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Berdasarkan penelitian lapangan di candi Prambanan maka bentuk etnomatematika candi 

Prambanan meliputi konsep matematika sebagai produk yaitu pada peninggalan candi 

prambanan dan prasasti di mana telah mengimplementasikan salah satu ilmu matematika yaitu 

geometri yang dapat dilihat dalam pembangunan bagian-bagian bangunan candi Prambanan, 

diantaranya model bangun datar, meliputi persegi, persegi panjang, trapesium, segitiga sama 

kaki, segitiga sama sisi, serta belah ketupat, model bangun ruang, meliputi kubus, balok, 

prisma, bola, model sifat matematis, meliputi sifat simetris, dan konsep translasi (pergeseran), 

pola bilangan dari stupa yang berada di atap candi, pola dilatasi pada susunan bangunan candi 

yang membentuk deret aritmatika, refleksi (pencerminana) yang ada pada relief dinding candi, 

kekongruenan dan kesebangunan pada stupa dan relief dinding candi.  

Identifikasi objek etnomatematika pada candi Prambanan yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran transformasi dengan materi pokok translasi sebagai berikut. 

NO. ARTEFAK UNSUR MATEMATIKA 

1. 

 

Nama : Stupa 

Lokasi : Kompleks utama Candi Lumbung. 

Tepatnya di bagian samping Candi Lumbung.  

 

Objek Matematika : dapat 

dimanfaatkan untuk pembelajaran 

translasi (materi matematika SMP kelas 

IX). 

Kompetensi Dasar 

3.5  Menjelaskan transformasi geometri 

(refleksi,  translasi, rotasi, dan 

dilatasi) yang dihubungkan 

dengan  masalah kontekstual. 

4.5  Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan transformasi 

geometri (refleksi, translasi, rotasi, 

dan dilatasi). 

BRUNER 

Enaktif 



NO. ARTEFAK UNSUR MATEMATIKA 

Nama : Stupa 

Lokasi  : Kompleks utama Candi Prambanan. 

Tepatnya di bagian depan Candi Siwa. 

Siswa mengamati gambar beberapa 

stupa yang disajikan. 

Ikonik 

Siswa menghubungkan gambar yang 

disajikan dengan materi translasi. 

Simbolik 

1. Siswa menemukan bahwa gambar 

stupa 2 merupakan hasil translasi 

dari stupa 1, yaitu ditranslasi ke 

kanan sejauh 3. 

2. Siswa menemukan bahwa gambar 

stupa 2 merupakan hasil translasi 

dari stupa 1, yaitu ditranslasi ke 

kanan sejauh 5. 

Setelah mengidentifikasi objek etnomatematika yang dapat digunakan untuk 

pembelajaran translasi, tahap selanjutnya yaitu menentukan pendekatan pembelajaran yang 

sesuai dengan pembelajaran berbasis etnomatematika pada masing-masing objek etno yang 

ditunjukkan. Perangkat yang disiapkan dalam pembelajaran berbasis etnomatematika ini 

adalah : (1) Silabus, (2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, (3) Lembar Kerja Peserta Didik 

berbasis etnomatematika. Penyusunan instrumen berdasarkan pendekatan pembelajaran yang 

digunakan, dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan saintifik berbasis 

etnomatematika yang menunjang pembelajaran etnomatematika pada candi Prambanan.  

Pada tahap perancanganan, beberapa sintak dari pembelajaran dengan pendekatan 

saintifik yaitu mengamati, menanya, mencoba, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan 

mengomunikasikan. Peserta didik menyimak penjelasan guru tentang tujuan pembelajaran, 

persiapan yang dibutuhkan, memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. 

Peserta didik menerima LKPD dan menyimak penjelasan dalam mengisi LKPD tersebut. 

Peserta didik secara berkelompok mengisi LKPD. Kemudian salah satu kelompok 

mempresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan sedangkan kelompok lain menyimak peserta 

didik yang sedang presentasi dan memberi masukan. 

 


