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RINGKASAN 

 

M-Learning (Mobile Learning) menawarkan fleksibilitas akses dan interaksi sosial yang lebih 

tinggi sebagai suplemen dan komplemen pembelajaran bagi siswa. Dengan begitu besarnya 

potensi m-Learning sebagai alternatif pembelajaran, hingga saat ini belum banyak informasi 

mengenai pemanfaatan telepon seluler sebagai media pembelajaran. SMPN 77 Jakarta, yang 

menjadi lokasi penelitian, menerapkan kurikulum 2013 pada tahun pelajaran 2016-2017 untuk 

siswa kelas VII. Dengan cukup banyaknya smartphone yang dimiliki siswa, maka peluang 

memanfaatkan smartphone untuk meningkatkan minat dan penguasaan Matematika cukup 

besar. Pada tahun pertama penelitian, materi Aljabar dipilih karena Aljabar membantu siswa 

dalam memahami Matematika secara keseluruhan, terutama kecakapan analitik yang baik 

sebagai dasar untuk memahami konsep-konsep materi Matematika lainnya. Fokus penelitian 

ini adalah rancangan model pembelajaran blended learning dengan aplikasi m-Learning pada 

pelajaran Matematika kelas VII. Pada tahun kedua penelitian, akan diukur dampak yang 

dicapai melalui terjadinya peningkatan minat serta hasil belajar siswa SMP kelas VII pelajaran 

Matematika. Kegiatan yang dilakukan difokuskan kepada content development dan content 

delivery, meliputi pembuatan produk media pembelajaran interaktif m-Learning, yaitu video, 

animasi, gambar, dan teks, pembangunan bank soal Matematika kelas VII, pembuatan produk 

aplikasi m-Learning, validasi dan evaluasi produk, serta implementasi pada SMPN 77 kelas 

VII. Penelitian ini dilakukan menggunakan kombinasi metode pengembangan aplikasi 

SDLC/Prototype, survey, dan pengamatan pada situasi belajar dan hasil belajar siswa. Hasil 

yang telah dicapai pada penelitian ini selama dua tahun adalah: lima paper pada jurnal dan 

pertemuan ilmiah (dua diantaranya terindeks Scopus), 3 HAKI, desain pembelajaran blended 

learning, aplikasi mobile learning, produk media pembelajaran, dan manual pelaksanaan 

blended learning. 

 

Kata kunci: m-Learning, Matematika kelas VII, Aljabar, blended learning 
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PRAKATA 

 

 

 

Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT, karena atas perkenan-NYA laporan akhir penelitian 

Produk Terapan Kementerian Ristek dan Dikti Tahun Anggaran 2018 dapat diselesaikan. 

 

Laporan akhir penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan 

kegiatan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban pendanaan penelitian selama dua tahun 

kepada pihak-pihak terkait. Kegiatan yang dilakukan difokuskan kepada content development 

dan content delivery, meliputi pembuatan produk media pembelajaran interaktif m-Learning, 

yaitu video, animasi, gambar, dan teks, pembangunan bank soal Matematika kelas VII, 

pembuatan produk aplikasi m-Learning, validasi dan evaluasi produk, serta implementasi pada 

SMPN 77 kelas VII. 

 

Pelaksanaan penelitian diuraikan secara jelas pada laporan kegiatan ini, diantaranya : tujuan 

yang telah dicapai pada tahun pertama, sasaran pelaksanaan kegiatan, waktu dan tempat 

pelaksanaan serta produk dari pelaksanaan kegiatan. 

 

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolok ukur dalam penilaian kinerja 

penelitian selama 2 tahun dan menjadi bahan perbaikan untuk masa yang akan datang. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Menurut lembaga riset pasar e-Marketer [1], populasi pengguna Internet Indonesia Air 

mencapai 83,7 juta orang pada 2014. Angka tersebut mendudukkan Indonesia di peringkat ke-

6 terbesar di dunia. Lima besar negara pengguna internet di dunia secara berurutan diduduki 

oleh Tiongkok, Amerika Serikat, India, Brazil, dan Jepang. Pada 2017, e-Marketer 

memperkirakan pengguna Internet Indonesia bakal mencapai 112 juta orang, mengalahkan 

Jepang di peringkat ke-5 yang pertumbuhan jumlah pengguna internetnya lebih lamban. 

Negara berkembang seperti Indonesia dan India masih memiliki ruang pertumbuhan jumlah 

pengguna internet yang besarnya bisa mencapai dua digit setiap tahun.  

Seiring dengan perkembangan Internet tersebut maka institusi pendidikan mulai melakukan 

pengembangan e-Learning. Beberapa perguruan tinggi mengembangkan platform e-Learning 

sendiri, diantaranya: 

 UGM dengan E-Lisa http://elisa.ugm.ac.id/  

 Unissula Semarang http://sia.unissula.ac.id/  

 Amikom jogja http://elearning.amikom.ac.id/  

Platform Moodle yang gratis juga banyak digunakan (dengan modifikasi) oleh perguruan 

tinggi dan sekolah, diantaranya: 

 ITB http://kuliah.itb.ac.id/  

 UNPAR http://elearning.unpar.ac.id/  

 Gunadarma http://elearning.gunadarma.ac.id/  

 ITS http://share.its.ac.id/  

 Unitomo http://elearning.unitomo.ac.id  

 SMAN 1 Pare http://elearning.sman1pare.sch.id  

 Sekolah Sukma Bangsa Bireuen http://elearning.sukmabangsa.sch.id/ 

 SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta http://e-learning.smuha-yog.sch.id/ 

 SMP Negeri 5 Tangerang Selatan http://elearning.smpn5tangsel.sch.id/  

 SMPN 1 Magelang http://site.smpn1-mgl.sch.id/elearning.html 

 SMP Negeri 1 Surakarta http://elearning.smpn1ska.sch.id/  

 SD Muhammadiyah Metro Pusat http://learning.sdmmp.sch.id/ 
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 SDN Pacitan http://www.sdnpacitan.sch.id/elearning.html  

E-Learning sangat potensial untuk membuat proses belajar lebih efektif sebab peluang siswa 

untuk berinteraksi dengan guru, teman, maupun bahan belajarnya terbuka lebih luas. Ada 3 

(tiga) fungsi e-Learning terhadap pembelajaran (classroom instruction), yaitu sebagai 

suplemen yang sifatnya pilihan/optional, pelengkap (komplemen), atau pengganti (substitusi). 

Pada beberapa situs e-Learning, umumnya digunakan sebagai pendukung pembelajaran yaitu 

sebagai (a) tempat menampung materi pembelajaran, (b) tempat mengerjakan tugas 

pembelajaran, (c) tempat latihan soal/ujian, dan (d) tempat diskusi. [2] 

Meskipun e-Learning membuat pembelajaran menjadi jauh lebih interaktif dibandingkan 

dengan pembelajaran (hanya di) dalam kelas, namun penggunaannya tetap menggunakan 

perangkat yang tidak fleksibel untuk berpindah-pindah (mobile). Selain itu, penerapan e-

Learning pada beberapa sekolah telah menimbulkan beragam kritik, yaitu:  

 kecenderungan mengurangi interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antar siswa itu 

sendiri, 

 kecenderungan mengabaikan aspek akademik atau aspek sosial, 

 proses belajar dan mengajar yang cenderung kearah pelatihan daripada pendidikan, 

 siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal,  

 tidak semua tempat tersedia fasilitas internet, dan 

 kurangnya tenaga yang mengtahui dan memiliki keterampilan internet. 

 

Mengantisipasi celah tersebut, muncul m-Learning dengan memanfaatkan media bergerak 

yang lebih menjanjikan independensi waktu dan tempat dalam arti yang sesungguhnya. [3] M-

Learning menawarkan siswa pada pengalaman belajar baru secara maksimal, dimana 

kesempatan siswa  untuk mendapatkan materi yang lebih interaktif dan menarik akan lebih 

banyak yang pada akhirnya mendapatkan  pemahaman dan pengetahuan yang lebih. M-

Learning juga menawarkan fleksibilitas akses lebih tinggi sebagai suplemen dan komplemen 

pembelajaran dan interaksi sosial lebih intens bagi siswa. Perangkat mobile yang dimaksud 

adalah handphone layar lebar, smartphone, dan tablet. 

Salah satu penelitian yang menggambarkan pemanfaatan perangkat mobile dalam 

pembelajaran, adalah penelitian yang berjudul “Media Pembelajaran Multimedia m-Learning 

Pada Materi Kalor Kelas VII Berbasis Android” oleh mahasiswa Universitas Dian Nuswantoro 

Rizky Arief Budiman (2013). Penelitian tersebut menunjukkan penggunaan aplikasi 

pembelajaran kalor pada smartphone sebagai media pembelajaran Fisika menjadikan siswa di 
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SMP Negeri 1 Tegal lebih mudah mengingat materi daripada menggunakan sarana multimedia 

[4]. 

Prayudi Saputra A., pada skripsinya berjudul “Fenomena Penggunaan Smartphone Di 

Kalangan Pelajar (Studi Kasus Di SMP Islam Athirah I Makassar)” mengkaji penggunaan 

smartphone atau ponsel cerdas pada masyarakat modern, terkhusus di kalangan pelajar 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Athirah I Makassar. Penelitian ini mengurai dan 

mendeskripsikan fenomena apa saja yang terjadi dalam hal penggunaan smartphone pada 

tingkat pelajar SMP, faktor-faktor, dan dampak sosial yang dapat ditimbulkan. Hasil penelitian 

menunjukkan fenomena penggunaan smartphone pada pelajar, terdapat dua faktor utama 

dalam penggunaannya yaitu faktor kebutuhan dan faktor gaya hidup. Kebutuhan akan 

informasi dalam dunia global telah mendorong para siswa-siswi untuk menggunakannya, serta 

gaya hidup pada masyarat modern telah menjadi faktor yang kedua. Adapun dampak sosial 

penggunaan smartphone pada pelajar ini terdiri dampak positif dan dampak negatif. Dampak 

yang postif yaitu meningkatkan rasa percaya diri, lebih memudahkan komunikasi, dan 

memperoleh banyak teman. Sedangkan dampak negatifnya adalah pelajar menjadi 

ketergantungan, terjadinya kesenjangan interaksi, dan terciptanya hubungan yang palsu [5]. 

SMPN 77 Jakarta menerapkan peraturan khusus tentang penggunaan perangkat mobile 

(handphone layar lebar, smartphone, dan tablet) di lingkungan sekolah. Siswa dilarang 

menggunakan perangkat mobile dalam lingkungan sekolah pada waktu pembelajaran. Aturan 

ini sudah diterapkan sejak dua tahun lalu. Peraturan ini dilandasi dengan kebijakan bahwa 

siswa SMP masih belum matang berpikir secara jernih tentang dampak dari tindakan mereka 

sehingga dapat menyalahgunakan fitur – fitur yang ada di perangkat mobile.  Apalagi sekarang 

ini, rata – rata perangkat mobile yang dimiliki oleh siswa berteknologi tinggi artinya perangkat 

mobile tersebut bukan sekedar hanya bisa dipakai untuk berkomunikasi saja tapi lebih dari 

pada itu. Apalagi baru – baru ini muncul tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh 

sepasang siswa siswi SMP di Jakarta di ruangan kelas dan di tonton oleh teman – temannya 

sambil di rekam. Disamping itu, sekolah juga memiliki kebijakan untuk memperbolehkan 

penggunaan perangkat mobile setelah jam pelajaran selesai (kebebasan yang terbatas). Sekolah 

memiliki pertimbangan bahwa orang tua akan kesulitan untuk menghubungi dan juga orang 

tua lebih mudah memantau anak – anak mereka selepas sekolah. Disamping itu siswa juga 

dimudahkan apabila dijadwalkan untuk kegiatan ekstra-kurikuler dan kemungkinan tiba-tiba 

ada kegiatan tambahan mendadak di sekolah sampai sore. Kegiatan selepas sekolah tersebut 

harus dengan pengawasan guru.  
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Pada awalnya, perangkat mobile yang dibawa siswa haruslah perangkat mobile yang murni 

betul betul hanya bisa untuk menelepon dan SMS saja, yang tidak memiliki fitur – fitur 

tambahan seperti bisa merekam, photo, dsb.  Fitur – fitur tambahan inilah yang dikhawatirkan 

paling banyak merusak moral siswa. Namun, akhir-akhir ini makin sulit perangkat mobile jenis 

tersebut yang tersedia di pasaran. Sebagai konsekuensinya, guru secara pro-aktif melakukan 

sweeping secara berkala ke kelas – kelas untuk memeriksa kalau ada siswa yang melakukan 

pelanggaran. Sekolah memperlonggar aturan terkait ini dengan memperbolehkan penggunaan 

perangkat mobile terbatas diruangan perpustakaan selama jam pembelajaran. 

Pada Ujian Nasional (UN SMP/sederajat tahun 2016, nilai Mata Pelajaran (Mapel) Matematika 

mengalami penurunan terbesar. Perubahannya dari 56,28 pada tahun 2015 menjadi 50,24 di 

2016 (penurunan sebesar 6,04 poin). Sementara itu, Bahasa Indonesia justru paling sedikit 

mengalami penurunan, yakni hanya 0,31 poin. Sebelumnya dari 71,06 pada tahun 2015 

menjadi 70,75 di tahun 2016. Posisi terkoreksi paling sedikit berikutnya, yakni Bahasa Inggris 

dengan penurunan sebesar 2,84 dari 60,01 menjadi 57,17. Kemudian mapel IPA mengalami 

penurunan sebanyak 3,61 dari nilai 59,88 menjadi 56,27.1 Oleh sebab itu, pemerintah mencoba 

mengenalkan soal yang mendorong pemikiran kritis dan menekankan pada nalar siswa. Di 

samping itu, pemerintah juga mendorong guru Matematika agar menjadikan mapel ini sangat 

menyenangkan bagi siswa. Kemudian mendorong anak berpikiran kritis dan sesuai dengan 

nalarnya. Sebab, pengenalan soal Matematika hanya dengan rumus tidak cukup mendorong 

belajar siswa. 

Pada tahun 2017, nilai rerata Ujian Nasional (UN) jenjang SMP/Mts sederajat turun 4.36 poin. 

Kendati demikian, angka Indeks Integritas UN (IIUN) naik 8.31 poin. Terdapat lima provinsi 

dengan IIUN tertinggi khususnya untuk capaian Matematika. Kelima provinsi tersebut adalah 

Bangka-Belitung, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Sumatera Barat. 

 

                                                
1 http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/16/06/10/o8k0jf284-nilai-matematika-paling-turun-
pada-un-2016  



5 

 

 

Gambar 1. Jumlah dan Rerata UN tahun 2016 dan 2017. 

 

Jumlah peserta UNBK SMP tahun 2017 naik 860 persen ketimbang tahun atau dari 156.320 

menjadi 1.349.744 siswa. Jumlah sekolah penyelenggara UNBK juga naik mencapai 1.180 

persen. Kendati demikian, hanya provinsi DKI dan DIY yang mampu menggelar UNBK 100 

persen. Jumlah satuan pendidikan yang mengikuti UNBK sebanyak 8.879 SMP, 1.970 MTs, 

198 SMP terbuka, serta 693 PKBM.  

 

 

Gambar 2. Jumlah dan Rerata UNBK tahun 2016 dan 2017. 

 

Secara umum, hasil UN SMP/MTs 2017 mengalami penurunan. Penurunan nilai mata 

pelajaran yang paling signifikan pada nilai rerata Ujian Nasional (UN) jenjang SMP/Mts 2017 

terlihat pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam mata pelajaran 

Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris, salah satu tuntutan kurikulum adalah kemampuan 

bahasa fungsional dalam konteks sosial (literasi fungsional). Selain itu, baik kurikulum 2006 

maupun 2013 menuntut capaian level kognitif yang komprehensif, mulai dari mengingat 

hingga mengevaluasi dan mencipta. Untuk mata pelajaran Matematika, relatif mengalami 

kenaikan meskipun kecil. 
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Gambar 3. Tren capaian UN Murni Matematika tahun 2016 dan 2017. 

 

Dengan memperhatikan paparan UN diatas, Matematika menjadi materi inti yang wajib 

diberikan. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern dan perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini, 

sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang 

mampu menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan diperlukan penguasaan 

Matematika yang kuat sejak dini. Untuk itulah pemahaman dan latihan yang intensif (baik 

mandiri maupun terdidik) diperlukan untuk mendapatkan hasil belajar yang baik dan 

memuaskan.  

SMPN 77 Jakarta menerapkan dua muatan model kurikulum yakni kurikulum 2013 dan 2006 

(KTSP) secara bersamaan. Kondisi ini tidak terlepas dari masa evaluasi kurikulum 2013, 

dimana sekolah yang memilih menggunakan kurikulum 2006 tetap berinisiatif menggunakan 

substansi kurikulum 2013. Penerapan kurikulum 2013 di SMPN 77 Jakarta pada tahun 

pelajaran 2016-2017 dilaksanakan untuk siswa kelas VII, sedangkan kelas VIII dan IX tetap 

menggunakan KTSP sebagaimana diterapkan sejak awal siswa tersebut masuk ke sekolah. Ke 
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depan, SMPN 77 akan penuh menerapkan kurikulum 2013. Untuk itulah, maka Kepala 

Sekolah dan guru pamong Matematika SMPN 77 menghendaki untuk fokus ke Kurikulum 

2013. Kondisi ini menyebabkan penyesuaian pada sasaran penelitian menjadi pada kelas VII, 

yang semula diarahkan pada kelas IX. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di lokasi penelitian yaitu SMPN 77 peneliti mengambil 

responden kelas VII-1 dan VII-2. Dari jumlah 36 siswa dalam kelas VII-1, semua siswa 

mempunyai smartphone. Kelas VII-2 yang memiliki 29 siswa, hampir semua siswa 

mempunyai smartphone berbasis Android, tidak ada siswa yang memiliki smartphone 

Blackberry maupun iphone, dan 7 siswa memiliki smartphone berbasis Microsoft. Dari data 

sementara tersebut menggambarkan kepemilikan smartphone yang cukup tinggi di kalangan 

siswa SMP Negeri 77 Jakarta. Namun apakah kepemilikan smartphone yang tinggi diimbangi 

dengan pemanfaatan pemiliknya sebagai seorang pelajar khususnya dalam pembelajaran? Dari 

pertanyaan tersebut penelitian ini mempunyai tujuan untuk memberdayakan pemanfaatan 

smartphone di kalangan siswa kelas VII. 

Berangkat dari latar belakang di atas, diperlukan kajian dan penelitian secara mendalam 

tentang potensi pengembangan aplikasi m-Learning dan strategi pemanfaatan m-Learning 

dalam bidang Matematika pada sekolah khususnya kelas VII. Dalam kerangka itulah peneliti 

mengangkat judul penelitian sebagai berikut: “Model Pembelajaran Interaktif Mobile 

Learning Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas VII  di SMPN 77 Jakarta”. 

1.2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pembuatan aplikasi interaktif m-Learning pada pelajaran 

Matematika kelas VII dengan prototyping dan rancangan pembelajaran blended learning pada 

pendidikan formal. Target khusus yang ingin dicapai adalah tersusunnya sebuah model 

pembelajaran blended learning dengan dukungan aplikasi m-Learning pada pelajaran 

Matematika kelas VII dan peningkatan minat serta hasil belajar siswa SMP kelas VII pelajaran 

Matematika.  

1.3. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah seperti di uraikan di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut:   
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“Apa saja proses, pengembangan, perangkat pendukung, strategi pemanfaatan, dan penerapan 

media interaktif m-Learning dalam bidang Matematika kelas VII dalam menyusun model 

pembelajaran blended learning?” 

 



9 

 

 

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Pembelajaran Matematika SMP  

Istilah Matematika berasal dari bahasa Yunani matheina atau manthenein yang artinya 

mempelajari, namun kata tersebut erat pula hubungannya dengan kata Sansekerta medha atau 

widya yang artinya kepandaian, ketahuan, atau intelegensi.  

Menurut Ruseffendi [6], Matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak 

didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, dimana dalil-dalil setelah 

dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum, karena itulah Matematika disebut ilmu 

deduktif. Menurut Kline [7], Matematika itu bukan pengetahuan menyendiri yang dapat 

sempurna karena dirinya sendiri, tetapi beradanya itu terutama untuk membantu manusia 

dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Dengan demikian, 

Matematika merupakan suatu ilmu yang berhubungan dengan penelaahan bentuk-bentuk atau 

struktur-struktur yang abstrak dan hubungan di antara hal-hal itu. Untuk dapat memahami 

struktur serta hubungan-hubungannya diperlukan penguasaan tentang konsep-konsep yang 

terdapat dalam Matematika. 

Secara garis besar mata pelajaran Matematika pada jenjang SMP kelas VII-IX meliputi materi-

materi sebagai berikut.  

1. Bilangan 

a. Memahami sifat-sifat operasi hitung bilangan dan penggunaannya dalam pemecahan 

masalah. 

b. Memahami sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar serta penggunaannya 

dalam pemecahan masalah sederhana. 

c. Memahami barisan dan deret bilangan serta penggunaannya dalam pemecahan 

masalah. 

2. Aljabar 

a. Memahami bentuk Aljabar, persamaan, dan pertidaksamaan linear satu variable. 

b. Menggunakan bentuk Aljabar, persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan 

perbandingan dalam pemecahan masalah. 

c. Menggunakan konsep himpunan dan diagram Venn dalam pemecahan masalah. 

d. Memahami bentuk Aljabar, relasi, fungsi, dan persamaan garis lurus. 
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e. Memahami sistem persamaan linear dua variabel dan menggunakannya dalam 

pemecahan masalah. 

3. Geometri dan Pengukuran 

a. Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, sudut dengan sudut, serta 

menentukan ukurannya. 

b. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

c. Menggunakan teorema Pythagoras dalam pemecahan masalah. 

d. Menentukan unsur, bagian lingkaran, serta ukurannya. 

e. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukurannya. 

f. Memahami kesebangunan bangun datar dan penggunaannya dalam pemecahan 

masalah. 

g. Memahami sifat-sifat tabung, kerucut dan bola, serta menentukan ukurannya. 

4. Statistika dan Peluang 

a. Melakukan pengolahan dan penyajian data. 

b. Memahami peluang kejadian sederhana. 

 

Beberapa siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari Matematika yang pada umumnya 

berasal dari kesalahan konsep dan kesulitan memahami konsep yang terkait dengan: 

1. Ketidakmampuan memberikan nama singkat atau nama teknis. Misalnya apa yang 

dimaksud garis berat.  

2. Ketidakmampuan menyatakan arti istilah yang menandai konsep. Kesulitan yang sering 

terjadi di antaranya adalah satu macam kata yang memiliki makna berbeda untuk situasi 

berbeda.  

3. Ketidakmampuan untuk mengingat pada: 

a. satu atau lebih syarat perlu, atau  

b. mengingat syarat cukup untuk memberikan istilah bagi suatu objek tertentu.  

4. Ketidakmampuan memberikan contoh konsep tertentu. 

5. Kesalahan klasifikasi, antara lain keterbalikan contoh dianggap non contoh, yang non 

contoh dianggap contoh suatu konsep.  

6. Ketidakmampuan mendeduksi informasi berguna dari suatu konsep.  
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Untuk mengatasi hal ini adalah dengan pelatihan penalaran dimulai dari yang sederhana, agar 

pemahaman mengenai implikasi dan penerapannya dapat dimiliki siswa, tanpa harus 

mengajarinya dengan logika secara formal. 

 

Materi-materi yang dianggap sulit untuk diajarkan menurut sebagian guru diantaranya:  

1. Dalam materi bilangan: kesulitan memberikan penjelasan bagaimana melakukan operasi 

hitung pada bilangan bulat secara konkret maupun secara abstrak (tanpa menggunakan alat 

bantu). 

2. Dalam sub (materi) trigonometri: kesulitan memberikan penjelasan bagaimana 

menerapkan fungsi trigonometri untuk sudut lancip dan sudut tumpul. 

3. Dalam materi Aljabar: kesulitan memberikan pemahaman makna pernyataan tentang 

kesamaan dua perbandingan sebagai suatu konsep yang lebih luas dari perbandingan itu 

sendiri. 

Kemampuan Aljabar siswa SMPN 77 Jakarta pada umumnya masih lemah. Kemampuan 

Aljabar membantu siswa dalam memahami Matematika. Melalui belajar Aljabar secara baik, 

siswa akan mendapatkan kemampuan analitik yang baik. Kemampuan tersebut mempunyai 

peranan penting dalam mempelajari Matematika yang relatif kompleks. Dengan demikian, 

pemahaman kemampuan Operasi Bentuk Aljabar merupakan hal yang penting sebagai dasar 

untuk memahami konsep-konsep materi Matematika lainnya. Pada penelitian tahun pertama, 

kondisi ini mendorong peneliti bersama-sama dengan guru pamong Matematika SMPN 77 

Jakarta memilih prototipe awal pengembangan pada topik Aljabar kelas VII. Kesepakatan ini 

sejalan dengan pendapat Soedjadi [9]. 

 

Pada tahun kedua penelitian, akan diukur dampak yang dicapai melalui terjadinya peningkatan 

minat serta hasil belajar siswa SMP kelas VII pelajaran Matematika. Kegiatan yang dilakukan 

difokuskan kepada content development dan content delivery, meliputi pembuatan produk 

media pembelajaran interaktif m-Learning, yaitu video, animasi, gambar, dan teks, 

pembangunan bank soal Matematika kelas VII, pembuatan produk aplikasi m-Learning, 

validasi dan evaluasi produk, serta implementasi pada SMPN 77 kelas VII. 

2.2. Model m-Learning 

M-Learning didefinisikan oleh Clark Quinn [8] sebagai: The intersection of mobile computing 

and e-learning: accessible resources wherever you are, strong search capabilities, rich 
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interaction, powerful support for effective learning, and performance-based assessment. M-

Learning independent of location in time or space. Berdasarkan definisi tersebut maka m-

Learning merupakan model pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi berbasis peranti bergerak (mobile devices), seperti PDA, handphone, smartphone, 

netbook, dan tablet PC. Pada konsep pembelajaran tersebut m-Learning membawa manfaat 

ketersediaan materi ajar yang dapat di akses setiap saat dan visualisasi materi yang menarik. 

M-Learning merupakan bagian dari electronic learning (e-Learning) sehingga, dengan 

sendirinya, juga merupakan bagian dari distance learning (d-Learning). Hal penting yang 

perlu di perhatikan bahwa tidak setiap materi pembelajaran cocok memanfaatkan m-Learning. 

 

Gambar 4. Gap antara Pembelajaran Kelas, Online Learning, dan Mobile Learning. 

 

Beberapa kemampuan penting yang harus dimiliki oleh perangkat m-Learning adalah adanya 

kemampuan untuk terkoneksi ke peralatan lain (terutama komputer), kemampuan menyajikan 

informasi pembelajaran dan kemampuan untuk merealisasikan komunikasi bilateral antara 

pengajar dan pembelajar. M-Learning adalah pembelajaran yang unik karena pembelajar dapat 

mengakses materi pembelajaran, arahan dan aplikasi yang berkaitan dengan pembelajaran, 

kapan-pun dan dimana-pun. Hal ini akan meningkatkan perhatian pada materi pembelajaran, 

membuat pembelajaran menjadi pervasif, dan dapat mendorong motivasi pembelajar kepada 

pembelajaran sepanjang hayat (life-long learning). Selain itu, dibandingkan pembelajaran 

konvensional, m-Learning memungkinkan adanya lebih banyak kesempatan untuk kolaborasi 

secara ad hoc dan berinteraksi secara informal diantara siswa. 

M-Learning merupakan paradigma baru dalam dunia pembelajaran. Model pembelajaran ini 

muncul untuk merespon perkembangan dunia teknologi informasi dan komunikasi, khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi bergerak, yang sangat pesat belakangan ini. Selain itu 
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tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini, piranti komunikasi bergerak adalah salah satu perangkat 

yang lekat dengan kehidupan sehari-hari aktor pembelajaran seperti pengajar dan siswa. 

Ilustrasi mengenai perbedaan paradigma pembelajaran dengan perkembangan peranti 

ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

Gambar 5. Paradigma pembelajaran dengan perkembangan peranti. 

 

M-Learning memiliki kenggulan dan kekurangan dan juga kelemahan. Meskipun saat ini m-

Learning masih berada pada tahap awal pengembangan serta relatif belum begitu mapan, 

namun, m-Learning diperkirakan akan menjadi cukup pesat dalam waktu dekat. Hal ini 

didukung oleh beberapa faktor: 

a. Sarana makin banyak, murah dan canggih. 

b. Perkembangan teknologi wireless/seluler (2G, 2.5G, 3G, 3.5G, dan 4G). 

c. Tuntutan kebutuhan. 

Beberapa kelebihan m-Learning dibandingkan dengan pembelajaran lain adalah: 

1. Dapat digunakan dimana-pun pada waktu kapan-pun, 

2. Kebanyakan piranti bergerak memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding harga PC 

desktop, 

3. Ukuran perangkat yang kecil dan ringan daripada PC desktop, 

4. Berpeluang mampu mengikutsertakan lebih banyak siswa karena m-Learning 

memanfaatkan teknologi yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 
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Dalam e-Learning, independensi waktu dan tempat menjadi faktor penting yang sering 

ditekankan. Namun, pada kenyataannya e-Learning memerlukan minimum PC yang permanen 

tempatnya sehingga memiliki konsekuensi bahwa independensi waktu dan tempat tidak 

sepenuhnya terpenuhi. Independensi ini masih belum dapat dipenuhi dengan penggunaan 

laptop, notebook, dan netbook. Independensi waktu dan tempat yang sesungguhnya berarti 

siswa dapat belajar dimana-pun dan kapan-pun siswa membutuhkan akses pada materi 

pembelajaran. 

Meskipun m-Learning merupakan salah satu alternatif yang potensial untuk memperluas akses 

pendidikan, namun, belum banyak informasi mengenai pemanfaatan piranti bergerak sebagai 

media pembelajaran. Dalam m-Learning siswa lebih banyak memanfaatkan m-Learning pada 

waktu luang (spare time) atau waktu idle (idle time). Kebanyakan konten yang beredar 

didominasi konten hiburan yang kurang memiliki bermuatan pendidikan serta (jika ada pun) 

kebanyakan adalah produksi dari luar negeri yang sulit dipahami (karena faktor bahasa) dan 

latar budaya yang berbeda. Faktor yang menjadi keterbatasan pemanfaatan m-Learning 

banyak terkait dengan keterbatasan pada layar tampilan, kapasitas penyimpan dan keterbatasan 

daya.  

Kekurangan m-Learning tersebut telah teratasi khususnya dengan perkembangan teknologi 

yang semakin maju. Kecepatan prosesor yang semakin baik dan kapasitas memori, terutama 

memori eksternal saat ini semakin besar dan murah. Layar tampilan peranti keluaran baru 

relatif cukup besar (5 inc atau lebih). Input yang semula terbatas (hanya terdiri beberapa 

tombol) telah teratasi dengan adanya teknologi layar sentuh (touchscreen) maupun virtual 

keyboard. Keterbatasan dalam catu daya telah teratasi dengan pemanfaatan sumber daya 

alternatif yang praktis, mudah didapat dan mudah dibawa, seperti baterai cair, tenaga gerak 

manusia, tenaga matahari dan lain-lain. Dengan upgrade tersebut diatas, kemampuan piranti 

untuk menampilkan atau menjalankan beragam jenis konten, baik teks, gambar, audio, video, 

maupun animasi juga semakin baik. 

2.6. Perkembangan m-Learning di Indonesia 

Pada British Educational Training and Technology (BETT) Show Maret 20152, Quipper 

School3 menyampaikan paparan bahwa Asia Tenggara adalah wilayah yang sangat “mobile”. 

Teknologi perangkat seluler dan jaringan di wilayah ini jauh lebih maju dan cepat diadopsi 

                                                
2 https://id.techinasia.com/potensi-mobile-learning-asia-tenggara  
3 https://school.quipper.com/id/index.html  
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dibandingkan komputer tradisional. Hampir segala sesuatu yang diciptakan di Asia Tenggara 

berbentuk mobile. Dalam hal ini termasuk ranah pembayaran, pertanian, pelayanan kesehatan, 

dan tentunya pembelajaran. Salah satu contoh sukses mobile learning di Asia Tenggara versi 

Takuya adalah Kelase dari Indonesia (http://www.kelase.com/). 

BYOD boleh jadi semakin berkembang pesat di ranah bisnis. Namun, ketika kita 

membicarakan BYOD mobile – perangkat seperti tablet untuk pembelajaran, hal ini belum 

menjadi sesuatu yang mainstream di kalangan pendidikan. Menurut perkiraan Quipper, hanya 

sekitar 10 hingga 15 persen siswa yang pernah melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah 

secara signifikan menggunakan perangkat seluler mereka sendiri. Hal berbeda terjadi ketika 

Quipper mengunjungi beberapa sekolah di Indonesia, ia cukup terkejut menemukan bahwa 

ternyata sudah lazim siswa di tanah air yang menggunakan Quipper School melalui perangkat 

seluler mereka sendiri. Berdasarkan survei Quipper terhadap lebih dari 1.000 siswa dan 200 

guru, 95 persen siswa mengaku bahwa mereka diizinkan untuk membawa perangkat seluler 

mereka sendiri dan mengerjakan tugas Quipper School di sekolah, dan 55 persen di antaranya 

sudah aktif mengerjakan tugas dengan cara tersebut. Hal ini terjadi berkat dukungan pihak 

pemerintah yang tidak hanya memperbolehkan, namun juga mendorong siswa membawa 

perangkat selulernya masing-masing. Pemerintah menyadari bahwa mobile learning adalah 

kunci untuk meningkatkan pendidikan di negaranya, yang tentunya berujung pada peningkatan 

keadaan ekonomi4. Dukungan pemerintah juga terlihat pada salah satu lembaganya, PPPPTK5 

(Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Matematika 

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia6 dalam pengembangan mobile learning, 

khususnya untuk konten pendidikan/pembelajaran Matematika dan konten pendidikan secara 

umum untuk lebih memperkaya konten pembelajaran alternatif. P4TK mengembangkan 

mobile learning ini menggunakan aplikasi software Java, WAP, dana memanfaatkan teknologi 

GPRS/CDMA dan/atau teknologi transfer lain seperti bluetooth, infrared, untuk transfer dan 

instalasi aplikasi. Perangkat yang dapat digunakan untuk pembelajaran ini adalah telepon 

seluler yang mendukung WAP dan Java. Konten yang dihasilkan oleh lembaga ini bersifat 

non-komersial dan bebas didistribusikan baik secara online maupun offline. 

Saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Balai Pengembangan Multimedia 

Pendidikan (BPMP)7 melaksanakan pengembangan multimedia dan fasilitasi pengembangan 

                                                
4 https://id.techinasia.com/kemendikbud-umumkan-program-esabak-perangkat-tablet-pengganti-buku-pelajaran-
siswa-indonesia  
5 http://p4tkmatematika.com/  
6 Sekarang menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
7 http://m-edukasi.kemdikbud.go.id/profil-bpm-pustekkom.php  
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multimedia untuk pendidikan, termasuk didalamnya m-Learning. BPMP adalah salah satu unit 

pelaksana teknis yang berada di bawah Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Pustekkom).  

Sejak berfungsi sebagai unit pengembang media, BPMP hingga saat ini telah memproduksi 

program Multimedia Pembelajaran Interaktif (MPI), baik dalam format on-line maupun off-

line. Beberapa program produk BPMP tersebut telah dimanfaatkan untuk menambah variasi 

sumber belajar bagi siswa. Program MPI tersebut juga telah diupload di situs pendidikan yang 

dikelola Pustekkom bernama http://E-dukasi.net.  

Sejak tahun 2009, BPMP mengembangkan model dan format multimedia format mobile-

learning dengan nama Mobile Edukasi (m-Edukasi). Dengan didukung oleh tenaga ahli di 

bidang pengembangan multimedia serta fasilitas produksi yang memadai, ke depan, BPMP 

akan terus berinovasi untuk mengembangkan berbagai model dan format multimedia 

pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky Arief Budiman mahasiswa Universitas Dian 

Nuswantoro yang berjudul Media Pembelajaran Multimedia M-Learning pada materi kalor 

Kelas VII Berbasis Android menghasilkan sebuah aplikasi yang mendukung M-Learning dan 

aplikasi tersebut dapat dijalankan di platform Android versi 2.3. Dalam aplikasi tersebut 

terdapat beberapa bagian implementasi program diantaranya halaman utama, menu, 

kompetensi, materi, evaluasi, daftar pustaka. Dilihat dari aplikasi yang dihasilkan dari peneliti 

terdahulu smartphone yang digunakan siswa sudah mendukung adanya pengembang aplikasi 

yang tidak terikat oleh hal komersil sehingga baik siswa dan pengembang aplikasi dapat 

dengan bebas memanfaatkan smartphone mereka untuk mendukung pembelajaran berbasis 

ICT [4]. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Agus Permadi mahasiswa Universitas Sebelas 

Maret dengan metode deskriptif kualitatif yang berjudul “Strategi Pemanfaatan Smartphone 

sebagai Sumber Belajar Siswa SMA Negeri 3 Boyolali”. Penelitian tersebut dinyatakan bahwa 

pengajar di SMAN 3 Boyolali mengarahkan murid-muridnya untuk memanfaatkan 

smartphone sebagai sumber belajar. Pemanfaatan ini memiliki tujuan-tujuan positif dan 

digunakan sesuai dengan pertimbangan dengan didampingi peraturanperaturan yang dibuat 

untuk mengontrol perilaku siswa dalam penggunaan smartphone pada saat proses 

pembelajaran berlangsung [5]. Dari penelitian yang dilakukan Agus Permadi dapat dilihat 

bahwa pengajar mendukung penggunaan smartphone dalam sekolah namun harus didasari 

dengan etika dalam menggunakannya. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Eric 

Kunto Aribowo dalam SEMNASPBI (Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Indonesia) 

dengan judul Quizlet : Penggunaan Aplikasi Smartphone Untuk Siswa Dalam Mendukung 
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Mobile Learning, dalam aplikasi Quizlet terdapat beberapa fitur diantaranya Card, Learn, 

Speller, Test, Scatter, Space Race [6]. Penelitian tersebut aplikasi Quizlet lebih menekankan 

pada partisipasi siswa dalam belajar mandiri melalui aplikasi dalam smartphone daripada 

memperoleh bimbingan dari guru. Dari penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa smartphone 

mempunyai peran yang tinggi dalam mendukung pembelajaran siswa berbasis ICT. Namun 

kecanggihan dan kelengkapan fitur pada smartphone tak lepas dari sejarah perkembangannya. 

Di dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Sulis Tri Oktaviani Santoso yang berjudul 

“Perkembangan Teknologi Handphone” mengatakan dalam perkembangannya smartphone 

dibagi menjadi 5 generasi yakni (1)Generasi 0(0G) yang mengandalkan sistem radio VHF. 

(2)Generasi ke-1(1G) yang menggunakan sistem AMPS. (3)Generasi ke-2(2G) dengan 2 

macam jaringan yaitu GSM dan CDMA. (4)Generasi ke-3(3G) menggunakan 3 standar 

telekomunikasi dunia yakni EDGE (Enhance Datarates  for GSM Evolution), Wideband-

CDMA, dan CDMA  2000. (5)Generasi ke-4(4G) dengan ciri utama menggabungkan semua 

teknologi wireless seperti wireless broadband (WiBro), 802.16e, CDMA, wireless LAN, 

Bluetooth, dll [7]. Dilihat dari perkembangannya tersebut istilah smartphone atau ponsel pintar 

sudah ada di Generasi ke-3(3G) sampai ke-4(4G). Peran smartphone dalam pembelajaran 

khususnya dalam basis ICT sangat diperlukan. Menurut E.Mulyasa (2003) pembelajaran pada 

hakekatnya merupakan proses interaksi antara siswa dengan lingkungannya, sehingga terjadi 

perubahan perilaku ke arah lebih baik. Selama proses pembelajaran, tugas guru yang paling 

utama adalah mengkondisikan lingkungan belajar agar menunjang terjadinya perubahan 

perilaku bagi siswa [8]. Melihat lingkungan siswa saat ini yang lebih mengarah ke 

pemanfaatan teknologi digital maka kegiatan belajar mengajar harus bersinergi dengan 

keadaan lingkungan siswa tersebut supaya siswa merasa nyaman dalam belajar. Peran guru 

tidak luput dalam membimbing siswa dalam menggunakan smartphone dalam belajar 

khususnya untuk memberikan porsi dalam mengakses smartphone supaya pemanfaatannya 

maksimal tanpa adanya dampak negatif bagi siswa.  

2.7. Rancangan Pembelajaran Interaktif m-Learning 

Sebagai suplemen dan komplemen sistem pembelajaran yang sudah ada, integrasi dengan e-

learning atau sistem penyelenggaraan pendidikan (sistem informasi akademik) menjadi faktor 

yang penting. Pengalaman sebelumnya dari kegagalan integrasi ini umumnya disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

1. Tidak adanya rencana pembelajaran yang jelas dan terukur, 
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2. Tidak adanya dukungan infrastruktur (yang mendukung mobilitas), 

3. Tidak dipersiapkannya sumber daya yang terlibat pada pembelajaran m-Learning, 

4. Tidak siapnya strategi komunikasi yang baik antara guru, siswa, dan orang tua, 

5. Tidak lancarnya pendekatan evaluasi yang dilakukan. 

 

 

M-Learning dapat memiliki konten pembelajaran yang bermacam-macam, namun tidak semua 

konten pembelajaran konvensional maupun konten pembelajaran e-Learning akan dapat 

ditransformasikan ke dalam konten m-Learning, karena hanya konten yang mendukung dan 

terdapat aplikasi di perangkat bergeraknya yang bisa diterapkan pada pembelajaran m-

Learning tersebut.  

 

 

Gambar 6. Mobile Learning sebagai salah satu alternatif blended learning. 

 

Untuk itu sangat penting untuk menetapkan visi bersama sampai dengan dampak yang 

diinginkan (initial step to final result) sebelum kegiatan m-Learning dilakukan hingga setelah 

m-Learning diimplementasikan. Visi tersebut harus mampu menjawab pertanyaan berikut: 

 Who does your program target? 

 What outcomes do you hope to achieve? 

 Where will students be able access devices and content? 

 When will students participate in mobile learning activities? 

 Why will mobile devices make a difference in teaching and learning in your district? 

Dampak yang diinginkan harus jelas ukuran dan teknik analisanya.  

Contoh diberikan sebagai berikut. 
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Gambar 7. Dampak terukur kegiatan m-Learning. 

 

Gambaran menyeluruh rancangan pembelajaran m-Learning yang memperlihatkan rangkaian 

kegiatan dengan dampak perubahan proses pembelajaran diberikan sebagai berikut.  

 

 

Gambar 8. Rancangan pembelajaran m-Learning secara umum. 

 

Antara input dan output pada gambar diatas, terdapat aplikasi, prosedur, dan interaksi antara 

siswa, guru, dan sekolah yang harus dikembangkan dan dibangun secara bersama. Dalam 

pengembangan konten pembelajaran m-Learning tersebut, dikenal prinsip-prinsip UID 

(universal instructional design) yang dibandingkan dengan e-Learning. 

Desired Outcome Measures  
Enhanced student mastery of learning 
standards 

· NWEA benchmark assessment results 
· Standardized test scores 
· End-of-course exam results 

Increased student engagement and 
motivation 

· Student surveys 
· Teacher surveys 

· Informal teacher reports 
Increased student responsibility for own 
learning 

· Homework completion rates 

· Mobile device return rates 
· Student reports of time spent on school 

work 
Heightened student interest in STEM fields · Student surveys 

· Number of additional STEM courses taken 
Increased teacher-student-family 
communications 

· Teacher surveys 

· Usage statistics from learning management 
systems and communication systems 

Improved educational attainment · Drop out rates 
· College going rates 

Decreased disciplinary problems · Suspension rates 
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Gambar 9. Perbandingan UID (universal instructional design) m-Learning dengan e-Learning. 
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BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

 

3.1. Tujuan 

Pada tahun pertama penelitian, salah satu target pembelajaran Matematika di SMP/MTs salah 

satunya adalah pemahaman konsep. Aljabar dipilih karena pemahaman konsep kemampuan 

Aljabar akan membantu siswa dalam memahami Matematika. Aljabar adalah suatu cabang 

ilmu Matematika yang menggunakan tanda-tanda dan huruf-huruf yang mewakili angka-

angka. Pembelajaran Aljabar di SMP bertujuan agar siswa mampu untuk berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan kerjasama. Kemampuan mengoperasikan bentuk Aljabar 

yang baik tidak dapat dipisahkan dari pemahaman persamaan, pertidaksamaan, sistem 

persamaan, fungsi dan lainnya. Penguasaan mengoperasikan Aljabar  

 

Kemampuan Aljabar siswa SMPN 77 Jakarta pada umumnya masih lemah. Kemampuan 

Aljabar membantu siswa dalam memahami Matematika. Melalui belajar Aljabar secara baik, 

siswa akan mendapatkan kemampuan analitik yang baik. Kemampuan tersebut mempunyai 

peranan penting dalam mempelajari Matematika yang relatif kompleks. Dengan demikian, 

pemahaman kemampuan Operasi Bentuk Aljabar merupakan hal yang penting sebagai dasar 

untuk memahami konsep-konsep materi Matematika lainnya. Hal inilah yang mendorong 

peneliti bersama-sama dengan guru pamong Matematika SMPN 77 Jakarta memilih prototipe 

awal pengembangan pada topik Aljabar kelas VII. Kesepakatan ini sejalan dengan pendapat 

Soedjadi [9]. 

 

Target lain yang ingin dicapai adalah peningkatan minat belajar siswa SMP kelas VII pelajaran 

Matematika, khususnya Aljabar Linear. Luaran penelitian adalah paper pada jurnal Nasional 

atau Internasional. 

 

Sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu rancangan model pembelajaran blended learning 

dengan aplikasi m-Learning pada pelajaran Matematika kelas VII, maka pada tahun kedua 

penelitian, akan diukur dampak yang dicapai melalui terjadinya peningkatan minat serta hasil 

belajar siswa SMP kelas VII pelajaran Matematika. Kegiatan yang dilakukan difokuskan 

kepada content development dan content delivery, meliputi pembuatan produk media 
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pembelajaran interaktif m-Learning, yaitu video, animasi, gambar, dan teks, pembangunan 

bank soal Matematika kelas VII, pembuatan produk aplikasi m-Learning, validasi dan evaluasi 

produk, serta implementasi pada SMPN 77 kelas VII. 

 

Produk hasil penelitian ini akan mendukung pembelajaran lebih mandiri berpusat kepada 

siswa (student centered learning) dan berpeluang didistribusikan secara “gratis” dengan 

jangkauan wilayah geografis yang lebih luas. 

3.2. Manfaat 

Adapun beberapa kegunaan dan manfaat dari penelitian ini antara lain: 

a. Siswa: 

 Siswa dapat memanfaatkan media pembelajaran interaktif m-Learning sebagai 

sumber belajar, sehingga dalam belajar siswa tidak terikat dengan waktu dan hari 

serta tidak tergantung sepenuhnya pada tatap muka kelas dan kehadiran guru. 

 Membantu pemahaman siswa terhadap kesulitan siswa untuk mempelajari materi 

Matematika SMP kelas VII. 

b. Guru: 

 Memberikan alternatif pemanfaatan m-Learning dalam bidang Matematika 

sebagai suplemen dan komplemen pada sekolah khususnya kelas VII. 

 Mendapatkan kajian pemanfaatan m-Learning dalam bidang Matematika pada 

sekolah khususnya kelas VII. 

 Membantu penyampaian materi Matematika bagi siswa SMP Kelas VII. 

 Produk media pembelajaran m-Learning dapat digunakan sebagai bahan dan 

sumber belajar. 
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BAB 4. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Tempat dan Waktu 

Tempat penelitian dilakukan di laboratorium Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer 

Universitas Negeri Jakarta dan Pusat Sumber Belajar Universitas Negeri Jakarta. Untuk uji 

coba produk dan pelatihan guru akan di adakan di SMPN 77 Jakarta. Waktu penelitian akan 

diadakan pada tahun ajaran 2017-2019. 

3.2. Sasaran Penelitian 

Sasaran penelitian ini adalah siswa dan guru SMPN 77 kelas VII yang mengambil mata 

pelajaran Matematika. 

3.3. Metoda Penelitian  

Penelitian ini akan dilakukan di SMPN 77 Jakarta menggunakan kombinasi metode 

pengembangan aplikasi (SDLC – System Development Life Cycle) dan metode survey dengan 

pendekatan school survey yang berfokus pengamatan pada situasi belajar, proses belajar 

mengajar, dan hasil belajar siswa. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, 

dan observasi. Data dianalisis dengan teknik korelasional. 

3.4. Strategi Penelitian 

Pengembangan aplikasi pembelajaran m-Learning pada pelajaran Matematika di SMP kelas 

VII merupakan bagian utama dalam penelitian ini. Oleh karena itu untuk mencapai hasil yang 

baik sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka ada beberapa langkah yang dilakukan dalam 

penelitian yaitu; 

1. Content Preparation 

a. Melakukan penelitian pendahuluan, yang meliputi survey lapangan, melakukan analisis 

kebutuhan, dan diskusi dengan siswa dan guru Matematika SMPN 77 kelas VII. 

Termasuk dalam tahap ini adalah melakukan analisis atas pelaksanaan pembelajaran 

Matematika kelas VII di SMPN 77 Jakarta. 

b. Perencanaan pengembangan pembelajaran m-Learning. Termasuk dalam tahap ini 
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adalah merancang pembelajaran blended learning pada mata pelajaran Matematika 

kelas VII (SMP) sesuai dengan kurikulum 2013. 

2. Content Development 

c. Pembuatan produk media pembelajaran interaktif m-Learning, yaitu video, animasi, 

gambar, dan teks. 

d. Membangun bank soal Matematika kelas VII. 

e. Pembuatan produk aplikasi m-Learning. 

f. Validasi dan evaluasi produk. 

3. Content Delivery 

g. Implementasi produk pada SMPN 77 kelas VII. 

3.5. Langkah-Langkah Kegiatan 

Content Preparation merupakan penelitian pendahuluan, yang meliputi survey lapangan, 

melakukan analisis kebutuhan, dan diskusi dengan siswa dan guru Matematika SMPN 77 kelas 

VII. Termasuk dalam tahap ini adalah melakukan analisis atas pelaksanaan pembelajaran 

Matematika kelas VII di SMPN 77 Jakarta. 

Penelitian pendahuluan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu 1) tahap persiapan, 2) tahap 

pelaksanaan, dan 3) tahap pengolahan dan analisis data. Tahap pertama yang dilakukan adalah 

memohon ijin kepada pihak sekolah untuk mengadakan penelitian dan mengadakan observasi 

awal. Observasi yang dilakukan mencakup pengamatan terhadap keadaan sekolah, keadaan 

siswa, dan para guru di sekolah tersebut. Setelah itu peneliti menentukan populasi dan sampel 

yang akan diberikan wawancara singkat terhadap kepemilikan smartphone. Setelah 

mengetahui gambaran sementara terhadap kepemilikan smartphone dari hasil wawancara 

kemudian peneliti menyusun angket berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat yang 

diperoleh. 

 

Di tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, dimana peneliti membagikan angket kepada siswa 

kelas VII-1 dan VII-2 yang ditetapkan sebagai sampel. Angket dibagi menjadi 3 bagian 

pertanyaan yaitu Bagian A, B, dan C. Pertanyaan pada bagian A untuk mengetahui demografi 

responden yang meliputi umur, gender, kepemilikan smartphone dan jenis smartphone yang 

dimiliki. Pertanyaan pada bagian B membahas mengenai penggunaan smartphone secara 

umum yakni meliputi kemampuan smartphone dalam mengelola file multimedia seperti audio, 

video, gambar, dan juga akses internet seperti browsing, chat, belanja online, dan semua 

kegiatan yang menggunakan aplikasi dalam smartphone. Bagian ini ditujukan untuk 



25 

 

 

mengetahui tingkat kemampuan siswa dalam menggunakan smartphone. Bagian yang terakhir 

adalah Bagian C, dalam bagian ini pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan frekuensi 

pemanfaatan smartphone dalam kesehariannya. 

 

Tahap ketiga adalah tahap pengolahan data yang didapat dari angket. Dari ketiga tahapan 

penelitian pendahuluan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai pemberdayaan atau 

penggunaan smartphone dalam pembelajaran siswa sehingga dapat digunakan untuk 

perencanaan merancang pembelajaran blended learning (m-learning) berbasis ICT. 

Evaluasi juga dilakukan terhadap bahan ajar materi Matematika kelas VII. Bahan ajar yang 

semula digunakan pada pembelajaran kelas akan dimodifikasi dengan kebutuhan pembelajaran 

m-Learning dengan tetap memperhatikan pencapaian standar kompetensi dan kompetensi 

dasar. Penyusunan bahan ajar yang dimodifikasi tersebut tetap berpedoman kepada standar 

kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), dan standar komepetnsi lulusan (SKL). Tiga posisi 

penting bahan ajar m-Learning akan ditingkatkan, yaitu sebagai representasi sajian guru, 

sebagai sarana pencapaian standar kompetensi,  kompetensi dasar,  standar kompetensi lulusan, 

dan sebagai pengoptimalan pelayanan terhadap siswa.  

Hasil penelitian pendahuluan disajikan pada Lampiran 5. 

 

Content Development merupakan tahap pembuatan aplikasi m-Learning dan produk media 

pembelajaran interaktif m-Learning, yaitu video, animasi, gambar, dan teks, yang disertai 

dengan bank soal Aljabar Linear kelas VII. Content Development sebagai SDLC pembangunan 

aplikasi m-Learning yang dapat dirinci seperti pada gambar berikut. 
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Antar muka m-Learning yang akan disajikan sebagai aplikasi akan mengikuti pola sebagai 

berikut. 

 

 

Lingkungan Pengembangan Aplikasi  

Android adalah sistem operasi open source, yaitu berbasis Linux untuk perangkat mobile 

seperti ponsel pintar dan tablet. Android pertama kali dikembangkan oleh Google dan 

selanjutnya konsorsium dari perusahaan-perusahaan teknologi seperti Google, produsen 

perangkat seluler seperti HTC, Sony dan Samsung, operator nirkabel seperti Sprint Nextel dan 

T-Mobile, serta produsen chipset seperti Qualcomm dan Texas Instruments membentuk 

perusahaan lain yang dinamakan Open Handset Alliance (OHA). OHA sendiri bertujuan untuk 

mengembangkan standar terbuka bagi perangkat seluler. 

 

Lingkungan pengembangan aplikasi Android yang digunakan sebagai berikut:  
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 Microsoft Windows 10 64bit, 

 Java JDK8, 

 Android SDK, 

 Java Runtime Environment (JRE), dan 

 Android Studio 

 

Content Delivery menjadi tahapan akhir pendistribusian aplikasi yang dimulai dengan 

pengemasan menjadi sebuah paket software (software package) berbasis Android. Paket 

software memuat seluruh file yang diperlukan untuk proses instalasi sehingga aplikasi dapat 

berjalan dengan baik pada piranti mobile. Bersamaan dengan paket tersebut akan disertakan 

informasi atau petunjuk mengenai aplikasi m-Learning. Dengan informasi yang jelas, aplikasi 

m-Learning akan mudah digunakan oleh guru dan siswa. 

 

Tahapan Content Delivery dalam pelaksanaan penelitian ini meliputi: 

1. Setup lingkungan pembelajaran. 

2. Trial. 

3. Testing. 

 

Pada tahap ini didalamnya termasuk pengumpulan data dan analisis data. Data yang 

dikumpulkan berupa data kualitatif dan pengolahan datanya dilakukan dengan cara menarik 

kesimpulan deduktif-induktif. Sebagai bagian akhir dari dokumentasi adalah pembuatan 

laporan penelitian dengan bentuk dan sistematika tertentu akan dibuat pada setiap tahapan 

penelitian dan periode tahunan (akhir periode penelitian) serta dilengkapi dengan artikel ilmiah 

(paper). Tahap laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dalam sebuah proses penelitian. 

 



28 

 

 

BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

 

5.1. Hasil 

Sesuai dengan langkah-langkah kegiatan penelitian, hasil yang telah dikerjakan sampai dengan 

Agustus 2018 adalah: 

1. Hasil analisis kebutuhan 

2. Hasil identifikasi topik 

3. Hasil rancangan pembelajaran 

4. Hasil rancangan blended-learning 

5. Hasil produk media pembelajaran 

6. Hasil produk aplikasi 

 

5.1.1. Hasil Analisis Kebutuhan 

Hal terkait dengan ijin penggunaan smartphone di sekolah sudah dibahas pada BAB 1 

PENDAHULUAN (Latar Belakang). 

Penelitian pendahuluan berupa survey lapangan untuk mengetahui potensi siswa kelas VII 

menggunakan HP/Smartphone. Penelitian pendahuluan ini merupakan penelitian 

deskriptif. Survey merupakan suatu cara penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap 

sekumpulan objek dalam jangka waktu tertentu. Tujuan survey adalah untuk membuat 

penilaian untuk mengetahui seberapa jauh smartphone dimanfaatkan oleh siswa dalam 

kesehariannya. Dari hasil analisa data akan diperoleh hasil tentang potensi gambaran 

aktifitas siswa dalam pemanfaatan smartphone dalam belajar sehingga dapat menjadi acuan 

untuk mengimplementasikan penggunaan smartphone dalam pembelajaran blended 

learning. 

Angket digunakan dan sebagai responden adalah semua siswa kelas VII-1 dan VII-2. 

Penelitian dilakukan hari Selasa, 7 Februari 2017 pukul 07.00 sampai selesai. Hasil 

diberikan pada Lampiran 7. 

 

5.1.2. Paper pada Jurnal 

Paper yang telah published pada Jurnal adalah: 

1. JAREE. Vol 1, No 2 (2017). ISSN 2579-6216 
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Judul paper: Measurement of Usability for Multimedia Interactive Learning Based 

on Website in Mathematics for SMK 

 

5.1.3. Paper pada Conference 

Paper yang telah published pada international conference adalah: 

1. PROCEEDINGS International Conference Asosiasi Pendidikan Teknologi dan 

Kejuruan Indonesia (APTEKINDO) 2018, Surabaya, 11-14 July 2018. ISBN 978-

602-449-160-4. 

Judul paper:  

a. The Role Of Blended Mobile Learning In Algebra 

b. Implementation Of Interactive Multimedia Learning Based On Website For 

Distance And Geometry Of Vocational High School 

Paper (a) sedang dalam proses indeks Scopus. 

2. The 2nd ICVEE 2017 on 9 November 2017 at Best Western Papilio Hotel, 

Surabaya, Indonesia. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 

Volume 336. ISBN: 978-1-5108-6157-2. ISSN: 1757-8981. 

Judul paper: 

a. Adjusted Framework of M-Learning in Blended Learning System for 

Mathematics Study Field of Junior High School Level VII. 

b. Measurement of Usability for Multimedia Interactive Learning Based on 

Website in Mathematics for SMK (upd) 

Kedua paper ini telah terindeks Scopus. 

3. The 3rd Annual Applied Science and Engineering Conference (AASEC), 18 April 

2018, Bandung. 

Judul paper: Representation Of Media Literacy In The Dimensions Of Social Life 

In Indonesia. 

 

5.1.4. HAKI 

HAKI yang telah didaftarkan adalah: 

1. No. EC00201846876: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Dengan Pendekatan 

Blended Mobile Learning. 

2. No. C00201704747: Modul Pembelajaran Mobile Learning Untuk Adaptasi 

Blended Learning Pada Mata Pelajaran Matematika Kelas VII. 
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3. No. C00201704748: Lay Out Website Pengembangan Media Pembelajaran 

Multimedia Interaktif Berbasis Website Untuk Materi Jarak dan Sudut Geomatri 

Mata Pelajaran Matematika Siswa SMK. 

 

HAKI yang sedang dalam proses pendaftaran adalah: Source code aplikasi mobile blended 

learning utk Matematika Kelas VII. 

 

5.1.5. Hasil Identifikasi Topik 

Lampiran 8. 

 

5.1.6. Hasil Rancangan Blended Learning 

Lampiran 9. 

 

5.1.7. Hasil Rancangan Pembelajaran Blended Mobile Learning 

Lampiran 17. 

 

5.1.8. Hasil Produk Media Pembelajaran 

Lampiran 11 dan 13. 

 

5.1.9. Hasil Produk Aplikasi 

Hasil Rancangan Aplikasi m-Learning diberikan pada Lampiran 8. 
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5.2. Luaran 

Tabel 1. Kontribusi dan Target Capaian Tahunan 

No Jenis Luaran 
Indicator Capaian 

TS TS+1 

1.  Publikasi Ilmiah Internasional Accepted Accepted 

Nasional  Accepted 

2.  Pemakalah Dalam Temu Ilmiah Internasional Accepted  

Nasional   

3.  Inivited Speaker Dalam Temu Ilmiah Internasional   

Nasional   

4.  Visiting Lecturer Internasional   

Nasional   

5.  Paten Paten    

Paten sederhana   

Hak cipta Published Submitted 

6.  Teknologi Tepat Guna    

7.  Model/Purwarupa/Desain/Karya seni/ 

Rekayasa Sosial 

 Prototipe Beta 

8.  Buku Ajar (ISBN)    

9.  Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)    
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BAB 6. TAHAPAN PENELITIAN BERIKUTNYA 

 

 

Penelitian ini akan dilanjutkan sebagai usulan baru pada tahun 2019. Proposal penelitian 

dengan judul “COLLABORATION SERVICES PADA PEMBELAJARAN MOBILE 

BLENDED LEARNING PADA MATA KULIAH SISTEM INFORMASI DENGAN SOSIAL 

LEARNING NETWORK” telah dikirimkan melalui laman Simlitabmas (sebagaimana 

ditunjukkan pada gambar berikut). 

 

 

. 
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BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

7.1.   Kesimpulan  

Berdasarkan analisis atas beberapa tahapan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat di 

simpulkan sebagai berikut.  

1. Matematika kelas VII SMP memiliki tingkat kesulitan yang beragam bagi siswa. 

Pendekatan pembelajaran mandiri berbasis aplikasi m-learning memerlukan tahapan 

pembelajaran yang berbeda dengan strategi yang dilakukan Guru pada saat tatap muka. 

2. Tingkat kepemilikan smartphone pada siswa di kelas VII SMPN 77 tergolong tinggi. Siswa 

lebih sering menggunakan smartphone untuk bertukar informasi seperti membagikan 

materi peajaran, menanyakan jadwal dan kegiatan sekolah melalui media sosial. Potensi 

pemanfaatan smartphone dalam mendukung pembelajaran cukup tinggi. 

3. Pembelajaran melalui blended learning, yang dalam hal ini diutamakan pada peningkatan 

motivasi dan persiapan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran (pra tatap muka) 

diharapkan membuat siswa menjadi lebih aktif, partisipatif, berani tampil dan komunikatif 

dalam setiap tahapan kegiatan pembelajaran kelas yang dilaksanakan.  

4. Aplikasi m-learning pembelajaran Matematika yang dihasilkan dikembangkan dengan 

diperluas cakupan materi Matematika kelas VII.      

7.2.    Saran  

Dalam rangka turut menyumbangkan pemikiran yang berkenaan dengan pembelajaran mandiri 

dan pembentukan karakter siswa maka disarankan hal-hal sebagai berikut.   

1. Sebaiknya peneliti lebih mengembangkan perangkat pembelajaran yang berwawasan 

multiple-intellegences secara lebih spesifik dalam setiap tahapan kegiatan belajar mengajar.  

2. Sebaiknya guru memberikan petunjuk awal kepada siswa termasuk dengan menyesuaikan 

gaya belajar siswa untuk dapat menggunakan website pembelajaran interaktif ini, terutama 

untuk siswa SMP yang sudah mampu belajar mandiri. 
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Lampiran 7 

Hasil Survey lapangan untuk mengetahui potensi siswa kelas VII-1 dan VII-2 SMPN 77 Jakarta 

terkait dengan penggunakan HP/Smartphone. 

 

Tabel 3. Hasil angket akses dan kepemilikan smartphone (kategori A) 

Akses internet menggunakan wifi 
Jumlah Tingkat 

Penggunaan Ya Tidak 

Di rumah 40 25 TINGGI 

Di sekolah 25 40 RENDAH 

Di mana saja 65 0 TINGGI 

 

Kepemilikan 
Jumlah Tingkat 

Kepemilikan Ya Tidak 

Siswa memiliki smartphone 65 0 TINGGI 

Siswa yang berencana membeli smartphone 30 35 RENDAH 

 

Tipe smartphone yang dimiliki siswa Jumlah 
Tingkat 

Kepemilikan 

Android Based 60 TINGGI 

Iphone 3 RENDAH 

Windows Based 2 RENDAH 

Blackberry 0 NIHIL 

Symbian 0 NIHIL 

 

Smartphone siswa menggunakan layanan 
paket data jaringan 3G/4G: 

Jumlah 
Tingkat 
Penggunaan 

Ya dengan batasan kuota per bulan 65 TINGGI 

Ya tanpa batasan kuota per bulan/unlimited 0 NIHIL 

Tidak menggunakan layanan paket 
data/reguler 

0 NIHIL 

 

Cara siswa mengakses internet    
menggunakan smartphone: 

Jumlah 
Tingkat 

Penggunaan 

Hanya melalui koneksi wifi 40 TINGGI 

Melalui wifi dan ISP (Indosat, XL, 
Telkomsel, dll) 

65 TINGGI 
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Hanya melalui ISP (Indosat, XL, Telkomsel, 
dll) 

65 TINGGI 

Tidak mengakses internet menggunakan 
smartphone 

0 RENDAH 

 

Tabel 4. Pemanfaatan smartphone secara umum (kategori B) 

Penggunaan Smartphone 
Jumlah Tingkat 

Penggunaan Ya Tidak 

Membuka dan mengirim email 5 60 RENDAH 

Chating dengan teman 65 0 TINGGI 

Menambahkan komentar di media sosial 65 0 TINGGI 

Mendengarkan musik/MP3 65 0 TINGGI 

Melakukan transaksi bank/belanja online 20 45 RENDAH 

Mengambil foto/gambar 65 0 TINGGI 

Merekam video 65 0 TINGGI 

Upload gambar ke website/media sosial 65 0 TINGGI 

Upload video ke website/media sosial 40 25 TINGGI 

Edit gambar 34 32 TINGGI 

Edit video 15 50 RENDAH 

Membuat dan edit teks 65 0 TINGGI 

Menghubungkan dengan laptop/PC 5 60 RENDAH 

Membuat gambar 21 44 RENDAH 

Membuat animasi 10 55 RENDAH 

 

Tabel 5. Penggunaan smartphone sehari-hari (kategori C) 

Penggunaan Smartphone 
Jumlah Tingkat 

Penggunaan Ya Tidak 

Melihat berita online 40 25 TINGGI 

Melihat jadwal sekolah 0 65 RENDAH 

Melihat pengumuman sekolah 0 65 RENDAH 

Mengirim email kepada teman sekolah 26 39 RENDAH 

Membaca catatan sekolah 25 40 RENDAH 

Melihat video pembelajaran 32 33 TINGGI 

Akses perpustakaan online 0 65 RENDAH 

Mengakses website untuk mencari materi pelajaran 34 31 TINGGI 



51 

 

 

Membagikan catatan kepada teman sekelas 31 34 RENDAH 

Mempunyai aplikasi edukatif/berhubungan dengan 
pendidikan 

21 44 RENDAH 

Jenis aplikasi edukatif yang dimiliki: Mathway, 
Brainly 

   

 

Tempat pemakaian smartphone untuk aktifitas 
belajar 

Jumlah Tingkat 
Penggunaan Ya Tidak 

Di perpustakaan 65 0 TINGGI 

Di aula 45 20 TINGGI 

Di laboratorium sekolah 0 65 RENDAH 

Di semua tempat dalam sekolah 15 50 RENDAH 

Di dalam perjalanan (misalnya bus, angkot) 45 20 TINGGI 

Di rumah 65 0 TINGGI 

Di tempat lain 28 37 RENDAH 

Siswa yang mengakses media sosial dengan 
smartphone 

65 0 TINGGI 

Ada manfaat media sosial dalam kegiatan belajar 40 25 TINGGI 

 

Hasil Analisis Data 

Kategori A: 

Dilihat dari kelas VII-1 dan VII-2 dilihat bahwa semua siswa mempunyai smartphone. Tipe 

smartphone yang dimiliki siswa ada 3 yakni Android based dengan jumlah pemilik 60 orang 

dan Iphone/Windows dengan jumlah pemilik 5 orang. Hal ini sudah cukup menjelaskan bahwa 

kepemilikan smartphone di kalangan siswa kelas VII tinggi. Dilihat dari keadaan lingkungan 

sekolah, tingkat kepemilikan smartphone sangat tinggi dikarenakan masyarakat di dalamnya 

sudah tertanam gaya hidup wajib memiliki ponsel untuk sarana komunikasi.  

 

Kategori B: 

Hasil yang didapat menunjukkan sebagian besar siswa sudah dapat menggunakan smartphone 

untuk chating dengan teman, menambahkan komentar di media sosial, mendengarkan MP3, 

mengambil foto/gambar, merekam video, upload gambar ke media sosial, dan membuat/edit 

teks dalam smartphone. Maka dari itu dapat dikatakan siswa kelas VII sudah dapat 

memanfaatkan smartphone dalam membantu aktivitas keseharian mereka. Beberapa aplikasi 

media sosial yang digunakan antara lain Line dan WA. 
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Kategori C: 

Dalam menjawab pertanyaan diatas diperlukan penggunaan smartphone yang erat kaitannya 

dengan aktifitas belajar. Sekolah belum memanfaatkan layanan web yang ada dengan 

maksimal, sehingga belum ada siswa yang mengakses layanan sekolah secara online. Aplikasi 

edukatif lainnya seperti Edmodo, FisikaMu, Science Challenge, sudah diketahui 21 siswa dan 

sudah tersedia dalam Google Play. 

 

Kesimpulan 

Dengan melihat hasil angket Bagian A, B, dan C, peneliti menyimpulkan bahwa tingkat 

kepemilikan smartphone pada siswa di kelas VII-1 dan VII-2 tergolong tinggi. Siswa lebih 

sering menggunakan smartphone mereka untuk bertukar informasi seperti berita, 

pengumuman, menanyakan jadwal dan kegiatan sekolah melalui media sosial. Penggunaan 

smartphone yang terkait dengan pembelajaran masih rendah. 
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Lampiran 8 

Hasil Identifikasi Topik 

SMPN 77 Jakarta menerapkan dua muatan model kurikulum yakni kurikulum 2013 dan 2006 

(KTSP) secara bersamaan. Kondisi ini tidak terlepas dari masa evaluasi kurikulum 2013, 

dimana sekolah yang memilih menggunakan kurikulum 2006 tetap berinisiatif menggunakan 

substansi kurikulum 2013. Penerapan kurikulum 2013 di SMPN 77 Jakarta pada tahun 

pelajaran 2016-2017 dilaksanakan untuk siswa kelas VII, sedangkan kelas VIII dan IX tetap 

menggunakan KTSP sebagaimana diterapkan sejak awal siswa tersebut masuk ke sekolah. Ke 

depan, SMPN 77 akan penuh menerapkan kurikulum 2013. Untuk itulah, maka Kepala Sekolah 

dan guru pamong Matematika SMPN 77 menghendaki untuk fokus ke Kurikulum 2013. 

Kondisi ini menyebabkan penyesuaian pada sasaran penelitian menjadi pada kelas VII, yang 

semula diarahkan pada kelas IX. 

Kemampuan Aljabar siswa SMPN 77 Jakarta pada umumnya masih lemah. Kemampuan 

Aljabar membantu siswa dalam memahami Matematika. Melalui belajar Aljabar secara baik, 

siswa akan mendapatkan kemampuan analitik yang baik. Kemampuan tersebut mempunyai 

peranan penting dalam mempelajari Matematika yang relatif kompleks. Dengan demikian, 

pemahaman kemampuan Operasi Bentuk Aljabar merupakan hal yang penting sebagai dasar 

untuk memahami konsep-konsep materi Matematika lainnya. Hal inilah yang mendorong 

peneliti bersama-sama dengan guru pamong Matematika SMPN 77 Jakarta memilih prototipe 

awal pengembangan pada topik Aljabar kelas VII. Kesepakatan ini sejalan dengan pendapat 

Soedjadi [9]. 

Aljabar adalah suatu cabang ilmu Matematika yang menggunakan tanda-tanda dan huruf-huruf 

yang mewakili angka-angka. Pembelajaran Aljabar di SMP bertujuan agar siswa mampu untuk 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan kerjasama. Kemampuan mengoperasikan 

bentuk Aljabar yang baik tidak dapat dipisahkan dari pemahaman persamaan, pertidaksamaan, 

sistem persamaan, fungsi dan lainnya. Penguasaan mengoperasikan Aljabar akan membantu 

siswa dalam memahami Matematika. 

Bahan Aljabar yang menjadi materi pembuatan aplikasi m-learning adalah sebagai berikut. 
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Lampiran 9 

Rancangan blended-learning. 

Pembelajaran model blended learning adalah cara baru dalam lingkungan pendidikan dasar 

(SMP). Tiga alasan utama mengapa blended learning dipilih antara lain: 1) Memperbaiki 

materi pembelajaran; 2) Meningkatkan akses; dan 3) Meningkatkan efektivitas biaya. Kegiatan 

pembelajaran yang terkait dengan hasil pembelajaran yaitu fokus pada interaksi siswa, tidak 

hanya penyebaran konten. Selain itu, melalui aplikasi m-learning dapat menawarkan lebih 

banyak informasi yang tersedia bagi siswa, umpan balik yang lebih baik dan lebih cepat dalam 

komunikasi yang lebih kaya antara guru dan siswa. Akses untuk belajar merupakan salah satu 

faktor kunci yang mempengaruhi pertumbuhan pembelajaran lingkungan. Siswa dapat 

mengakses materi setiap saat dan dimana saja. Selanjutnya, siswa dapat melanjutkan sesuai 

dengan kemampuannya. Aplikasi m-learning memungkinkan siswa untuk mulai belajar setelah 

menyelesaikan pekerjaan mereka, dengan demikian komitmen keluarga dan komitmen sosial 

tetap terpenuhi. 

Pada dasarnya blended learning menekankan penggunaan Internet. Pada tahap awal ini, 

aplikasi m-learning belum diunggah menjadi online, namun dibagikan secara offline ke 

smartphone setiap siswa. Materi pengajaran dan pembelajaran yang disampaikann melalui 

aplikasi ini ialah teks, grafik animasi, simulasi, audio, video, soal-soal ujian, dan ada kelompok 

diskusi. 

Dalam kelas tradisional, guru dianggap sebagai orang yang serba tahu dan ditugaskan untuk 

menyalurkan ilmu pengetahuan kepada siswanya. Sedangkan dalam pembelajaran blended 

learning fokus utamanya adalah siswa. Pelajar harus mandiri pada saat tertentu dan 

bertanggung jawab untuk pembelajarannya. Suasana pembelajaran blended learning akan 

mengharuskan siswa memainkan peranan yang lebih aktif dalam pembelajarannya. Siswa 

memahami materi dengan usaha dan inisiatif sendiri. Terlebih dalam implementasinya, aplikasi 

m-learning diakses bukan pada lingkungan sekolah, namun diluar sekolah (rumah). 

Aplikasi m-learning dalam pembelajaran Aljabar meliputi perpaduan enam keterampilan 

Matematika yaitu Classification, Patterning, Subtizing, One-to-one correspondence, 

Conservation, dan Resilience. Pada pengembangan blended learning ini alat yang digunakan 

adalah aplikasi m-learning yang didalamnya dilengkapai dengan media pembelajaran berupa; 

 ringkasan materi pelajaran Aljabar; 

 video pembelajaran yang diunduh dari dibuat mandiri dan video indie karya siswa SMPN 

77 Jakarta di kelas; 
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 audio pembacaan narasi; 

 animasi kartun untuk pembelajaran Aljabar dan pembelajaran menyimak; 

 gambar dari berbagai sumber di internet untuk membantu proses pembelajaran 

pengamatan; dan 

 aneka quiz soal interaktif dengan berbagai model seperti: pilihan ganda, isian singkat, benar 

salah, menjodohkan, TTS, dan millionaire. 

 

Pada penelitian ini, metode tatap muka diatas dilakukan kombinasi dengan aplikasi m-learning. 

Pembelajaran blended learning diawali dengan kegiatan apersepsi yang dilakukan dengan 

mengajak seluruh siswa untuk mengakses aplikasi m-learning dengan melakukan login 

menggunakan username dan password masing-masing. Sebelum siswa memulai membuka 

materi pelajaran dan mengerjakan soal sudah antusias siswa yang begitu luar biasa diawal 

pembelajaran akan mendorong penguasaan materi Matematika menjadi lebih cepat. Semangat 

siswa juga ditingkatkan dengan diberikannya penghargaan oleh guru ketika siswa berhasil 

mengerjakan soal yang diberikan secara mobile (melalui aplikasi). 

Metode tatap muka dalam pembelajaran yang dilakukan pada kelas semula (sebelum blended 

learning) tetap dapat diaplikasikan dalam bentuk ceramah, demonstrasi, praktik, bermain 

peran, simulasi dan sebagainya dimana guru secara langsung mengobservasi proses 

pembelajaran yang tengah berlangsung. Porsi pra-tatap muka diantaranya apersepsi, penjelasan 

konsep yang semula dilakukan dengan metode ceramah atau demonstrasi, ditambah dengan 

aplikasi dan latihan terbimbing melalui piranti smartphone.  

Saat ini website sekolah SMPN 77 Jakarta belum optimal digunakan. Ke depan diharapkan 

aplikasi m-learning ini sinkron dengan website sekolah, sehingga website tersebut dapat 

diakses secara online dengan media laptop, komputer, tablet, dan smartphone yang terhubung 

dengan internet. 
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Lampiran 10 

Rancangan Aplikasi m-Learning. 

Pada penelitian ini, metode tatap muka diatas dilakukan kombinasi dengan aplikasi m-learning. 

Pembelajaran blended learning diawali dengan kegiatan apersepsi yang dilakukan dengan 

mengajak seluruh siswa untuk mengakses aplikasi m-learning dengan melakukan login 

menggunakan username dan password masing-masing. Sebelum siswa memulai membuka 

materi pelajaran dan mengerjakan soal sudah antusias siswa yang begitu luar biasa diawal 

pembelajaran akan mendorong penguasaan materi Matematika menjadi lebih cepat. Semangat 

siswa juga ditingkatkan dengan diberikannya penghargaan oleh guru ketika siswa berhasil 

mengerjakan soal yang diberikan secara mobile (melalui aplikasi). 

Antar muka aplikasi m-learning diberikan sebagai berikut: 
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Lampiran 11 

Hasil Naskah dan Produk Media Pembelajaran.  
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Lampiran 12 

Rancangan pembelajaran blended mobile learning Matematika VII (perluasan dari Aljabar) 
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Lampiran 13 

Tampilan antar muka aplikasi m-Learning 

 

… 

Gambar 12. Tampilan untuk apersepsi karakter. 

 

 

Gambar 13. Tampilan aplikasi. 
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Gambar 14. Tampilan aplikasi. 

 

 

Gambar 15. Tampilan aplikasi. 
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Gambar 16. Tampilan aplikasi. 
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Gambar 17. Tampilan aplikasi. 

 

 

Gambar 18. Tampilan aplikasi. 
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Gambar 19. Video pengenalan konsep Aljabar. 

 

 

Gambar 20. Video mengenal bentuk Aljabar dari kontekstual. 
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Lampiran 14 

Perancangan Basis Data Aplikasi 

 

Gambar 21. Rancangan Meta Data. 
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Lampiran 15 (Undangan sbg Pembicara Workshop) 
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Lampiran 16 (Buku Guru Matematika Kelas VII) 

Materi Pembelajaran Matematika Kelas VII (kurikulum 2013) – Buku Guru 
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Lampiran 17 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (strategi tatap muka kelas) 
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Lampiran 18 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Blended Mobile Learning (strategi off kelas dan on kelas) 
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Lampiran 18 (Bank Soal Aljabar Linear) 

 

 

 

 

 


