumentasi, dan angket siswa. 

  

III. HASIL PENELITIAN 

Penelitian ini memiliki tujuan merancang model bahan ajar geometri berbasis cerita rakyat Jawa 

Barat, untuk mengembangkan buku geometri berbasis cerita rakyat Jawa Barat sebagai upaya dalam 

mengembangkan karakter siswa sekolah dasar.Langkah awal yang dilakukan adalah mengkaji teori-teori 

dan hasil penelitian sebelumnya. Setelah itu menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa dengan cara 

mengamati saat proses belajar mengajar di kelas. Data untuk kebutuhan yang sesuai dengan karakter 

siswa sudah terhimpun, selanjutnya peneliti menganalisis model cerita rakyat Jawa Barat yang cocok 

dengan materi Geometri.Langkah ke-dua yaitu mulai menganalisis kurikulum sekolah dasar, kurikulum 

yang digunakan adalah kurikulum KTSP 2006. Menentukan standar kompetensi, kompetensi dasar, 

indikator capaian,dan materi pokok yang akan disajikan. Tahap ke-tiga mulai merancang bahan ajar 

Geometri berbasis cerita rakyat, bahan yang dibuat berupa LKS, RPP, dan media pembelajaran yang 

dapat menunjang proses KBM.  

a. Penentuan Materi Matematika  

Penelitian ini difokuskan kepada pengembangan bahan ajar berbasis cerita rakyat Jawa Barat yang 

dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran matematika yang di perkaya dengan pengembangan 

karakter siswa dan kompetensi matematis bagi siswa di sekolah dasar.Fokus bahan ajar yang disusun 

adalah untuk kelas V semester 1 mengenai materi geometri yaitu luas daerah trapesium. Berikut uraian 

standar kompetensi dan kompetensi dasar : 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

3. Menghitung luas bangun datar seherdana 

dan menggunakannya dalam pemecahan 

masalah.  

3.1. Menghitung luas trapesium dan layang-

layang.  

 Standar kompetensi dan kompetensi dasar tersebut termuat di Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP) 2006.Dari SK dan KD tersebut diturunkan lagi kedalam indikator pembelajaran, dan 

tujuan pembelajaran yang terlampir pada Rencana Pelaksanaaan Pembelajaran (RPP) dan bahan ajar 

(LKS).SK 3 dan KD 3.1 yaitu pengembangan bahan ajar geometri berbasis cerita rakyat seri cerita “Si 

Kabayan Memetik Buah Nangka”. 

b. Pengembangan bahan ajar geometri berbasis ceirta rakyat seri cerita “Sangkuriang”  

Pengembangan bahan ajar ini memfasilitasi siswa dalam belajar materi luas daerah trapesium. 

Langkah yang dilakukan adalah membaca sumber-sumber cerita rakyat Jawa Barat kemudian 

mengadaptasi cerita tersebut sesuai dengan kebutuhan agar tujuan materi pembelajaran tercapai. Dari 

cerita sangkuriang peneliti mengajak siswa untuk mengetahui cerita rakyat Jawa Barat tentang asal-usul 

terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu. Setelah siswa mengetahui cerita kemudian siswa diminta untuk 

menyebutkan jenis bangun datar apakah perahu yang terbalik pada cerita Sangkuriang. Setelah siswa 

mengetahui bahwa perahu adalah bangun datar trapesium siswa juga dikenalkan dengan jenis-jenis 

trapesium yaitu: trapesium sama kaki, trapesium sama siku-siku dan trapesium sembarang. Kemampuan 

prasyarat siswa untuk belajar mengenai luas daerah trapesium, siswa harus mengenal jenis-jenis 

trapesium dan mengenal luas daerah persegi panjang. Bahan ajar yang disusun oleh peneliti untuk 

memfasilitasi siswa dalam menemukan luas bangun datar trapesium, melalui cerita rakyat seri cerita 

rakyat “Sangkuriang” yang telah dijelaskan sebelumnya. Peneliti menggunakan pendekatan luas persegi 

panjang, dengan memotong trapesium itu menjadi dua bagian sehingga mempermudah siswa dalam 

proses mengetahui cara menemukan luas trapesium . Berikut bahan ajar yang disusun peneliti yang 

terbagi menjadi 3 kegiatan. 

 

1) Kegiatan 1   
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Siswa disajikan dengan cerita “Sangkuriang”, pada saat pembelajaran guru menceritakan cerita 

Sangkuriang kepada siswa dibantu juga dengan media yaitu seri gambar cerita Sangkuriang, agar siwa 

dapat . Diakhir cerita ada perahu yang ditendang oleh Sangkuriang dan perahu itu terbalik. Akhir dari 

cerita ini yang mengantarkan siswa untuk mengenal dan belajar bangun datar trapesium. Berikut kegiatan 

1 yang terdapat di LKS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 pada LKS Kegiatan 1 tentang mengenal bentuk trapesium dan jenis-jenisnya. 

 

Dari hasil analisis jawaban siswa pada LKS kegiatan 1 yaitu tentang mengenal bentuk trapesium dan 

jenis-jenisnya, 100% siswa menjawab benar. Berdasarkan hasil observasi pada saat penelitian ada 

beberapa siswa yang kesulitan untuk menyebutkan jenis-jenis bangun datar. Karena pada LKS belum 

terdapat sifat atau tanda yang dituliskan pada setiap trapesium, seperti tanda sama kaki, tanda siku-siku 

dan tanda sama sisi. Kekurangan dalam penyajian LKS ini akan menjadi perbaikan untuk penyusunan 

LKS siklus 2 yang akan dilakukan pada penelitian selanjutnya. 

 

 

2) Kegiatan 2 
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Memasuki kegiatan 2 siswa akan menemukan luas daerah trapesium melalui kegiatan eksperimen. 

Peneliti menggunakan pendekatan luas persegi panjang untuk mempermudah siswa dalam menemukan 

ruas luas daerah trapesium. Berikut adalah tampilan LKS kegiatan 2 yang digunakan untuk membantu 

siswa dalam menemukan luas daerah trapesium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 pada LKS Kegiatan 2 tentang Menemukan Luas Bangun Datar Trapesium 

 

Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa pada kegiatan 2, 80% siswa menjawab benar. Siswa 

dapat melakukan kegiatan eksperimen mencari luas daerah trapesium menggunakan pendekatan persegi 
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panjang. Pada saat proses KBM di kelas siswa awalnya merasa kesulitan untuk mengerti perintah yang 

ada di LKS. Tetapi siswa dibimbing untuk dapat melakukan setiap perintah yang ada dalam LKS kegiatan 

2. Mulai dari memberi garis membagi dua tinggi trapesium, melipat,menggungting hingga menyusun 

kembali potongan tersebut hingga menjadi persegi panjang.  

Setelah siswa menemukan dan mengetahui cara mengerjakan luas daerah trapesium, selanjutnya 

siwa diberi soal latihan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap penjelasan yang 

diberkan oleh guru. Berikut adalah soal latihan yang terdapat pada LKS Seri cerita Sangkuriang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 pada LKS Tentang Soal Latihan Mencari Luas Daearah Trapesium. 

 

Hasil analisis jawaban siswa untuk latihan soal nomor 1 pada LKS yaitu 93% siswa dapat 

mengerjakan soal dengan benar beserta cara pengerjaaanya lengkap. Sedangkan untuk soal nomor 2, 

100% siswa dapat menjawab dengan benar.  

3) Kegiatan 3 

Terakhir dari LKS ini adalah kegiatan 3 yaitu melatih siswa untuk mengerjakan soal latihan trapesium 

yang dihungkan dengan kehidupan sehari-hari. Berikut adalah soal yang ada di LKS untuk kegiatan 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 pada LKS Kegiatan 3 Tentang Menghitung Luas Daerah Trapesium yang Dikaitkan Dengan 

Kehidupan Sehari-Hari 
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Hasil analisis untuk kegiatan 3, 86% siswa dapat mengerjakan soal tersebut dengan benar. Ada 

beberapa siswa yang sudah mengejarkan dengan cara yang benar, sesuai dengan langkah-langkah yang 

terdapat di contoh sebelumnya, tetapi siswa salah menjumlahkan sehingga hasil dari jawaban siswa salah. 

Kegiatan terakhir dari dari LKS seri cerita Sangkuriang adalah evaluasi. Berikut soal evaluasi yang 

diberikan untuk siswa mengenai luas daerah trapesium.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5 pada LKS tentang Soal Evaluai Mencari Luas Daerah Trapesium. 

 

 Hasil analisis dari jawaban siswa untuk soal evaluasi nomor 1 73% siswa menjawab benar dan 

untuk nomor 2 siswa 80%  menjawab benar.  

c. Perbaikan Bahan Ajar  

1) Pada kegiatan 1, trapesium yang digunakan di soal latihan baiknya trapesium sama kaki dulu, 

karena Gunung Tangkuban Perahu yang digunakan untuk mengantarakan siswa mengenal bangun 

datar trapesium. Rencana perbaikannya peneliti akan mengganti soal-soal yang masih 

menggunakan trapesium siku-siku atau trapesium sembarang.  

2) Pada kegiatan 2, trapesium yang digunakan untuk menemukan luas trapesium baiknya dari 

trapesium sama kaki. Rencana perbaikannya peneliti akan mengganti gambar dan menyusun cara 

baru untuk eksperimen yang dilakukan siswa dalam menemukan luas daerah trapesium.  

3) Pada kegiatan 3, soal cerita yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari baiknya nama 

Sangkuriang diganti dengan nama lain karena boleh lepas dari cerita awal. Kemudian soal latihan 

kurang karena hanya satu soal. Rencan perbaikan peneliti akan mengganti soal cerita yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari untuk luas daerah trapesium dan menambah umlah soal 

pada kegiatan 3.  

 

IV. SIMPULAN 

Desain bahan ajar yang telah disusun dan dikembangkan dapat memberi kontribusi pada praktik 

pembelajaran pendidikan matematika.Bahan ajar luas daerah trapesium, ini dapat menjadi alternatif 

pembelajaran di SD, namun untuk mengaplikasikannya disesuaikan dengan karakteristik siswa. 
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