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Penelitian ini bertujuan mengembangkan mobile learning matematika pada materi trigonometri bagi siswa kelas 

X SMA. Mobile learning adalah media pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi, dan komunikasi. 

Media ini unik karena siswa dapat mengakses materi pembelajaran, arahan dan aplikasi yang berkaitan dengan 

pembelajaran, kapan pun dan di mana pun. Mobile learning matematika dikembangkan dengan menggunakan 

software Corel Draw X7 sebagai sarana desain media dan pengaturan tampilan, selanjutnya menggunakan 

software online yaitu MIT Inventor untuk membuat aplikasi berbasis android. Model pengembangan ADDIE 

(analysis, desain, development, implementation and evaluation) digunakan dalam penelitian ini. Subjek dari 

penelitian ini adalah siswa kelas X IPS 3.2 SMA Negeri 1 Salatiga. Instrumen yang digunakan dalam penelitian 

meliputi angket gaya belajar siswa, lembar validasi media, soal pretest dan posttest, lembar kepraktisan, dan 

lembar pendapat siswa. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif berdasarkan hasil 

analisis validasi mobile learning matematika pada materi trigonometri memperoleh persentase aspek tampilan 

sebesar 87% yang termasuk dalam kategori sangat baik dan aspek materi memperoleh persentase sebesar 82,5% 

yang termasuk dalam kategori baik. Hasil analisis lembar kepraktisan menunjukan persentase sebesar 81,2% 

termasuk dalam kategori baik. Mobile learning matematika efektif digunakan sebagai suplemen dalam 

pembelajaran trigonometri karena terjadi peningkatan hasil posttest siswa sebesar 0,71 dengan menggunakan 

aturan perhitugan N Gain termasuk dalam kategori tinggi. Berdasarkan analisis pendapat siswa mobile learning 

matematika mendapat respons yang positif dan layak dikembangakan untuk materi lain. 

 

Kata kunci: media pembelajaran, mobile learning, matematika, trigonometri 

 
 

PENDAHULUAN  

 

Belajar menurut Robert M. Gagne 

(Benny 2009: 6) diartikan sebagai “A natural 

process that leads to changes in we know, what 

we can do, and how we behave”. Belajar 

dipandang sebagai proses alami yang dapat 

membawa perubahan pengetahuan, tindakan, 

dan perilaku seseorang. Slameto (2003) 

mengatakan bahwa belajar adalah serangkaian 

kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman individu dalam interaksi dengan 

lingkungannya menyangkut kognitif, afektif, 

dan psikomotorik. Kegiatan belajar tersebut, 

siswa mengalami sendiri proses dari tidak tahu 

menjadi tahu. Heinich dkk. (Benny 2009: 8) 

mengatakan bahwa belajar diartikan sebagai 

“...development of new knowledges, skills, or 

alttitudes as individual interact with learning 

resources”. Belajar merupakan sebuah proses 

pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang terjadi manakala sebuah proses 

pengembangan melakukan interaksi secara 

intensif dengan sumber-sumber belajar. 

Sumber belajar adalah semua sumber 

yang dipakai (baik itu sendiri-sendiri atau 

dengan siswa lain), sumber belajar dapat 

berfungsi sebagai saluran komunikasi yang 

mampu berinteraksi dengan siswa dalam suatu 

kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Media 

pembelajaran adalah  alat untuk memperjelas 

bahan pembelajaran, alat untuk mengangkat 

permasalahan agar dipecahkan oleh siswa dan 

sumber belajar bagi siswa (Sudjana dan Rivai, 

2009: 6). Miarso (2009: 458) mengatakan 
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bahwa media pembelajaran adalah segala 

sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan 

pesan serta dapat merangsang pikiran, 

perasaan, perhatian, dan kemauan si belajar 

sehingga dapat mendorong terjadinya proses 

belajar yang disengaja, bertujuan, dan 

terkendali. 

Mobile learning adalah media 

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 (Tamimuddin, 2007). Menurut Nopita 

(2012: 182) mengatakan bahwa mobile 

learning merupakan media pembelajaran yang 

memanfaatkan teknologi, informasi, dan 

komunikasi. Konsep pembelajaran pada mobile 

learning membawa manfaat ketersediaan 

materi ajar yang dapat diakses setiap saat dan 

visualisasi materi yang menarik. Taryadi 

(2010), menyatakan bahwa mobile learning 

merupakan model pembelajaran yang 

dilakukan antar tempat atau lingkungan dengan 

menggunakan teknologi yang mudah dibawa 

pada saat belajar dengan membawa handphone 

amdroid dengan berbagai fitur dan aplikasi 

yang ada. 

Suplemen adalah sesuatu yang 

ditambahkan untuk melengkapi (KBBI, 2008). 

Suplemen pembelajaran merupakan alat alat 

tambahan yang digunakan guru untuk 

melengkapi pembelajaran, berguna untuk 

mencapai tujuan yang sebelumnya belum 

tercapai dengan perangkat yang telah tersedia. 

Kelengkapan perangkat yang digunakan guru 

akan menentukan tercapai atau tidaknya tujuan 

pembelajaran. Suplemen pembelajaran dapat 

berupa bahan ajar, media pembelajaran, video 

pembelajaran, lembar kerja siswa maupun 

lembar diskusi siswa. 

Penelitian oleh Wuri Loka 

Mahandayani (2012) yang berjudul 

“Pengembangan Aplikasi Interaktif 

Mathematics Mobile learning Dengan Materi 

Peluang Untuk Siswa Kelas IX SMP”, 

berdasarkan hasil pengujian terhadap angket 

yang diberikan terhadap siswa tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa siswa memberikan respons 

yang positif terhadap mobile learning yang 

dikembangkan. Berdasarkan data nilai tes hasil 

belajar siswa diketahui bahwa 12 siswa dari 15 

siswa memperoleh nilai di atas KKM yaitu ≥ 

80. Dengan kata lain, 80% siswa dinyatakan 

tuntas dalam mengikuti tes hasil belajar. 

Angket respons siswa diperoleh bahwa seluruh 

butir pernyataan termasuk dalam kategori 

positif dan rata-rata nilai responss siswa sebesar 

76,97%. 

Mobile learning matematika 

merupakan aplikasi android dalam proses 

pengembangannya menggunakan aplikasi 

maker yaitu MIT Inventor yang dapat diakses 

melalui http://ai2.appinventor.mit.edu/, 

merupakan aplikasi gratis online yang 

dikembangkan oleh MIT University untuk 

membuat aplikasi berbasis android. Aplikasi 

yang dihasilkan dapat dioperasikan pada 

perangkat android, aplikasi ini juga dapat 

dioperasikan pada komputer atau laptop dengan 

sistem operasi Windows. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka perlu dilakukan 

penelitian yang berjudul “Pengembangan 

Mobile Learning Matematika Sebagai 

Suplemen Pembelajaran Trigonometri SMA 

Kelas X”. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian 

pengembangan atau Research and 

Development yang merupakan suatu proses 

atau langkah-langkah untuk mengembangkan 

suatu produk baru atau menyempurnakan 

produk yang telah ada, yang dapat 

dipertanggung jawabkan. Produk tersebut tidak 

harus berbentuk benda atau perangkat keras 

(hardware), seperti buku, modul, alat bantu 

pembelajaran, tetapi bisa juga seperangkat 

lunak (software) seperti program komputer 

(Syaodih, 2010: 164).  

Produk yang dihasilkan dalam 

penelitian ini adalah mobile learning 

matematika pada materi trigonometri. Subjek 

http://ai2.appinventor.mit.edu/
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penelitian adalah siswa kelas X IPS 3.2 SMA 

Negeri 1 Salatiga yang berjumlah 24 siswa. 

Penelitian ini dilaksanakan pada semester 2 

Tahun Pelajaran 2015/2016. Semua siswa 

tersebut akan menggunakan mobile learning 

matematika sebagai suplemen pembelajaran. 

Pengembangan mobile learning 

matematika menggunakan langkah-langkah 

model ADDIE (Analysis, Design, 

Development, Implementation, Evaluation) 

yang dikembangkan oleh Raiser dan 

Mollenda.yang meliputi: 

a) Analisis 

Dalam penelitian ini tahap analisis meliputi: 

1) Analisis Siswa 

Merupakan analisis keadaan siswa kelas 

X IPS 3.2 secara umum pada saat 

kegiatan pembelajaran, dan juga 

pengggunaan teknologi khususnya 

handphone android. 

2) Analisis Gaya Belajar  

Analisis selanjutnya adalah untuk 

mengetahui gaya belajar siswa di kelas X 

IPS 3.2. Proses pengambilan data 

menggunakan angket gaya belajar. 

3) Analisis Kurikulum 

Tahap terakhir merupakan analisis 

tentang kurikulum yang dilaksanakan di 

kelas X IPS 3.2 meliputi materi yang 

akan diajarkan pada saat penelitian 

dilaksanakan. 

b) Desain 

Pada proses desain merupakan tindak lanjut 

dari tahap analisis. Tahap ini mobile 

learning matematika dibuat dan 

dikembangkan berdasarkan hasil dari 

analisis umum keadaan siswa, gaya belajar 

siswa, kurikulum, dan materi yang akan 

diajarkan pada saat penelitian dilaksanakan. 

c) Pengembangan  

Pada langkah ini merupakan tahap membuat 

mobile learning matematika setelah di 

desain berdasarkan kebutuhan siswa kelas X 

IPS 3.2 meliputi aspek tampilan dan aspek 

materi di dalamnya. Aplikasi ini diuji dalam 

dua tahap: a) expert judgement atau uji ahli 

dengan responsden ahli media dan ahli 

materi; b) uji kelompok kecil dengan 

responden terbatas yaitu dengan beberapa 

mahasiswa sebagai pengguna mobile 

learning matematika. 

d) Implementasi 

Pada langkah ini adalah penyampaian 

mobile learning matematika kepada subjek 

penelitian yaitu siswa kelas X IPS 3.2 yang 

digunakan sebagai suplemen pada 

pembelajaran trigonometri. 

e) Evaluasi  

Proses yang dilakukan untuk memberikan 

nilai terhadap program pembelajaran. Pada 

tahap ini evaluasi meliputi hasil belajar 

siswa setelah penggunaan mobile learning 

matematika, keefektifan dan kepraktisan 

media, serta pendapat siswa mengenai 

penggunaan aplikasi. 

 

Analisis data pada penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis angket gaya belajar siswa, 

menentukan validitas media, kepraktisan dan 

keefektivan aplikasi mobile learning 

matematika. Selain itu, soal pretest dan posttest 

yang akan digunakan juga dianalisis 

validitasnya sehingga soal yang diujicobakan 

kepada siswa  merupakan soal yang sudah 

valid. 

 

a) Analisis Data Gaya Belajar Siswa 

Data yang diperoleh melalui angket gaya 

belajar siswa dalam bentuk kualitatif yang 

berupa huruf diubah menjadi nilai 

kuantitatif dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Jenis data yang diambil berupa data 

kualitatif selanjutnya diubah menjadi 

data kuantitatif dengan ketentuan pada 

Tabel 1. 

Tabel 1. Aturan Pemberian Skala 

Keterangan Skor 

Selalu (SL) 5 

Sering (Sr) 4 

Kadang-kadang (Kd) 3 

Jarang (Jr) 2 

Tidak pernah (TP) 1 

2. Setelah data terkumpul kemudian 

menghitung rata-rata skor dari masing-

masing tipe gaya belajar (visual, 
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auditori dan kinestetik) dengan rumus 

pada skala Likert sebagai berikut. 

𝜇 =
Σx

𝑁
 

Keterangan: 

𝜇 : nilai rata-rata 

Σx : jumlah skor 

N : jumlah pertanyaan pada 

setiap kategori gaya belajar 

3. Berdasarkan skor rata-rata yang 

diperoleh pada setiap kategori gaya 

belajar, terdapat tiga kategori gaya 

belajar yaitu visual, auditori dan 

kinestetik dan siswa hanya memiliki 

satu gaya belajar yang dominan. Gaya 

belajar tersebut dapat ditentukan 

berdasarkan rata-rata tertinggi di antara 

ketiga kategori gaya belajar yang 

diperoleh siswa. 

b) Analisis Data Validasi Aplikasi dan 

Lembar Kepraktisan 

Data yang diperoleh melalui lembar validasi 

ahli media dan ahli materi dengan tabel 

penyekoran seperti pada Tabel 2. 

Tabel 2. Aturan Pemberian Skala 

Keterangan Skor 

Sangat Baik (SB) 5 

Baik (B) 4 

Cukup (C) 3 

Kurang (K) 2 

Sangat Kurang (SK) 1 

1) Mengkuantitatifkan hasil checking 

sesuai dengan indikator yang 

telah  ditetapkan dengan memberikan 

skor sesuai dengan bobot yang telah 

ditentukan. 

2) Membuat tabulasi data. 

3) Mengubah nilai tiap aspek kriteria 

dalam masing-masing komponen 

aplikasi matematika menjadi nilai 

kualitatif dengan kriteria kategori 

penilaian dengan ketentuan dalam 

Tabel 3. 

Persentase penilaian = 
𝑠𝑘𝑜𝑟 ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑙𝑖𝑡𝑖𝑎𝑛

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
 × 100% 

Kategori dari Tabel 3 dikatakan valid 

jika minimal termasuk dalam kategori 

cukup. 

Tabel 3. Kriteria Penilaian 

c) Keefektifan Aplikasi Mobile Learning 

Keefektifan mobile learning matematika 

ditentukan berdasarkan hasil belajar posttest 

serta berdasarkan hasil lembar pendapat 

siswa.  Hasil lembar pendapat siswa 

dianalisis secara kualitatif. Data hasil belajar 

posttest siswa yang telah terkumpul 

kemudian dianalisis signifikansi 

peningkatannya dari nilai pretest yang 

dihitung dengan rumus N-Gain berikut. 

𝑁 𝐺𝑎𝑖𝑛 =  
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 −  𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

N-Gain merupakan rata-rata peningkatan 

nilai siswa. Klasifikasi kategori N-Gain 

terdapat pada Tabel 4 

Tabel 4. Klasifikasi Kategori N-Gain 

Skor N-Gain Kategori 

𝐺 ≥ 0,70 Peningkatan Tinggi 

0,30 ≤ 𝐺 < 0,70 Peningkatan Sedang 

𝐺 < 0,30 Peningkatan Rendah 

Berdasarkan kategori tersebut, mobile 

learning matematika efektif digunakan 

apabila minimal termasuk dalam 

peningkatan tinggi. 

d) Analisis Data Soal Posttest 

Sebelum instrumen digunakan untuk 

memperoleh data penelitian instrumen, 

maka instrumen yang berupa soal tes akan 

diujicobakan terlebih dahulu untuk 

memastikan instrumen tersebut valid 

untuk digunakan. Validitas merupakan 

derajat ketepatan antara data yang terjadi 

pada objek penelitian dengan daya yang 

dapat dilaporkan oleh peneliti. Soal pretest 

No. Interval  Kategori 

Kualitatif 

1 84%≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 ≤ 100% Sangat Baik 

2 68% ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 84% Baik 

3 52% ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 68% Cukup 

4 36% ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 52% Kurang 

5 20% ≤ 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 36% Sangat Kurang 
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dan posttest melalui tahap validasi oleh 3 

validator yang terdiri dari guru dan dosen. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan dengan model ADDIE, proses 

penelitian dan pengembangan mobile learning 

matematika dijelaskan melalui langkah-

langkah sebagai berikut : 

 

a) Analyze (Analisis) 

1. Analisis Siswa 

Analisis umum ini merupakan 

analisis siswa yang menggunakan 

handphone android. Penelitian 

menggunakan siswa kelas X IPS 3.2 

SMA Negeri 1 Salatiga sebagai subjek 

penelitian. Berdasarkan hasil analisis 

kelas X IPS 3.2 berjumlah 24 siswa yang 

terdiri dari 16 siswa laki-laki dan 8 siswa 

perempuan, dengan keseluruhan siswa 

menggunakan handphone android.  

2. Analisis Gaya Belajar 

Analisis gaya belajar siswa 

digunakan untuk mengetahui tipe gaya 

belajar siswa kelas X IPS 3.2, sehingga 

pengembangan dari mobile learning 

matematika sesuai dengan tipe gaya 

belajar siswa secara mayoritas. 

Instrumen yang digunakan adalah angket 

gaya belajar siswa yang terdiri dari gaya 

belajar visual, audiotori, dan kinestetik. 

Berdasarkan hasil analisis gaya belajar 

siswa di kelas XIPS 3.2 secara mayoritas 

digolongkan dalam tipe gaya belajar 

visul. Hasil analisis gaya belajar siswa 

terdapat pada Grafik 1. 

Grafik 1. Penggolongan Gaya Belajar 

Siswa 

Grafik 1 menunjukkan bahwa 

siswa dengan gaya belajar visual lebih 

banyak dibandingkan dengan siswa 

dengan siswa dengan gaya belajar 

audiotori maupun kinestetik. Persentase 

gaya belajar visual sebesar 66,67% atau 

sebanyak 16 siswa dari seluruh siswa 

kelas X IPS 3.2. Gaya belajar visual 

meliputi proses belajar cederung 

menggunakan visual/penglihatan untuk 

menyerap informasi dan pengetahuan 

baru. Siswa dengan gaya belajar visual 

lebih menyukai belajar yang 

berhubungan dengan gambar, diagram, 

dan video. 

Gaya belajar audiotori sebesar 

12,5% atau sebanyak 3 siswa yang 

dominan. Gaya audiotori menyerap 

informasi atau ilmu pengetahuan 

mengandalkan pendengarannya. Siswa 

dengan gaya belajar audiotori dapat 

belajar lebih cepat dengan diskusi verbal 

atau mendengarkan penjelasan dari guru. 

Gaya belajar kinestik pada Grafik 

1 menunjukkan persentase sebesar 

20,83% atau sebanyak 5 siswa dominan 

dengan gaya belajar kinestetik. Gaya 

belajar kinestetik adalah belajar melalui 

gerakan-gerakan sebagai sarana untuk 

menerima informasi baru. Siswa dengan 

gaya belajar kinestetik cenderung belajar 

dengan bergerak, menyentuh,  dan 

melakukannya. 

3. Analisis Kurikulum 

Tahap ini hasil analisis kurikulum 

diproleh bahwa di kelas X IPS 3.2 SMA 

Negeri 1 Salatiga telah menggunakan 

Kurikulum 2013. Penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Februari 2016 

di semester II, pembelajaran matematika 

pada bulan tersebut telah masuk pada 

materi trigonometri yang terdiri dari 3 

kompetensi dasar. Yaitu 1) 

mendeskripsikan konsep perbandingan 

trigonometri pada segitiga siku-siku 

melalui penyelidikan dan diskusi tentang 

hubungan perbandingan sisi-sisi yang 

bersesuaian dalam beberapa segitiga 

66,67%

12,5%
20,83%
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20

Frekuensi
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siku- siku sebangun; 2) menemukan 

sifat-sifat dan hubungan antar 

perbandingan trigonometri dalam 

segitiga siku-siku; 3) menerapkan 

perbandingan trigonometri dalam 

menyelesaikan masalah. 

 

b) Design (Desain) 

Tahap desain merupakan inti dari 

langkah analisis, yaitu mempelajari 

masalah dan menemukan alternatif solusi 

melalui langkah analisis hasil angket gaya 

belajar siswa. Berdasarkan hasil angket 

gaya belajar, maka ditentukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan Kompetensi Dasar 

Penelitian ini dilakukan di kelas X 

IPS 3.2 SMA Negeri 1 Salatiga yang 

telah menggunakan Kurikulum 2013 

dalam proses pembelajarannya. 

Pengembangan mobile learning 

matematika memperhatikan hasil 

analisis gaya belajar siswa dan standar 

pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 

2013. Materi trigonometri untuk kelas X 

IPS terdiri dari 3 kompetensi dasar. 

Konten materi yang ditampilkan pada 

aplikasi disesuaikan dengan kompetensi 

dasar yang telah ditetapkan pada 

Kurikulum 2013. Penyajian materi diatur 

secara urut berdasarkan pada urutan 

proses pembelajaran. 

2. Menentukan Tujuan Belajar 

Proses pengembangan mobile 

learning matematika pada materi 

trigonometri disesuaikan  dengan 

Kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran 

yang harus dicapai pada materi 

trigonometri antara lain: (1) menghitung 

unsur-unsur yang belum diketahui pada 

segitiga siku-siku baik dengan sifat  

kesebangunan maupun teorema 

Phytagoras; (2) menemukan konsep 

perbandingan trigonometri pada segitiga 

siku-siku; (3) menentukan nilai-nilai 

perbandingan trigonometri pada segitiga 

siku-siku dengan menggunakan konsep 

yang sudah ditemukan; (4) menemukan 

sifat-sifat dan hubungan antar 

perbandingan trigonometri pada segitiga 

siku-siku; (5) menentukan strategi yang 

tepat dalam memanfaatkan perbandingan 

trigonometri untuk menyelesaikan 

masalah; (6) menentukan tinggi suatu 

obyek pada kehidupan nyata (yang 

terjangkau untuk dihitung). Materi dari 

mobile learning matematika telah 

mencakup 6 tujuan pembelajaran sesuai 

kurikulum 2013. 

 

c) Development (Pengembangan) 

1. Memilih Strategi Pembelajaran 

Analisis gaya belajar menunjukan 

bahwa sebagian besar siswa mempunyai 

tipe gaya belajar visual, berdasarkan 

hasil tersebut maka desain dari mobile 

learning matematika menyertakan unsur 

visual yang lebih dominan namun tetap 

terdapat unsur audiotori dan kinestetik 

didalam aplikasi tersebut. Unsur visual 

meliputi video penjelasan materi, 

gambar, dan grafik trigonometri, yang 

ditunjukan pada Gambar 1. 

 
Gambar 1. Unsur Visual Mobile Learning 

 

Unsur audiotori dalam mobile 

learning matematika terdapat pada 

video, dan juga suara penyambut saat 

masuk ke aplikasi. Gambar unsur 

kinestetik terdapat pada Gambar 2. 
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Gambar 2. Unsur audiotori  

Unsur kinestetik terdapat pada 

pengoperasian mobile learning 

matematika secara keseluruhan sebab  

dioprerasikan di handphone android 

dengan cara menyentuh layar handphone 

atau dikenal dengan touchscreen. Unsur 

kinestetik terdapat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Unsur Kinestetik  

 

2. Memilih Teknologi dan Media 

Pengembangan mobile learning 

matematika dalam penelitian ini 

menggunakan teknologi handphone 

khususnya dengan sistem operasi 

android. Berdasarkan hasil observasi 

yang telah dilakukan di kelas IPS 3.2 

SMA Negeri 1 Salatiga, keseluruhan 

siswa telah menggunakan handphone 

dengan system operasi android. 

3. Memilih Materi Pembelajaran 

Mobile learning matematika 

menggunakan materi pembelajaran 

trigonometri, dan telah disesuaikan 

dengan proses kegiatan belajar mengajar 

siswa di kelas X IPS 3.2 SMA Negeri 1 

Salatiga, yang digunakan sebagai 

suplemen pembelajaran bagi siswa. 

4. Pembuatan Aplikasi Mobile Learning 

Mobile learning matematika 

merupakan aplikasi yang dapat diinstal 

pada perangkat android. Komponen-

komponen dalam aplikasi adalah segai 

berikut: 

a. Menu Utama 

Menu utama pada mobile learning 

matematika terdiri dari menu pembuka 

yang berisi tujuan pembelajaran 

selanjutnya masuk ke dalam menu 

utama yang berisi  sub menu yang 

berisi video pembelajaran yang 

menjelaskan pentingnya belajar 

trigonometri dan manfaatnya. Sub 

menu selanjutnya berisi materi pokok 

dari trigonometri, mulai dari aturan 

dasar dari segitiga sampai konsep 

aplikasi dari trigonometri. 

Sebagai evaluasi dari 

pembelajaran, terdapat sub menu 

Battle yang berisi soal latihan untuk 

mengecek kemampuan siswa, dan juga 

terdapat sub menu yang berisi tentang 

keterangan tentang pembuat aplikasi. 

Tampilan menu tampak pada Gambar 

4. 

 

 
Gambar 4. Tampilan Menu  

 

b. Video Pembelajaran 

Video pembelajaran pada mobile 

learning matematika terdapat pada sub 

menu awal, yang berisi tentang video 

aplikasi dari trigonometri dalam 

kehidupan sehari-hari. Video tersebut 

menjelaskan kepada siswa tentang 
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pentingnya dari pembelajaran 

trigonometri dan memotivasi untuk 

mempelajari trigonometri. Tampilan 

menu video pembelajaran tampak pada 

Gambar 5. 

Gambar 5. Tampilan Video Mobile Learning 

Materi yang ditampilkan dalam 

mobile learning matematika adalah 

trigonometri yang telah disesuaikan 

dengan Kurikulum 2013. Penyajian 

materi secara urut dari dasar 

trigonometri meliputi konsep dasar 

segitiga, menghitung nilai sudut, 

identitas trigonometri dan fungsi 

trigonometri.  

Semuanya disusun berdasarkan 

silabus trigonometri pada kelas X IPS 

Kurikulum 2013 dan memuat 

pembelajaran yang kontekstual yang 

sesuai kehidupan sehari-hari. Gambar 

dan grafik digunakan dalam materi 

untuk memperjelas pemahaman 

konsep yang yang ditampilkan. 

Tampilan menu materi tampak pada 

Gambar 6. 

 
Gambar 6. Tampilan Materi 

 

c. Soal Evaluasi 

Soal evaluasi pada mobile 

learning matematika terdapat pada 

menu Battle, yang berisi 10 soal 

mengenai konsep dasar trigonometri 

sampai dengan aplikasi dari 

trigonometri. Evaluasi berupa soal 

pilihan ganda yang langsung dapat 

dikoreksi oleh aplikasi. Dengan menu 

evaluasi ini diharapkan dapat 

menerapkan apa yang telah dipelajari 

tentang trigonometri untuk 

memecahkan persoalan pada menu 

Battle. Tampilan menu latihan soal 

tampak pada Gambar 7. 

 

 
Gambar 7. Tampilan Menu Battle 

 

5. Tahap Uji Produk Mobile Learning 

Matematika 

1. Validitas Ahli 

Mobile lerning matematika 

divalidasi oleh validasi ahli atau 

validator. Instrumen validasi meliputi 

aspek tampilan dan aspek materi. 

Terdiri dari 10 indikator untuk aspek 

tampilan dan 10 indikator untuk 

aspek materi, yang seluruhnya telah 

mendapat persetujuan dari dosen 

pembimbing. Validasi dilakukan 

untuk memperoleh kritik dan saran 

dari para ahli dibidangnya dalam 

pengembangan aplikasi tersebut, dan 

layak digunakan dalam penelitian. 

Kritik dan saran dari validator 

menjadi acuan dalam perbaikan dari 

mobile learning matematika.  

 

2. Revisi Produk 

Revisi produk ini disesuaikan 

dengan kritik dan saran yang 

diberikan oleh validator. Saran, kritik 

dan tindak lanjut diuraikan pada 

Tabel 5 
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Tabel 5. Saran, Kritik dan Tindak Lanjut 

Saran dan Kritik Tindak Lanjut 

Tampilan  

Gambar 

diperbaiki agar 

lebih jelas dan 

tidak pecah. 

Gambar yang pecah 

diganti dengan gambar 

yang ukuran dan pixelnya 

lebih besar sehinga tidak 

pecah 

Kurang tampilan 

selamat datang 

bagi user 

Disisipkan tampilan 

selamat datang saat 

pengguna masuk ke 

aplikasi mobile learning. 

Sebaiknya 1 

frame diisi 

dengan 1 materi 

Karena keterbatasan dari 

aplikasi pembuat media 

pembelajaan mobile 

learning, revisi pada 

bagian ini tidak dapat 

diakukan dan hanya 

diperbaiki sedikit. 

Ada menu next 

dan link ke menu 

utama 

Setiap menu ditambahakan 

menu next yang dapat 

langsung masuk ke menu 

utama. 

Materi 

Pembagian menu 

segitiga, sudut 

istimewa, fungsi 

trigonometri, dan 

aturan tambahan. 

Perbaikan nama menu dan 

konten setiap menu dalam 

menu utama 

Penambahan 

jumlah soal 

latihan yang lebih 

beragam. 

jumlah soal ditambah yang 

awalnya hanya 4 soal 

ditambah menjadi 10 soal 

dan langsung dapat 

dikoreksi. 

Perlunya 

perdalam lagi 

materi 

trigonometri 

 

Penambahan materi yang 

lebih lengkap dan lebih 

jelas 

Perbaikan yang dilakukan telah sesuai 

dengan kritik dan saran dari validator, 

tahap selanjutnya  mobile learning 

matematika sudah layak digunakan 

sebagai instrumen penelitian. 

d) Implementation (Implementasi) 

Penelitian dilakukan di kelas X IPS 

3.2 dengan menggunakan mobile learning 

matematika sebagai suplemen pada materi 

trigonometri. Respons siswa diperoleh  

berdasarkan hasil pretest, posttest, lembar 

pendapat siswa, dan angket kepraktisan 

media. Pretest merupakan tes untuk 

mengetahui pemahaman awal siswa 

sebelum menggunakan mobile learning 

matematika yang terdiri dari 10 butir soal.  

Analisis hasil pretest merupakan 

acuan dari kemampuan awal siswa, tahap 

berikutnya siswa diberikan mobile 

learning matematika yang berfungsi 

membantu dan sebagai suplemen pada 

pembelajaran trigonometri setelah 3 

minggu penggunaan aplikasi, siswa 

diberikan posttest yang terdiri dari 10 butir 

soal dengan bobot soal seperti dengan 

pretest yang diberikan sebelumnya. Hasil 

dari posttest dibandingkan dengan hasil 

yang diperoleh dari pretest sebelumnya 

untuk mengetahui dampak yang diperoleh 

dari penggunaan mobile learning 

matematika.  

 

e) Evaluation (Evaluasi) 

Tahap evaluasi bertujuan untuk 

mengetahui kekurangan dari mobile 

learning matematika, hasil belajar siswa, 

dan strategi dalam pembelajaran. Hasil 

dari tahap evaluasi dijadikan dasar untuk 

perbaikan aplikasi. Hasil evaluasi 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Analisis data validasi 

Tahap analisis data validasi 

berdasarkan pada penilaian validator 

meliputi aspek media dan aspek materi. 

Kedua aspek dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Aspek tampilan 

Aspek tampilan terdiri dari 10 

indikator, berdasarkan penilaian 

dari 4 validator diperoleh 

persentase rata-rata sebesar 87% 

dan masuk dalam kategori sangat 

baik. 

2. Aspek materi 

Aspek materi terdiri dari 10 

indikator, berdasarkan penilaian 

dari 4 validator diperoleh 

persentase rata-rata sebesar 81,2% 

dan masuk dalam kategori baik. 

2. Analisis data keefektifan 

Keefektifan mobile learning 

matematika diperoleh berdasarkan 

hasil dari posttest, angket kepraktisan, 

dan lembar pendapat siswa. Nilai 
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pretest dan posttest siswa kelas X IPS 

3.2 telah diperoleh dan dijelaskan pada 

Tabel 6.  

Tabel 6. Data Nilai 

X 

IPS 

3.2 

Pretest Posttest 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

Jumlah 

Skor 

Rata-

rata 

1.270 53,33 2.070 86,25 

 

Data hasil belajar pretest dan 

posttest siswa yang telah terkumpul, 

kemudian dianalisis signifikansi 

peningkatannya dari nilai pretest yang 

dihitung dengan rumus N-Gain berikut. 

𝑁 − 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡
 

 

𝑁 𝐺𝑎𝑖𝑛 =
2.070 − 1.270

2.400 − 1.270
 

𝑁 𝐺𝑎𝑖𝑛 = 0,71 

 

Berdasarkan perhitungan 

menggunakan rumus N-Gain diperoleh 

hasil belajar kelas X IPS 3.2 mengalami 

peningkatan sebesar 0,71 yang 

termasuk dalam peningkatan tinggi. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa 

mobile learning matematika efektif 

bagi siswa kelas X IPS 3.2 karena 

terjadi peningkatan tinggi setelah 

penggunaan. 

Dari hasil analisis pendapat 

siswa disebutkan bahwa mobile 

learning matematika membantu siswa 

dalam belajar trigonometri. Desain 

tampilan menarik bagi siswa dan tidak 

membosankan, serta video, gambar 

yang terdapat membantu siswa 

memahami rumus dan konsep dari 

trigonometri. Materi yang disusun di 

dalam aplikasi diberikan secara urut 

dan rinci dan proses belajar 

trigonometri dapat berjalan secara 

terstruktur dan sesuai tahapan 

pemahaman dan Kurikulum 2013. 

Menu  Battle yang berisi tentang 

latihan menarik bagi siswa karena 

langsung dapat dikoreksi hasil jawaban 

benar maupun salah. Secara 

keseluruhan mobile learning 

matematika mendapat respons positif 

dari siswa dan efektif dinunakan 

sebagai suplemen pada pembelajaran 

trigonometri. 

3. Analisis data kepraktisan 

Kepraktisan mobile learning 

matematika diperoleh dari angket 

kepratisan yang diisi oleh pengguna 

mobile learning matematika yaitu 

siswa kelas X IPS 3.2. Analisis data 

kepratisan dari 5 siswa yang dipilih 

secara acak diperoleh persentase 

sebesar 81,2% yang termasuk dalam 

kategori baik. 

 

Pembahasan 

a) Validitas Aplikasi Mobile Learning 

Penelitian dan pengembangan 

mobile learning matematika pada materi 

trigonometri menggunakan model ADDIE 

yang meliputi Analysis (analisis), Design 

(desain), Development (pengembangan), 

Implementation (implementasi), dan 

Evaluation (evaluasi). Aplikasi ini 

merupakan suplemen pembelajaran pada 

materi trigonometri dengan menggunakan 

handphone dengan sistem operasi 

android. Konten yang terdapat didalamnya 

meliputi video pembelajaran yang 

menjelaskan tentang konsep dasar dari 

trigonometri, materi trigonometri terdiri 

dari penjelasan dan rumus trigonometri, 

terdapat juga gambar dan grafik dari 

trigonometri. Setelah materi dan 

penjelasan ditampilkan, pada tahap 

terakhir terdapat latihan soal yang masuk 

di menu Battle. 

Mobile learning matematika telah 

melalui tahap validasi dari 4 validator. 

Revisi dilakukan berdasarkan kritik dan 

saran dari validator meliputi aspek 

tampilan maupun aspek materi. 

Berdasarkan hasil validasi pada 

aspek tampilan memperoleh persentase 

sebesar 87% yang termasuk dalam 

kategori sangat baik. Kategori sangat baik 

meliputi tampilan aplikasi yang menarik, 
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tidak membosankan, serta mudah 

digunakan oleh penggunanya. Aspek 

materi memperoleh persentase sebesar 

82,5% yang termasuk dalam kategori 

baik. Kategori baik meliputi materi yang 

tersedia telah sesuai dengan konsep materi 

trigonometri di dalam Kurikulum 2013, 

disusun secara sistematis, dan dapat 

membantu pengguna dalam belajar 

trigonometri. 

 

b) Keefektifan Aplikasi Mobile Learning 

1. Data hasil belajar pretest dan posttest 

Hasil uji kemampuan siswa 

berdasarkan pretest dan posttest 

dianalisis kemudian dihitung 

peningkatannya mengunakan rumus N-

Gain. Berdasarakan perhitungan rumus 

N-Gain kelas X IPS 3.2 mengalami 

peningkatan sebesar 0,71 yang 

termasuk dalam kategori peningkatan 

tinggi. Hasil pretest dan posttest 

terdapat pada Grafik 2. 

 

 

Grafik 2. Rata-Rata Peningkatan 

Hasil Belajar Siswa 

Peningkatan siswa kelas X IPS 3.2 

cukup signifikan setelah menggunakan 

mobile learning matematika dan 

termasuk dalam kategori peningkatan 

tinggi, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa aplikasi mobile learning pada 

materi trigonometri efektif digunakan 

sebagai suplemen belajar. 

 

2. Hasil analisis lembar pendapat 

siswa.  

Analisis lembar pendapat siswa 

secara keseluruhan bahwa mobile 

learning matematika pada materi 

trigonometri mempunyai tampilan 

yang menarik dan materi yang 

ditampilkan membantu siswa dalam 

belajar trigonometri. Tema dan 

pemilihan warna yang sesuai membuat 

siswa tidak mudah bosan 

mengunakannya, sehingga 

meningkatkan keinginan siswa dalam 

belajar trigonometri. Selain tampilan, 

bahasa yang digunakan mudah 

dipahami siswa dan tidak membuat 

siswa bingung yang menggunakannya. 

Mobile learning matematika 

menggunakan Bahasa Indonesia yang 

baku dan benar dan disusun secara 

sederhana agar mudah dipahami siswa. 

Dari aspek penggunaan, aplikasi 

mudah digunakan karena tidak 

memerluakan cara khusus dalam 

pengoperasian dan dapat digunakan 

dimanapun dan kapanpun.  

Keseluruhan siswa menyatakan 

setuju apabila aplikasi tersebut 

dikembangkan untuk materi lain 

karena dapat menambah motivasi dan 

keinginan belajar selain itu mengurangi 

kebosanan pada saat belajar. Siswa 

juga memberikn pendapat bahwa 

mobile learning matematika kurang 

baik jika digunakan sebagai sumber 

belajar utama, namaun sangat baik 

sebagai tambahan atau suplemen dalam 

pembelajaran. Lembar pendapat siswa 

terdapat pada Gambar 8. 

 

3. Kepraktisan Pembuatan Mobile 

learning matematika 

Berdasarkan hasil analisis angket 

kepraktisan mobile learning 

matematika yang diperoleh dari 5 

orang responsden dan juga siswa 

pengguna media diperoleh persentase 

sebesar 81,2% dan termasuk dalam 

kategori baik. Kategori baik meliputi 

bahwa mobile learning matematika 

menarik digunakan untuk pembelajara 

trigonometri, tampilan tidak 

53.33

86.25

0
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40
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80

100
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membosankan, dapat digunakan setiap 

saat, dan mudah dalam 

penggunaannya. Secara keseluruhan 

dapat disimpulkan bahwa mobile 

learning matematika pada materi 

trigonometri praktis digunakan dalam 

pembelajaran. 

 

PENUTUP 

Proses pengembangan mobile learning 

matematika menggunakan software Corel 

Draw X7 untuk mendesain tampilan, dan 

selanjutnya menggunakan software online MIT 

Inventor untuk mengkonversi menjadi aplikasi 

android  dengan format APK. Mobile learning 

matematika telah melalui proses validasi dari 

aspek tampilan maupun aspek materi. Hasil 

validasi diperoleh persentase kevalidan aspek 

tampilan sebesar 85,33% termasuk dalam 

kategori sangat baik dan aspek materi sebesar 

82,67% yang termasuk dalam kategori baik. 

Kepraktisan mobile learning 

matematika diperoleh berdasarkan hasil 

analisis lembar instrumen kepraktisan yang 

memperoleh persentase sebesar 81,2% yang 

termasuk dalam kategori baik. Keefektifan 

mobile learning matematika diperoleh 

berdasarkan perbandingan nilai pretest dan 

posttest mengalami peningkatan sebesar 0,71 

yang termasuk dalam kategori tinggi. Hasil 

analisis lembar pendapat siswa mendapat 

respons positif dari siswa. Siswa menyatakan 

bahwa aplikasi tersebut menarik, tidak 

membosankan, dan dapat membantu dalam 

belajar khususnya materi trigonometri. 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan 

hasil tersebut adalah mobile learning 

matematika yang dihasilkan efektif digunakan 

sebagai suplemen belajar siswa dan dapat 

dikembangkan untuk materi lainya. 
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