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ABSTRACT.  This study aimed to determine the mention of numbers in Maumere 

society as a basis for drafting lesson plan for for first grade elementary school students. 

The method used in this research is descriptive qualitative method that aims to reveal the 

phenomenon in a real situation. Data collected in the form of qualitative data, relating to 

the mention of numbers in the community in Maumere, NTT. Subjects were 3 people in 

Maumere. The collection of data obtained by observation and interviews. Data were 

analyzed through the process, namely (1) transcription, (2) determining the topics of 

data, (3) ) determining the categories of data, and (4) conclusion. The results of the study 

is the description of the mention of numbers and number systems that exist in society 

Maumere, East Nusa Tenggara, then used as a basis for drafting lesson plan for first 

grade elementary school students. 
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ABSTRAK.  Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui penyebutan bilangan 

pada masyarakat Maumere sebagai landasan dalam pembuatan rancangan pembelajaran 

bagi siswa kelas I Sekolah Dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan fenomena dalam 

keadaan yang sebenarnya. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif, yang berkaitan 

dengan penyebutan bilangan pada masyarakat di Maumere, NTT. Subjek penelitian 

adalah 3 orang di Maumere, Sikka. Pengumpulan data diperoleh dengan observasi dan 

wawancara. Data dianalisis melalui proses, yaitu (1) transkripsi, (2) penentuan topik-topik 

data, (3) penentuan kategori data, dan (4) penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berupa 

deskripsi mengenai penyebutan bilangan dan sistem bilangan yang ada pada masyarakat 

Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur yang kemudian dijadikan landasan dalam 

pembuatan rancangan pembelajaran bagi siswa kelas I Sekolah Dasar. 

 

Kata Kunci: peyebutan bilangan, sistem bilangan, Sikka. 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Salah 

satu pulau kecil berpenghuni adalah Pulau Besar. Pulau Besar terletak di Desa 

Kojagete, Alok Timur, Sikka, Nusa Tenggara Timur. Untuk sampai ke Pulau 

Besar dapat ditempuh dengan menggunakan perahu motor dari daratan Maumere 

Flores selama kurang lebih 3 jam. Sarana transportasi yang terbatas dan cara 
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menjangkaunya tidak mudah menyebabkan Pulau Besar termasuk daerah 

terpencil. Komunikasi dengan dunia luar relatif sulit karena jaringan seluler hanya 

ada di beberapa titik, itupun hilang muncul. Hal ini berpengaruh pada 

penyelenggaraan pendidikan yang berada di Pulau Besar. Di Pulau ini belum ada 

taman kakak-kanak (TK) sehingga anak yang ingin bersekolah langsung masuk ke 

jenjang Sekolah Dasar (SD). 

Guru harus mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan 

pembelajaran agar tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai (Wahyuni, 

2013). Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah budaya yang ada dalam 

masyarakat dimana siswa berada. Bahasa merupakan unsur yang ada dalam suatu 

budaya masyarakat, sehingga bahasa yang digunakan oleh siswa mempengaruhi 

proses siswa dalam memahami materi pelajaran. Menjadi tantangan tersendiri 

bagi guru saat mengajar di Pulau Besar karena sebagian besar anak didik baru 

yang duduk di kelas I belum lancar berbahasa Indonesia.  

Masyarakat Pulau Besar dalam berkomunikasi sehari-hari menggunakan 

bahasa Sikka (bahasa Maumere), termasuk anak-anak. Dalam bahasa Sikka 

terdapat penyebutan bagi bilangan. Mereka sering menggunakan untuk 

menyebutkan kuantitas barang misalnya banyak jagung, banyak batu, dan lain-

lain. Etnomatematika mengkaji cara sekelompok orang dari budaya tertentu dalam 

memahami, mengekspresikan, dan menggunakan konsep-konsep yang dipandang 

oleh peneliti sebagai sesuatu yang matematis (Burton, 1996). Etnomatematika 

menjadi penghubung antara budaya dan matematika. 

Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana peyebutan bilangan dan sistem 

bilangan pada masyarakat Maumere sehingga dapat menjadi dasar bagi guru 

dalam pembuatan rancangan pembelajaran bagi siswa kelas I Sekolah Dasar 

terutama siswa di Pulau Besar yang belum fasih berbahasa Indonesia.  

 

2. METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

deskriptif yang bertujuan untuk mengungkapkan fenomena dalam keadaan yang 

sebenarnya. Data yang dikumpulkan berupa data kualitatif, yang berkaitan dengan 
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penyebutan bilangan pada masyarakat di Maumere, NTT. Ruang lingkup 

penelitian ini adalah penelitian akan dilakukan pada masyarakat Pulau Besar atau 

masyarakat Maumere yang menggunakan bahasa Sikka. Subjek penelitian adalah 

3 orang di Maumere, Sikka. Pengumpulan data diperoleh dengan observasi dan 

wawancara. Data dianalisis melalui proses, yaitu (1) transkripsi, (2) penentuan 

topik-topik data, (3) penentuan kategori data, dan (4) penarikan kesimpulan. Hasil 

penelitian berupa deskripsi mengenai penyebutan bilangan dan sistem bilangan 

yang ada pada masyarakat Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur yang 

kemudian dijadikan landasan dalam pembuatan rancangan pembelajaran bagi 

siswa kelas I Sekolah Dasar. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan disajikan tentang hasil penelitian yang diperoleh 

yaitu tentang penyebutan bilangan dan sitem bilangan yang digunakan pada 

Masyarakat Maumere. 

 

3.1 Penyebutan Bilangan pada Masyarakat Maumere 

Dalam kehidupan sehari-hari, Masyarakat Maumere menggunakan 

bilangan untuk menentukan kuantitas barang-barang atau sesuatu yang mereka 

gunakan. Berikut disajikan dalam Tabel 1. penyebutan bilangan cacah yang 

digunakan oleh masyarakat Maumere. 

 

Tabel 1. Penyebutan bilangan pada Masyarakat Maumere 

Lambang 

Bilangan 

Penyebutan Bilangan pada 

Masyarakat Maumere 

0 Nelar 

1 Ha 

2 Rua 

3 Telu 

4 Hutu 
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5 Lima 

6 Ena 

7 Pitu 

8 Walu 

9 Hiwa 

10 Pulu 

11 Pulu ha wot ha 

12 Pulu ha wot rua 

  dan seterusnya 

20 Pulu rua 

21 Pulu rua wot ha 

30 Pulu telu 

  dan seterusnya 

100 Ngasu ha 

101 Ngasu ha wot ha 

  dan seterusnya 

125 Ngasu ha pulu rua wot lima 

200 Ngasu rua 

  dan seterusnya 

1000 Riwu 

10.000 Riwu pulu ha 

12.500 Riwu pulu ha wot rua ngasu lima 

100.000 Riwu ngasu ha 

999.000 Riwu ngasu hiwa pulu hiwa wot hiwa 

999.999 Riwu ngasu hiwa pulu hiwa wot hiwa 

ngasu hiwa pulu hiwa wot hiwa 
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3.2 Sistem Bilangan pada Masyarakat Maumere 

Dalam bahasa Sikka terdapat penyebutan untuk bilangan cacah 0-10, 

terdapat pula sebutan untuk puluhan (pulu), ratusan (ngasu), ribuan (riwu). Pada 

Masyarakat Maumere digunakan penyebutan bilangan basis bilangan sepuluh. 

Saat menyebutkan sebelas (11) mereka menggunakan pulu ha wot ha, satu 

puluhan lebih satu satuan, pulu ha yang berarti sepuluh, wot yang berarti lebih, 

dan ha yang berarti satu. Penyebuatan seratus dua puluh lima (125) yaitu ngasu ha 

pulu rua wot lima, satu ratusan dua puluhan lebih 5 satuan. Penyebutan dua ribu 

lima ratus (2.500) yaitu riwu rua ngasu lima, dua ribuan lima ratusan. Saat 

menyebutkan bilangan ribuan, puluh ribuan, dan ratus ribuan, maka akan 

digunakan kata riwu diawal penyebutan. Misalnya sembilan ratus delapan puluh 

tujuh ribu (987.000) yaitu riwu ngasu hiwa pulu walu wot pitu. Sembilan ratus 

delapan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh empat (987.654) yaitu riwu ngasu 

hiwa pulu walu wot pitu ngasu ena pulu lima wot hutu. Bilangan cacah terbesar 

yang dapat disebutkan dalam bahasa Sikka adalah 999.999 yaitu riwu ngasu hiwa pulu 

hiwa wot hiwa ngasu hiwa pulu hiwa wot hiwa, untuk menyebutkan juta sudah dalam 

bahasa Indonesia. 

 

3.3 Contoh Pembelajaran dengan Memperhatikan Aspek Bahasa Sikka 

Dalam penelitian ini disajikan beberapa contoh strategi pembelajaran 

matematika bagi siswa sekolah dasar kelas I. Beberapa contoh strategi 

pembelajaran dengan memperhatikan aspek Bahasa Sikka dapat dilihat dilihat 

dalam Tabel 2. berikut : 

 

Tabel 2. Strategi pembelajaran matematika dengan memperhatikan aspek bahasa Sikka 

Strategi 

Pembelajaran 

Aktifitas Guru Aktifitas Siswa 

Membilang 1-10 

dengan buah jambu. 

Mempersiapkan minimal 10 

buah jambu. 

Memperhatikan yang 

dilakukan guru. 

Memberikan kesempatan bagi Membilang dengan Bahasa 
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siswa untuk membilang 

dengan menggunakan Bahasa 

Sikka. 

Sikka. 

Memberikan contoh 

membilang dengan Bahasa 

Indonesia. 

Menirukan membilang dengan 

Bahasa Sikka. 

Membaca lambang 

bilangan 1-10 dengan 

menggunakan kartu 

lambang bilangan. 

Mempersiapkan kartu lambang 

bilangan 1-10. 

Memperhatikan yang 

dilakukan guru. 

Memperlihatkan kartu  

lambang bilangan kepada 

siswa. 

 

Memperhatikan yang 

dilakukan guru. 

Membacakan lambang 

bilangan dengan Bahasa Sikka. 

Memperhatikan kartu yang 

ditunjukkan oleh guru dan 

membaca lambang bilangan 

yang diperlihatkan. 

Membacakan lambang 

bilangan dengan Bahasa 

Indonesia. 

Memperhatikan kartu yang 

ditunjukkan oleh guru dan 

membaca lambang bilangan 

yang diperlihatkan dengan 

menirukan saat guru 

membacakan. 

Menyanyikan lagu 

tentang penyebutan 

bilangan dengan 

Bahasa Sikka dan 

Bahasa Indonesia. 

Membuat atau mempersiapkan 

lagu. 

 

Memberikan contoh 

menyanyikan lagu yang 

disipkan. 

Menirukan guru bernyanyi dan 

menyanyikan sendiri-sendiri di 

depan kelas. 

Menggunakan kartu 

untuk membelajarkan 

nilai tempat. 

Mempersiapkan kartu yang 

terdiri dari ratusan, puluhan, 

dan satuan. 

 

Menjelaskan berdasarkan 

sistem bilangan masyarakat 

Maumere dengan 

memperagakan kartu. 

Mengamati dan melakukan 

ulang yang dilakukan guru. 

Menjelaskan berdasarkan 

sistem bilangan yang 

Mengamati dan melakukan 
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digunakan secara nasional 

dengan memperagakan kartu. 

ulang yang dilakukan guru. 

 

4. KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 

Masyarakat Maumere memiliki penyebutan bilangan dan sistem bilangan 

yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa menjadi faktor yang 

mempengaruhi proses tercapainya tujuan  pembelajaran matematika. Guru 

diharapkan dapat membuat rancangan pembelajaran dengan memperhatikan aspek 

bahasa.  

4.2 Saran 

Dalam mengkaji aspek matematika dalam suatu budaya tertentu, dalam hal 

ini adalah aspek bahasa, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana masyarakat 

mengunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Dapat dikaji contoh nyata, saat 

masyarakat menggunakan unsur yang ada dalam budaya yang dianggap matematis 

oleh peneliti. Dapat dilaksanakan rencana pembelajaran dengan memperhatikan 

aspek bahasa Sikka untuk siswa-siswa sekolah dasar di Pulau Besar, yang dapat 

dikaji dalam penelitian selanjutnya untuk mengetahui efektifitas pembelajaran 

tersebut. 
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