
Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman 

namun disarankan seringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus 

penjelasan di setiap poin. 

 

Pelaksanaan penelitian telah terlaksana 100% yang terdiri dari: (1) pengumpulan literatur 

pengembangan bahan ajar & sistem mobile blended learning; (2) perancangan dan pengkajian 

bahan ajar & sistem mobile learning; (3) Focus Group Discussion persiapan penelitian; (4) 

pengembangan bahan ajar, sistem mobile learning, dan instrumen penelitian; (5) validasi bahan 

ajar, sistem mobile learning, dan instrumen penelitian pada level SMP dan SMA; (6) ujicoba 

instrumen penelitian kepada siswa dan guru level SMP dan SMA; (7) ujicoba bahan ajar dan 

sistem mobile learning terbatas kepada 80 orang guru matematika (30 orang melakukan ujicoba 

dan 50 mengikuti pelatihan pemanfaatan mastering math) dan 360 siswa (SMP dan SMA) di 

Jawa Barat; (8) revisi bahan ajar dan sistem mobile learning.  

Data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: (1) hasil pengembangan bahan ajar dan sistem 

mobile learning; (2) data hasil ujicoba instrumen; (3) data hasil validasi bahan ajar dan  sistem 

mobile learning; dan (4) data hasil ujicoba bahan ajar dan  sistem mobile learning. Data hasil 

penelitian sebagai berikut: 

a. Pengembangan Bahan Ajar dan Sistem Mobile-Learning 

Bahan ajar dan sistem mobile learning yang dikembangkan oleh Kurt [1] menggunakan 

tahapan Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation (ADDIE) model , 

sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Tahapan ADDIE  

 

1) Analysis; tahap melakukan analisis kebutuhan terhadap pengguna bahan ajar dan sistem 

mobile-learning. Pada penelitian ini, pengguna sistem tersebut adalah guru-guru 

matematika dan siswa SMP di Jawa Barat dengan materi yang dibuat ada enam sub 

pokok bahasan. 

2) Design; tahap membuat disain bahan ajar dan sistem mobile-learning, dengan langkah-

langkah sebagai berikut: 

C.  HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah 

dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian meliputi data, hasil analisis, dan capaian luaran 

(wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan 

pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, 

tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini. 



 

 

 

 

a) Membuat story board 

 
 

 
 

 
 

 

 Gambar 2. Story board  

 

b) Membuat bahan ajar 

- Materi Relasi dan Fungsi 



- Pola Bilanagan 

- Koordinat Kartesius 

- Persamaan Garis Lurus 

- Teorema Phytagoras 

- Sistem Persamaan Linear Dua Variabel 

 

c) Membuat sistem mobile-learning 

   

Tampilan pertama Login Registrasi 

 

 

 

 

Home Pemilihan kelas Pembuatan kelas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

Tampilan dalam kelas Membuat postingan Membuat tugas 

 

 

 

 

Kompetensi dasar Peta Konsep Sub Bab 

 

   



Materi Permasalahan Kontekstual Latihan Soal 

 

   

Feedback Quiz Diskusi 

 

Gambar 3. Sistem Mobile Learning (Mastering Maths) 

 

3) Development; tahap melakukan pengembangan bahan ajar dan sistem mobile-learning, 

dengan tahapan sebagai berikut: 

a) Melakukan Validasi bahan ajar dan sistem mobile-learning oleh 5 validator, yang terdiri 

dari 2 orang ahli pendidikan matematika, 1 orang guru SMP, dan 2 orang ahli IT; 

b) Melakukan uji coba terbatas kepada 30 orang guru-guru dan 360 siswa SMP di Jawa 

Barat 

c) Revisi bahan ajar dan sistem mobile-learning 

4) Implementation dan 5) Evaluasi; akan dilakukan pada tahapan penelitian berikutnya. 

 

b. Data Hasil Uji Coba Instrumen 

Data hasil uji coba instrumen dilakukan terhadap dua level sekolah, yaitu level sekolah 

SMP dan level sekolah SMA. Hasil uji coba adalah sebagai berikut: 

1. Materi SMP 

Tabel 1. Validasi Materi SMP 

1. Koordinat Kartesius 

No Validitas Keterangan Reliabilitas Keterangan 

1 ,396 Valid Dipakai  
 
 
 

,701 

 

 

 

Reliabel 

2 ,542 Valid Dipakai 

3 ,526 Valid Dipakai 

4 ,598 Valid Dipakai 



5 ,647 Valid Dipakai 

6 ,588 Valid Dipakai 

Dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23 diperoleh bahwa tidak ada nilai kurang dari r 

tabel yaitu 0,361 (pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan N = 30). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa semua nomor valid. Koefisien reliabilitas hasil uji coba instrumen 

menyatakan bahwa soal yang dibuat koefisien reliabilitasnya adalah 0,701. Karena nilai 

tersebut >0,6 maka soal tersebut reliabel. 

 

2. Persamaan Garis Lurus 

No Validitas Keterangan Perbaikan 

Sebelum Revisi Setelah Revisi 

1 ,572** Valid Dipakai   

2 ,329 Tidak 

Valid 

Direvisi Sebuah titik P(3, d) 

terletak pada garis 

yang melalui titik Q(-

2, 10) dan R(1, 1), 

maka nilai d adalah ... 

Diketahui sebuah titik 

P(3, d) terletak pada 

sebuah garis yang melalui 

titik Q(-2, 10) dan R(1, 1), 

maka nilai d pada titik P 

adalah ... 

3 ,635** Valid Dipakai   

4 ,319 Tidak 

Valid 

Direvisi Persamaan garis 𝑦 +

𝑝 + 20 = (𝑝 − 1)𝑥 

melalui titik (7, p-2). 

Gradien garis tersebut 

adalah ... 

 

Berapakah gradien suatu 

garis jika diketahui 

persamaan garis 𝑦 + 𝑝 +
20 = (𝑝 − 1)𝑥 yang 

melalui titik (7, p-2)?  

5 ,532** Valid Dipakai   

6 ,539** Valid Dipakai   

Dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23 diperoleh bahwa terdapat nilai kurang dari r 

tabel yaitu 0,374 (pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan N = 30). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa semua nomor valid. Koefisien reliabilitas hasil uji coba instrumen 

menyatakan bahwa soal yang dibuat koefisien reliabilitasnya adalah 0,653. Karena nilai 

tersebut >0,6 maka soal tersebut reliabel. 

3. Lingkaran 

No Validitas Keterangan Perbaikan 

Sebelum Revisi Setelah Revisi 

Soal 1 0,361 Valid Dipakai  

 

Tidak ada revisi 

 

 

 

Tidak ada perubahan 
Soal 2 0,361 Valid Dipakai 

Soal 3 0,361 Valid Dipakai 

Soal 4 0,361 Valid Dipakai 

Soal 5 0,361 Valid Dipakai 



Soal 6 0,361 Tidak 
Valid 

Direvisi Gambar di bawah 

adalah gambar daerah 

setengah lingkaran yang 

diameternya sisi sisi 

segitiga siku siku ABC. 

 

 

 

 

Tunjukkan bahwa luas 

daerah yang berwarna 

biru di tambah luas 

daerah yang berwarna 

merah sama dengan luas 

daerah yang berwarna 

hijau. 

Gambar di bawah adalah 

gambar daerah setengah 

lingkaran yang diameternya 

sisi sisi segitiga siku siku 

ABC yaitu a = 4 cm, b = 3 

cm dan c = 5 cm. 

 

 

 

 

 
Tunjukkan bahwa luas 

daerah yang berwarna biru 

ditambah luas daerah yang 

berwarna merah sama 

dengan luas daerah yang 

berwarna hijau. 

Dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23 diperoleh bahwa tidak ada nilai kurang dari r 

tabel yaitu 0,361 (pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan N = 30). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa semua nomor valid. Koefisien reliabilitas hasil uji coba instrumen 

menyatakan bahwa soal yang dibuat koefisien reliabilitasnya adalah 0,753. Karena nilai 

tersebut >0,6 maka soal tersebut reliabel. 

 
No 𝒓𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈  Keterangan Reliabilitas Keterangan 

1 ,336 Valid Dipakai 0,921 Reliabilitas tinggi 

2 ,415 Valid Dipakai 

4 ,458 Valid Dipakai 

5 ,558* Valid Dipakai 

6 ,149 Tidak Valid Direvisi 

7 ,676* Valid Dipakai 

8 ,515 Valid Dipakai 

9 ,694** Valid Dipakai 

10 ,718** Valid Dipakai 

11 ,246  Tidak Valid Direvisi 

12 ,694** Valid Dipakai 

13 ,784** Valid Dipakai 

14 ,694** Valid Dipakai 

15 ,715** Valid Dipakai 

16 ,773** Valid Dipakai 

17 ,694** Valid Dipakai 

18 ,653* Valid Dipakai 

19 ,015 Tidak Valid Direvisi 

20 ,630* Valid Dipakai 

21 ,551 Valid Dipakai 

 

 



22 ,698** Valid Dipakai 

23 ,805** Valid Dipakai 

24 ,682* Valid Dipakai 

25 ,818** Valid Dipakai 

26 ,688** Valid Dipakai 

27 ,818** Valid Dipakai 

28 ,669* Valid Dipakai 

29 ,889** Valid Dipakai 

30 ,705** Valid Dipakai 

31 ,738** Valid Dipakai 

32 ,639* Valid Dipakai 

33 ,785** Valid Dipakai 

34 ,567* Valid Dipakai 

35 ,648* Valid Dipakai 

36 ,568* Valid Dipakai 

37 ,479 Valid Dipakai 

38 ,327 Valid Dipakai 

39 ,281 Valid Dipakai 

Dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 23 diperoleh bahwa tidak ada nilai kurang dari r 

tabel yaitu 0,2605 (pada signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi dan N = 30). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa semua nomor valid. 

Koefisien reliabilitas hasil uji coba instrumen menyatakan bahwa soal yang dibuat koefisien 

reliabilitasnya adalah 0,921. Karena nilai tersebut > 0,6 maka soal tersebut reliabel. 

 

 

2. Materi SMA 

Hasil uji coba instrumen penelitian adalah sebagai berikut: 

a)  Uji Validitas Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Instrumen untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif siswa sebanyak 6 butir pertanyaan 

berbentuk essay. Uji validitas tesmenggunakan analisis butir dengan menggunakan rumus 

korelasi Product Moment. Uji validitas instrument tes dilakukan dengan menggunakan 

software IBM SPSS 20 yang hasilnya dapat dilihat pada lampiran. Hasil analisis uji validitas 

dikonsultasikan dengan nilai signifikansi 0,05 dan r hitung harus bernilai positif. Sebuah butir 

dikatakan valid apabila r hitung positif dan nilai signifikansi hitung ≤ 0,05. 

Hasil uji validitas instrument tes kemampuan berpikir kreatif menggunakan jasa software 

IBM SPSS 20 dapat dilihat pada lampiran. Hasil uji coba sebanyak 6 pertanyaan dan semua 

soal valid.  

b)  Uji Reliabilitas Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Uji reliabilitas instrumen menggunakan Rumus Alpha dengan bantuan program software 

IBM SPSS 20. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran. Apabila Cronbach’s Alpha > 

0,355 maka instrument tes tersebut reliabel sedangkan apabila Cronbach’s Alpha < 0,355 maka 

instrument tes tersebut tidak reliabel. Dan diperoleh nilai r tabelnya dalah 0,355 sedangkan  



nilai Cronbach’s Alpha nya adalah 0,663. Karena 0,663 > 0,355 sehingga instrumen tes ini 

reliabel. Reliabilitas dari instrumen  

c) Tes kemampuan berpikir kreatif siswa dapat diinterpretasikan dengan kategori sedang. Uji  

Daya Pembeda Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

 Untuk menetukan daya pembeda soal, terlebih dahulu peneliti mengurutkan skor yang 

telah diperoleh kemudian dibagi menjadi kelompok atas dan kelompok bawah. Hasil dari 

perhitungan 6 butir soal diperoleh data butir soal nomor 1, 3 dan 6 termasuk dalam kriteria baik  

serta soal no 2 dan 4 termasuk dalam kriteria cukup.  

d) Uji Tingkat Kesukaran Tes Kemampuan Berpikir Kreatif 

Untuk menentukan taraf kesukaran masing-masing butir soal terlebih dahulu peneliti 

menjumlahkan jawaban yang benar tiap butir soal yang dijawab oleh peserta uji coba 

instrumen. Berdasarkan perhitungan 6 butir soal, diperoleh soal nomor 2 termasuk kategori 

sulit, no mor 4,5 dan 6 termasuk dalam kategori sedang serta soal nomor 1 termasuk dalam 

kategori mudah.   

 

c. Hasil Validasi Bahan Ajar dan Sistem Mobile Learning 

Hasil validasi bahan ajar dan sistem mobile learning terdiri dari dua level sekolah SMP 

dan SMA sebagai berikut: 

 

1. SMP 

Data yang diperoleh berasal dari 5 orang validator terhadap aplikasi mastering maths, 

validator tersebut adalah 2 orang guru besar pendidikan matematika, 1 orang ahli matematika 

sekaligus guru matematika, dan 2 orang ahli pemograman dan e-learning. Untuk itu dilakukan 

Uji Q-Cochran untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara lebih dua sampel yang 

berhubungan. Berikut ini hasil uji qcochran terhadap hasil validasi bahan ajar dan sistem m-

learning: 

        Tabel 2. Uji Kesamaan Pertimbangan Validator 

 

 

 

 

 

 
 

2. SMA 

Validasi terhadap bahan ajar dan materi terbagi menjadi dua bagian sebagai berikut: 

a) Hasil Validasi terhadap Bahan Ajar pada materi Barisan dan Deret 

 

Tabel 3. Data Hasil Validasi Ahli Materi 

 

N 5 

Cochran's Q 49,712a 

Df 38 

Asymp. Sig. ,097 

a. 1 is treated as a success. 



No Pertanyaan 
Nilai ∑  

Rata-

rata 

Kategori 

V1 V2 V3 V4 V5 

Aspek Materi         

1 
Tujuan pembelajaran dirumuskan 

dengan jelas 

5 5 5 5 5 25 5 Sangat 

Valid 

2 
Materi yang disampaikan sesuai dengan 

KI, KD 

5 5 5 5 5 25 5 Sangat 

Valid 

3 
Materi yang disampaikan sesuai dengan 

tujuan pembelajaran 

5 4 4 4 5 22 4,4 Sangat 

Valid 

4 Materi yang disampaikan aktual 4 4 4 4 4 20 4 Valid 

5 
Materi yang disampaikan dalam media 

lengkap 

5 4 3 5 5 22 4,4 Sangat 

Valid 

6 
Materi disampaikan dengan jelas 5 4 4 4 5 22 4,4 Sangat 

Valid 
7 Materi disampaikan secara sistematis 5 4 5 4 4 22 4,4 Sangat 

Valid 
8 Materi yang disampaikan dikemas 

secara menarik 

4 4 4 4 5 21 4,2 Sangat 

Valid 
9 Materi yang disajikan mudah difahami 4 4 4 4 4 20 4 Valid 

Jumlah 199 

Jumlah Rata – Rata 39,8 

Aspek Soal         

10 Soal dirumuskan dengan jelas 5 5 4 4 4 22 4,4 Sangat 

Valid 
11 Soal di dalam media lengkap 5 4 5 4 4 22 4,4 Sangat 

Valid 
12 Soal sesuai teori dan konsep 5 5 4 4 4 22 4,4 Sangat 

Valid 
13 Kunci jawaban sesuai dengan soal 5 5 4 4 4 22 4,4 Sangat 

Valid 
14 Terdapat umpan balik terhadap hasil 

evaluasi 

5 4 4 4 4 21 4,2 Sangat 

Valid 
15 Evaluasi konsisten dengan tujuan 

pembelajaran 

5 4 5 4 4 22 4,4 Sangat 

Valid 
Jumlah  131 

Jumlah Rata – Rata 26,2 

Aspek Bahasa         

16 Bahasa yang digunakan komunikatif 4 4 4 4 4 20 4 Valid 

17 Istilah dan pertanyaan yang digunakan 

tepat dan sesuai 

4 4 4 4 4 20 4 Valid 

Jumlah  40 

Jumlah Rata – Rata 8 

Aspek Keterlaksanaan         

18 Media meningkatkan pemahaman siswa 4 4 4 4 4 20 4 Valid 
19 Materi yang disajikan menarik perhatian 

siswa 

4 4 4 4 4 20 4 Valid 

20 Siswa lebih aktif dalam melakukan 

kegiatan belajar 

4 4 5 4 4 20 4 Valid 

Jumlah  60 

Jumlah Rata – Rata 12 

Jumlah Total 430 

 Jumlah Rata-Rata   86 

Rata- Rata Validator 4,3 

Kriteria Sangat Valid 

 

 



b) Hasil Validasi Aplikasi M-Learning 

Hasil validasi terhadap aplikasi M-Learning adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 4. Data Hasil Validasi Ahli Media 

 

No Pertanyaan 

Nilai ∑  
Rata

-

Rata 

Kategori  

V1 V2 V3 V4 V5 

Aspek Perangkat Lunak         

1 File aplikasi tidak besar 3 5 4 4 4 20 4 Valid 

2 
Aplikasi tidak berjalan lambat 5 5 4 4 4 22 4.4 Sangat 

Valid 

3 
Aplikasi tidak berhenti sata 

pengoperasian 

5 4 4 3 4 20 4 Valid 

4 
Smartphone tidak berhenti saat 

pengoperasian  

5 5 4 4 4 22 4,4 Sangat 

Valid 

5 
Aplikasi dapat dijalankan pada 

semua jenis smartphone  

4 4 3 4 3 18 3,6 Valid 

6 
Aplikasi dapat dijalankan 

dengan simpel  

5 5 4 3 4 21 4,2 Sangat 

Valid 

7 Aplikasi mudah dijalankan 5 5 4 3 4 21 4,2 Sangat 

Valid 

8 Dilengkapi petunjuk 

menjalankan aplikasi 

5 5 4 4 4 22 4,4 Sangat 

Valid 

9 Dilengkapi umpan balik yang 

jelas 

4 5 4 4 4 21 4,2 Sangat 

Valid 

10 Memiliki alur penggunaan 

aplikasi yang jelas 

5 5 4 4 4 21 4,2 Sangat 

Valid 

11 Pengoperasian sesuai petunjuk 4 5 4 4 4 21 4,2 Sangat 

Valid 

12 Pengoperasian sederhana 4 5 5 4 5 23 4,6 Sangat 

Valid 

Jumlah 252 

Jumlah Rata-Rata 50,4 

Aspek Komunikasi Visual         

13 Pengguna dapat berinteraksi 

dengan aplikasi 

5 5 4 5 4 23 4,6 Sangat 

Valid 

14 Kreatif dalam menuangkan ide 

gagasan 

3 5 4 5 4 21 4,2 Sangat 

Valid 

15 Penggunaan suara tidak 

mengganggu 

4 5 4 4 4 21 4,2 Sangat 

Valid 

16 Suara yang digunakan sudah 

tepat 

4 5 4 4 4 21 4,2 Sangat 

Valid 

17 Suara yang digunakan menarik 4 5 4 4 4 21 4,2 Sangat 

Valid 

18 Tampilan yang digunakan 

dalam aplikasi menarik 

4 5 4 4 4 21 4,2 Sangat 

Valid 

19 Tulisan dapat dibaca dengan 

baik 

5 5 5 5 4 24 4,8 Sangat 

Valid 



No Pertanyaan 

Nilai ∑  
Rata

-

Rata 

Kategori  

V1 V2 V3 V4 V5 

20 Warna sudah tepat 4 5 4 5 5 23 4,6 Sangat 

Valid 

21 Animasi yang digunakan 

menarik 

4 4 4 4 5 21 4,2 Sangat 

Valid 

22 Animasi tidak mengganggu 5 5 4 4 5 23 4,6 Sangat 

Valid 

23 Tombol sederhana 4 5 4 4 5 22 4,4 Sangat 

Valid 

24 Tombol berfungsi dengan baik 5 5 5 4 5 24 4,8 Sangat 

Valid 

Jumlah 265 

Jumlah Rata-Rata 53 

Jumlah Total 517 

Jumlah Rata-Rata 103,4 

Rata-Rata Validator 4,31 

Kriteria Sangat Valid 
 

 

d. Tampilan Aplikasi “Mastering Math” pada Android 

Berikut ini beberapa tampilan aplikasi “Mastering Math” level SMP  pada materi pola bilangan dan 

persamaan garis lurus. 

1. Pola bilangan 

Pada tampilan awal, siswa maupun guru harus registrasi dengan memasukkan email masing-

masing dan menyimpan password sehingga aplikasi bisa terbuka untuk mengisi identitas diri. 

Gambar 4 berikut merupakan tampilan sampul bahan ajar pada smartphone siswa 

 

 
Gambar 4. Tampilan sampul bahan ajar pada smartphone siswa  



Setelah tampilan sampul bahan ajar, materi-materi pokok yang memuat materi ganjil muncul 

Ketika siswa masuk di registrasi awal. Tampilan bahan ajar memuat Kompetensi dasar, peta 

konsep, materi pokok yang akan dibahas yaitu barisan bilangan, barisan dan deret aritmetika, 

barisan dan deret geometri, rangkuman, referensi, postes, Latihan soal, dan kuis. Adapun 

Tampilan bahan ajar dapat dilihat pada gambar 5: 

 

  

Gambar 5. Tampilan Bahan Ajar 

Kompetensi dasar merupakan ukuran kemampuan minimal yang dapat dicapai siswa 

berkaitan dengan hasil belajar, materi yang dipelajari dan tujuan yang harus dicapai 

sehingga terarah dan merupakan program yang telah terstruktur pada setiap sekolah. Peta 

konsep merupakan ilustrasi cakupan materi yang bermakna memuat garis besar informasi, 

fakta dan konsep ke dalam konteks pemahaman yang baik. Sedangkan sejarah dalam bahan 

ajar mobile learning diberikan agar siswa mengetahui sejarah singkat tentang asal mula 

atau penemu pola bilangan.  

2. Persamaan garis lurus 

Tampilan awal pada produk m-learning disajikan pada gambar berikut.  

 

 

 

 

 

 



Gambar 6. Halaman Depan Produk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tampilan Registrasi 

Kompetensi dasar, peta konsep, dan sejarah singkat tentang penemu materu persamaan garis 

lurus merupakan komponen penting dalam suatu produk. Kompetensi dasar diberikan agar 

siswa mengetahui Peta konsep diberikan agar siswa memiliki gambaran cakupan materi yang 

disajikan. Sedangkan sejarah dalam bahan ajar m-learning diberikan agar siswa mengetahui 

sejarah singkat tentang asal mula atau penemu persamaan garis lurus. Screenshot kompetensi 

dasar, peta konsep, dan sejarah dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Kompetensi Dasar, Peta Konsep, dan Sejarah  

Pada setiap subbab materi terdapat penjelasan tentang tujuan pembelajaran dan masalah 

kontekstual. Tujuan pembelajarandalam bahan ajar m-learning disajikan agar siswa 

mengetahui apa yang harus dicapai setelah menyelesaikan materi tersebut. Sedangkan masalah 

kontektual pada bahan ajar m-learning disajikan untuk mengetahui masalah yang berhubungan 



dengan materi yang akan dibahas. Screenshot tampilan awal pada setiap sub materi dapat 

dilihat pada gambar 8 adapun tujuan pembelajaran dan masalah kontekstual dapat dilihat pada 

gambar 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Tampilan Awal setiap Submateri, Tujuan Pembelajaran dan  

Masalah Kontektual 

 

c. Uji Lapangan Penggunaan Aplikasi Mastering Math 

Implementasi dalam pengembangan media pembelajaran M-Learning materi 

Matematika materi Trigonometri diterapkan dikelas XI SMK Karya Pembangunan Pasirjambu. 

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh media pembelajaran berbasis android terhadap hasil 

belajar, peneliti menggunakan nilai pretest dan posttest. Dimana nilai diperoleh dari siswa 

sebelum menggunakan media pembelajaran berbasis android dan setelah menggunakannya. 

Berdasarkan uji lapangan dengan diterapkannya media pembelajaran berbasis android hasil 

belajar siswa meningkat dibandingkan sebelum menggunakan media pembelajaran berbasis 

android. 

1. Data Nilai Pretest dan Posttest 

Adapun hasil implementasi penggunaan media pembelajaran sebelum dan sesudah 

menggunakan media M-learning disajikan pada Tabel 5 berikut: 

Tabel 5  

Data Nilai Pretest Posttest 

No Nama Siswa Nilai Pretest Nilai Posttest 

1 S1 37 57 

2 S2 37 77 

3 S3 47 77 

4 S4 37 77 

5 S5 37 43 

6 S6 37 63 

7 S7 37 40 



No Nama Siswa Nilai Pretest Nilai Posttest 

8 S8 30 63 

9 S9 33 67 

10 S10 43 50 

11 S11 27 57 

12 S12 33 60 

13 S13 30 57 

14 S14 47 57 

15 S15 20 40 

16 S16 30 67 

17 S17 37 53 

18 S18 30 80 

19 S19 37 73 

20 S20 30 60 

Rata-rata 34.67 60.83 
 

2. Analisis Data 

a) Analisis hasil Uji T berpasangan (paired) dan N-Gain 

Uji ini dilakukan terhadap dua sampel yang berpasangan (paired), sampel ini diartikan 

sebagai sampel dengan subjek yang sama, namun dilakukan dengan dua perlakukan atau 

pengukuran yang berbeda, subjek akan mendapat perlakukan I sebelum menggunakan aplikasi 

Mastering Math kemudian perlakuan II hasil belajar setelah penggunaan aplikasi Mastering 

Math pada mata pelajaran Trigonometri di SMK Karya Pembangunan Pasirjambu.  

 

 

 

Tabel 6  

Hasil Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

pretest .218 20 .014 .924 20 .119 

postest .124 20 .200* .946 20 .313 

 

Pada bagian pertama pada Tabel 6 terlihat ringkasan statistik dari kedua sampel, untuk 

hasil berlajar siswa sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) dengan menggunakan Shapiro-

Wilk maka data berdistribusi normal hal ini bisa dilihat dari Sig. pretest 0.119 > dari nilai 

signifikansi 5% atau 0.05 begitupun dengan data posttest Sig. Postest 0.313 > dari nilai 

signifikansi 5% atau 0.05.  

Tabel 7 

 Hasil Uji Paired Samples Statistics 

 Mean N Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 



Pair 1 
pretest 34.80 20 6.510 1.456 

postest 60.90 20 12.161 2.719 

 

Untuk hasil belajar siswa sebelum penggunaan aplikasi Mastering Math, pada Tabel 7 

siswa memperoleh nilai rata-rata 34.80, sedangkan hasil belajar setelah penggunaan aplikasi 

Mastering Math, siswa memperoleh nilai rata-rata 60,9.  

Sementara untuk hasil analisis menggunakan uji T berpasangan (paired) hasil dari 

pembelajaran sebelum menggunakan media M-Learning dan setelah menggunakan 

pembelajaran M-Learning maka diperoleh hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 8 

Hasil Uji Paired Samples Test 

 Paired Differences 

t Df 
Sig. (2-

tailed) Mean 

Std. 

Deviati

on 

Std. 

Error 

Mean 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Pair 1 
pretest - 

postest 
-26.1 12.7 2.84 -32.04 -20.15 -9.18 19 .000 

 

Pada bagian ketiga dari hasil uji SPSS 20.0. Maka dapat dilihat dari distribusi data yang 

ada pada kolom t. berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel.  

• Jika statistik hitung > statisitika tabel, maka H0 di tolak 

• Jika statistik hitung < statistic tabel (tabel t), maka H0 diterima. 

Berdasarkan hasil analisis SPSS 20.0 diperoleh T hitung sebesar 9.813 sedangkan untuk 

t tabel dengan alpha 5%. Maka jumlah data 20-1=19 maka diperoleh t tabel sebesar 2.093. 

Sehingga di peroleh data t hitung 9.813 > 2.93 maka H0 di tolak. Jadi aplikasi Mastering Math 

Matematika materi Trigonometri signifikan. Dapat dilihat pula dalam tabel bahwa taraf 

signifikansi adalah 0.000 ≤ 0.05 artinya H0 ditolak dengan demikian terdapat perbedaan 

signifikan antara sebelum menggunakan aplikasi Mastering Math dan sesudah menggunakan 

aplikasi Mastering Math. 

Untuk analisis N-gain diambil dari hasil nilai pretest dan posttest. Berdasarkan Tabel 7 

terlihat rerata skor pretest 34.67 dan rerata skor posttest sebesar 60.83. Hal tersebut 

menunjukan adanya peningkatan, selain itu bisa dilihat pula dari gain skor sebagai berikut:  

𝑔 =  
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 −  𝑆𝑘𝑜𝑟𝑎𝑤𝑎𝑙

𝑆𝑘𝑜𝑟𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 −  𝑆𝑘𝑜𝑟𝑎𝑤𝑎𝑙
 

𝑔 =  
60.83 −  34.67

100 −  60.87
 

𝑔 =  
26.17

65.33 
= 0.40 

Berdasarkan perhitungan diatas, skor gain diperoleh sebesar 0.40 dengan kategori 

“sedang”. Peningkatan terhadap nilai rata-rata menunjukan bahawa secara umum aplikasi 

Mastering Math meningkatkan kemampuan matematis siswa. 

 



b) Respon Siswa terhadap Aplikasi Mastering Math 

Respon siswa terhadap Aplikasi Mastering Math dapat diketahui dengan menggunakan 

data kualitatif sederhana yakni dengan menggunakan rumus berikut: 

𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 =
∑𝑠𝑘𝑜𝑟

∑𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
× 100% 

Sedangkan data hasil tanggapan siswa diperoleh menggunakan angket. Berikut disajikan 

paparan deskriptif dari hasil penelitian uji lapangan terhadap produk yang dikembangkan 

dengan metode kuisioner angket yang terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek perangkat lunak, desaon 

pembelajaran, dan komunikasi visual. Adapun hasil respon siswa sebagai berikut: 

1) Aspek perangkat lunak 

Untuk hasil data respon siswa terhadap aspek perangkat lunak disajikan pada Tabel 9 berikut: 

Tabel 9 

 Respon Siswa Terhadap Perangkat Lunak 

Respon 

Siswa 

Item 

1 2 3 4 

Jumlah 69 66 76 73 

skor total 105 105 105 105 

persentase 

soal 66% 63% 72% 70% 

Rata-rata 68% 

Kategori Layak  

 

Berdasarkan data respon siswa pada aspek perangkat lunak yang ada dalam Aplikasi Mastering 

Math pada Tabel 1 rata-rata persentase yang diberikan oleh siswa sebesar 68%. Jumlah ini 

berada dalam rentang 61% - 80% sehingga penggunaan media ini baik digunakan dalam 

pembelajaran Matematika materi Trigonometri. 

 

 

2) Aspek desain pembelajaran 

Untuk hasil data respon siswa terhadap aspek desain pembelajaran disajikan pada Tabel 10 

berikut: 

Tabel 10 

 Respon Siswa Aspek Desain Pembelajaran 
Respon 

Siswa 

Item 

5 6 7 8 9 10 11 12 

Jumlah 68 68 69 72 70 69 71 68 

skor total 105 105 105 105 105 105 105 105 

persentase 

soal 65% 65% 66% 69% 67% 66% 68% 65% 

Rata-rata 66% 

Kategori Layak 

 



Berdasarkan data respon siswa pada aspek perangkat lunak yang ada pada Aplikasi Mastering 

Math pada Tabel 2 rata-rata persentase yang diberikan oleh siswa sebesar 66%. Jumlah ini 

berada dalam rentang 61% - 80% sehingga penggunaan media ini baik digunakan dalam 

pembelajaran Matematika materi Trigonometri. 

  

3) Aspek komunikasi visual 

Untuk hasil data respon siswa terhadap aspek komunikasi visual disajikan pada Tabel 3 berikut: 

 

Tabel 11 

Respon Siswa Terhadap Aspek Komunikasi Visual 
Respon 

Siswa 

Item 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Jumlah 73 68 68 67 70 74 70 72 72 

skor total 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

persentase 

soal 70% 65% 65% 64% 67% 70% 67% 69% 69% 

Rata-rata 67% 

Kategori Layak 

 

Berdasarkan data respon siswa pada aspek komunikasi visual Aplikasi Mastering Math 

pada Tabel 3 rata-rata persentase yang diberikan oleh siswa sebesar 67%. Jumlah ini berada 

dalam rentang 61% - 80% sehingga penggunaan media ini baik digunakan dalam pembelajaran 

Matematika materi Trigonometri. 

Adapun komentar dan saran siswa secara keseluruhan terhadap Aplikasi Mastering 

Math yang sedang dikembangkan diantaranya sebagai berikut: 

a) Desain tampilan dibuat lebih menarik 

b) Keamanan APK nya harus dibuat supaya tidak merusak perangkat lain 

c) Menyediakan tombol pada setiap soal pilihan ganda yang disediakan 

d) Memasukan audio video dalam aplikasinya 

e) Memperjelas tulisan sehingga tidak pecah 

f) Menyediakan aplikasi yang ukurannya kecil 

g) Menambah contoh soal dalam setiap subBab 

h) Menyediakan bentuk icon yang harus di buat sama 

Hasil respon siswa Aplikasi Mastering Math dikatakan layak untuk di gunakan dalam 

proses pembelajaran matematika, sehingga pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan. 

d) Implementasi Aplikasi Mastering Math 

Data yang diperoleh berasal dari perolehan skor kompetensi profesional 20 orang guru 

di beberapa kota di Jawa Barat, dan data nilai pencapaian High Order Thinking Skill (HOTs) 

matematika siswa yang belajar menggunakan m-learning.  

(1) Uji Korelasi antara Skor Kompetensi Profesional Guru dan Nilai HOTs Siswa 



Berikut hasil analisis pengaruh kompetensi profesional terhadap HOTs matematika 

siswa. Sampel tidak berdistribusi normal, sehingga dilakukan uji statistika non parametrik 

menggunakan Rank Spearman, untuk menganalisis hubungan dua variabel atau lebih yang 

diambil dari data sampel yang digeneralisasikan pada populasi. Besarnya keeratan hubungan 

dinyatakan dengan menggunakan koefisien korelasi. Nilai koefisien korelasi berkisar antara -

1 sampai dengan +1. Koefisen korelasi akan bernilai positif jika arah perubahan suatu variabel 

diikuti perubahan variabel dengan arah yang sama. Sebaliknya, koefisien korelasi akan bernilai 

negatif jika perubahan suatu variabel diikuti dengan perubahan variabel lain dengan arah yang 

berlawanan. Koefisien korelasi semakin kuat jika mendekati angka 1 dan semakin lemah jika 

koefisien mendekati angka 0 (Suliyanto, 2011). Pada Tabel 12 dapat dilihat hasil uji Rank 

Spearman implementasi sistem m-learning mengenai kemampuan profesional guru dan HOTs 

siswa: 

Tabel 12 

Korelasi antara Skor Kompetensi Profesional Guru dan Nilai HOTs Siswa 

Correlations 

 

Nilai_Kompetensi

guru Nilai_siswa 

Spearman's rho Nilai_KompetensiGuru Correlation Coefficient 1.000 .306 

Sig. (1-tailed) . .095 

N 20 20 

Nilai_siswa Correlation Coefficient .306 1.000 

Sig. (1-tailed) .095 . 

N 20 20 

 

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 12, diperoleh nilai 𝜌 hitung sebesar 0,306 dan 

nilai 𝜌 tabel dengan Df = (𝛼; 𝑛 − 2) atau 0,05; 18 sebesar 0,475. sedangkan nilai signifikansi 

sebesar 0,095. nilai 𝜌 hitung sebesar 0,306 lebih kecil daripada 𝜌 tabel (0,475) atau tingkat 

signifikansi 0,095 lebih besar dari alpha (0,05), maka hipotesis 𝐻𝑎 diterima, sehingga hipotesis 

yang menyatakan “Terdapat hubungan yang positif antara nilai kompetensi guru dengan nilai 

rata-rata matematika siswa” ditolak. Dengan demikian, tidak terdapat hubungan antara skor 

kompetensi profesional guru dan nilai HOTs siswa, sehingga kompetensi profesional guru 

tidak berpengaruh terhadap nilai HOTs siswa.  

(2) Uji Efektivitas Implementasi M-learning pada Siswa. 

Analisis data untuk mendeskripsikan pengaruh implementasi M-Learning terhadap 

kemampuan HOTs siswa menggunakan perhitungan effect size.  Perhitungan Effect Size ini 



adalah ukuran besarnya kekuatan hubungan antara variabel (Cohen, Manion, Morisson, 2018).  

 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑆𝑖𝑧𝑒 =
𝑟𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑠𝑒𝑙𝑖𝑠𝑖ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑟𝑒𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑠𝑖
 

 

 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑆𝑖𝑧𝑒 =
22,34

19,68
 

  

 𝐸𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑆𝑖𝑧𝑒 = 1,13 

 

Kriteria dalam menentukan besar effect size dalam penelitian ini mengikuti kriteria effect 

size menurut (Cohen, Manion, Morisson, 2018).  

Tabel 13 

Kriteria effect size 

Besar effect size Keterangan 

0,00 – 0,20 Memiliki efek lemah (sangat rendah) 

021-0,50 Memiliki efek rendah 

0,51-1,00 Memiliki efek sedang 

                 > 1,00 Memiliki efek tinggi 

 

 Secara Umum perhitungan pengaruh implementasi M-learning terhadap kemampuan 

HOTs siswa disajikan pada tabel berikut: 

 

 

 

 

Tabel 14 

Ukuran Effect Size Kemampuan HOTs Siswa 

Aspek Pretest 

(Jumlah siswa = 597) 

Postest 

(Jumlah siswa =597) 

Rerata 22,34 

Standar Deviasi 19,68 

Effect Size (d) 1,13 

 

 Berdasarkan hasil perhitungan effect size memberikan kesimpulan bahwa kekuatan 

pembelajaran m-learning terhadap kemampuan HOTs siswa sangat besar pengaruhnya dengan 

Effect Size sebesar 1,13. Dari data tersebut terlihat bahwa pengaruh m-learning terhadap HOTs 

siswa sangat besar.  

 



Pembahasan  

a. Pengembangan Bahan Ajar dan Sistem Mobile-Learning 

Setelah produk dinyatakan layak oleh para ahli, tahap selanjutnya adalah implementasi. 

Tahap implementasi media adalah tahap berikutnya yang ada dalam prosedur penelitian 

pengembangan media dengan mengukur pencapaian kemampuan koneksi matematis siswa 

sebelum menggunakan media mobile learning dan sesudah menggunakan media mobile 

learning dengan menggunakan soal pretest dan posttest pada siswa. Kedua hasil dibandingkan 

untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan peningkatan yang signifikan antara hasil belajar 

siswa yang menggunakan aplikasi mastering math dengan siswa yang belajar tanpa 

menggunakan aplikasi mobile learning. Yaniawati, et al. (2017) mengemukakan bahwa 

pembelajaran harus harus terintegrasi dengan penggunaan teknologi modern, elektronik dan 

digital, di hampir semua aspek kehidupan. Saat ini kita hidup di era digital. Pendidikan lembaga 

diharapkan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan perkembangan teknologi dan 

informasi modern. Matematika merupakan ilmu yang berperan penting dalam mempersiapkan 

sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berkarakter kompeten  dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Fisher, et al., 2017).  Penelitian Nasution 

(2016), mengemukakan bahwa pembelajaran matematika berbasis mobile learning merupakan 

suatu pilihan baru dalam dunia belajar dan sangat efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

b. Uji Lapangan Penggunaan Aplikasi Mastering Math 

Menurut Siahaan (Setiawardhani, 2013) fungsi mobile learning sendiri sebagai tambahan 

yang digunakan dalam proses pembelajaran, siswa mempunyai kebebasan memilih, dan 

memiliki tambahan pengetahuan dan wawasan. Selanjutnya Drigas & Pappas (2015) 

menyatakan bahwa pembelajaran online dan seluler dalam pembelajaran matematika bisa 

membantu pemecahan siswa, meningkatkan pemahaman konsep-konsep matematika, 

memberikan ide-ide yang dinamis dan mendorong kemampuan metakognitif secara umum. Hal 

ini sesuai dengan salah satu indikator koneksi matematis, yaitu pemahaman konsep-konsep 

matematis siswa. Dengan terbiasanya memahami konsep-konsep matematis yang baru maka 

tidak menutup kemungkinan mampu menambah rasa percaya diri mereka dalam mengerjakan 

persoalan yang diberikan, hingga mampu mengaitkan konsep-konsep yang mereka cari 

dimanapun mereka berada. Sejalan dengan Kachepa (2014) bahwa penggunaan teknologi 

mobile learning akan membantu siswa dalam membangun harga diri dan kepercayaan diri 

siswa.  

Menurut Pujiono (2016) mobile learning tidak sepenuhnya menggantikan e-learning 

dan pembelajaran tradisional. Hal ini dikarenakan mobile learning memiliki keterbatasan dari 

sisi perangkat/media belajarnya. Keterbatasan perangkat bergerak antaralain: 1). Kemampuan 

prosesor; 2). Kapasitas memori; 3). Layar tampilan; 4). Catu daya; 5). Perangkat Input/Output 

yang terbatas; 6). Pengguna harus memiliki kelebihan dalam bidang teknologi. 

Sedangkan kelebihan mobile learning diantaranya: 1) Dapat digunakan dimanapun dan waktu 

kapanpun; 2). Kebanyakan alat bergerak memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding 

harga PC desktop; 3). Ukuran perangkat yang kecil dan ringan dari pada PC desktop; 4). Dapat 

mengikut sertakan lebih banyak pembelajar karena mobile learning memanfaatkan teknologi 

yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. 

Peningkatan kemampuan matematis siswa melalui aplikasi mastering math adalah 

salah satu kemampuan yang harus dibiasakan oleh siswa karena kemampuan matematis ini 

dilakukan dengan menghubungkan berbagai hal dengan soal matematika baik antar konsep 

atau dengan kehidupan sehari-hari. Peneliti memberikan bahan ajar berbentuk aplikasi 

mastering math kepada siswa, sebagai usaha untuk menangani masalah tersebut. Setelah 

memberi perlakuan dengan menggunakan bahan ajar dalam proses pembelajaran, selanjutnya 



peneliti melihat hasil yang diukur dari kemampuan siswa dalam menjawab soal-soal matematis 

dalam materi Trigonometri. 

 

c. Implementasi Aplikasi Mastering Math 

Berdasarkan perhitungan uji korelasi, tidak terdapat hubungan antara skor kompetensi 

profesional guru dan nilai HOTs siswa, sehingga kompetensi profesional guru tidak 

berpengaruh terhadap nilai HOTs siswa. Hal ini membuktikan tidak ada hubungan antara skor 

kompetensi profesional guru dengan rata-rata skor kemampuan HOTs siswa dengan nilai 

koefisien korelasi 0,306. Temuan Siswandari dan Susilaningsih  (2013) menyatakan:  1)  hanya  

37%  dari  guru  bersertifikasi  yang  dapat  menyampaikan  materi dengan  jelas,  kemampuan  

pemanfaatan  media  dan  teknologi  pembelajaran,  kemampuan mengikuti  perkembangan  

iptek  dan  inovasi  pembelajaran  serta  pengembangan  keprofesian berkelanjutan masih perlu 

ditingkatkan; 2) diskusi antar sejawat yang mengampu mata pelajaran sama  merupakan  upaya  

yang  paling  diminati  untuk  mempertahankan  profesionalitasnya;  3) guru  bersertifikasi  

belum  menunjukkan  peningkatan  kualitas  pembelajaran  di  kelas  secara signifikan. Hal ini 

antara lain diindikasikan oleh kemampuan menjelaskan materi yang masih kurang, masih 

kurangnya kemampuan memanfaatkan teknologi pembelajaran (sekitar 25% dinyatakan 

kurang sampai cukup) dan 20% guru berindikasi kurang memperhatikan keadaan siswa secara 

individual. Sejalan dengan temuan tersebut, Astuti dan Jailani (2020) mengemukakan bahwa 

kompetensi guru belum seutuhnya dapat menjelaskan prestasi belajar siswa. Artinya lebih dari 

50% prestasi siswa dimungkinkan dipengaruhi oleh faktor lainnya. Hal ini bisa dipahami 

karena prestasi siswa ditentukan oleh banyak faktor seperti kemampuan siswa, kondisi di 

rumah, kondisi sekolah, dan teman siswa. Dengan demikian, untuk penelitian selanjutnya 

diharapkan dapat menyelidiki dan mengungkap faktor lain apa di luar kompetensi guru yang 

berkontribusi besar terhadap prestasi belajar matematika siswa 

 Hasil perhitungan effect size memberikan kesimpulan bahwa kekuatan pembelajaran m-

learning terhadap kemampuan HOTs siswa sangat besar pengaruhnya dengan Effect Size 

sebesar 1,13. Dari data tersebut terlihat bahwa pengaruh m-learning terhadap HOTs siswa 

sangat besar Hal ini didukung oleh penelitian Auliya, Suyitno dan Asikin (2021) yang 

menyatakan bahwa Mobile learning berbasis etnomatika dapat diaplikasikan dalam 

pembelajaran jarak jauh saat pandemi. Dengan pendekatan etnomatematika, siswa dapat 

menggabungan konsep dan aturan yang dipelajari dalam matematika kemudian dipraktekkan 

dengan kebudayaan sehingga didapatkan pengaruh positif untuk meningkatkan kemampun 

siswa dalam literasi matematis. Ningsih, Misdalina Marhamah (2017) juga mengemukakan 

bahwa peningkatan hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan blended learning 

lebih tinggi dari siswa yang belajar menggunakan konvensional. Sejalan dengan temuan 

tersebut, Galang, Suryatiningtiyas dan Kristanti 2016 menyampaikan bahwa pembelajaran 

blended-learning berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Hasil belajar siswa yang baik menunjukkan blended learning dapat digunakan untuk  

pembelajaran  matematika,  sebab  dengan  blended  learning  siswa  dapat  belajar kapanpun 

dan dimanapun. Blended learning juga membuat pengajar dapat mengatur pembagian materi   

pembelajaran   secara   efektif   agar   saat   pembelajaran   di   kelas   siswa   dapat   lebih 

memantapkan pemahaman tentang materi yang dipelajarinya. Blended learning merupakan 

salah satu solusi bagi guru agar dapat  membuat  siswa  untuk  belajar  dirumah  dengan  

memanfaatkan teknologi  yang  dia  miliki.  Kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa  

diluar  jam  tatap  muka dapat  dikelola  dan  dikontrol  dengan  baikoleh  pengajar,  hal  ini  

menyebabkan  siswa  dapat memantapkan pemahamannya dirumah yang membuat hasil 

belajarnya menjadi baik (Hakim, Purba dan Kusumawati).  

 

 



e. Kesimpulan  

Aplikasi mastering math yang dikembangkan valid dan dapat memberikan kesempatan lebih 

bagi siswa dalam berlatih mengerjakan soal-soal matematika. Namun demikian, media ini 

masih terbatas pada video, audio dan animasi. Penelitian selanjtnya dapat mengembangkan 

media yang sejenis dengan melengkapi fitur-fitur yang lebih lengkap dan menarik. 

Hasil uji lapangan yaitu, respon siswa terhadap Aplikasi Mastering Math dikatakan layak 

untuk di gunakan dalam proses pembelajaran matematika, sehingga pembelajaran lebih 

menarik dan menyenangkan. Hasil uji coba instrumen dilakukan terhadap dua level sekolah, 

yaitu level sekolah SMP dan level sekolah SMA. Berdasarkan hasil perhitungan uji validitas 

dan reliabilitas, disimpulkan bahwa bahan ajar dan aplikasi Mastering Math mempunyai 

validitas yang tinggi.  Hasil analisis data dari implementasi aplikasi mastering math, diperoleh 

dua kesimpulan yaitu: (1) Tidak terdapat korelasi positif antara kompetensi profesional guru 

dan rata-rata nilai HOTs siswa secara keseluruhan; (2) Berdasarkan hasil perhitungan effect 

size memberikan kesimpulan bahwa kekuatan pembelajaran m-learning terhadap kemampuan 

HOTs siswa sangat besar. 

 
D.  STATUS LUARAN:  Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran 

tambahan (jika ada) yang dijanjikan. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, 

hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung 

dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis 

luaran yang dijanjikan serta mengunggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan 

melalui Simlitabmas. 

Pelaksanaan penelitian tahun 2021 merupakan tahun ke-3, sehingga pada bagian ini kami akan 

menguraikan status luaran wajib dan luaran tambahan pada tahun pertama, ke-2, dan ke-3. 

Luaran wajib yang kami janjikan adalah dokumentasi hasil ujicoba produk dengan status sudah 

terealisasi dan terdokumentasikan. Luaran tambahan yang kami janjikan pada tahun pertama 

dan kedua telah sesuai bahkan melampaui apa yang kami janjikan. Seperti Hak Cipta, kami 

menjanjikan terdaftar 1 hak cipta, realisasinya kami mendapatkan 20 buah hak cipta. Seminar 

internasional kami laksanakan 2 kali, dan keynote speaker dalam pertemuan ilmiah nasional 

dilaksanakan 3 (tiga) kali. Luaran tambahan tahun pertama, kedua, dan ketiga disajikan dalam 

Tabel 15, 16, dan 17 berikut.  

Tabel 15. Status Capaian Luaran Tambahan Tahun Ketiga 

No Tahun 

Luaran 

Jenis 

Luaran 

Target 

Capaian 

Status 

Capaian 
Keterangan 

1 2021 

Prosiding 

dalam 

pertemuan 

ilmiah 

internasional 

Sudah terbit/ 

sudah 

dilaksanakan 

Accepted 

International Conference on Mathematics, 

Science, and Education (ICMSE) 2021. 

5-6th October 2021 

http://icmseunnes.com/2021/  

2 2021 

Prosiding 

dalam 

pertemuan 

ilmiah 

nasional 

Sudah terbit/ 

sudah 

dilaksanakan 

Accepted 

 8th Mathematics, Science, and Computer 

Science Education International Seminar 

Online, October 23th, 2021 

http://msceis.conference.upi.edu/2021/  

3 2021 
Buku ajar 

(ISBN) 
Editing Editing Modul Matematika SMP dan SMA 

4 2021 Hak cipta Terdaftar Granted 

1. Modul Barisan dan Deret, 

EC00202134540 

2. Modul Kaidah Pencacahan, 

EC00202134544 

3. Modul Limit Fungsi Aljabar, 

EC00202134559 

4. Modul Transformasi Geometri, 

http://icmseunnes.com/2021/
http://msceis.conference.upi.edu/2021/


EC00202134613 

5. Modul Trigonometri, EC00202134614 

6. Modul Turunan Fungsi, EC00202134616 

7. Modul Peluang, EC00202134617 

8. Modul Matriks, EC00202134618 

9. Modul Dimensi Tiga, EC00202135124 

5 2021 

Keikutsertaan 

dalam 

seminar 

internasional 

Sudah 

dilaksanakan 
Accepted 

International Conference on Mathematics, 

Science, and Education (ICMSE) 2021. 

5-6th October 2021 

http://icmseunnes.com/2021/ 

6 2021 

Keynote 

speaker 

dalam 

pertemuan 

ilmiah 

internasional 

Sudah 

dilaksanakan 

Belum 

dilaksanakan 
 

7 2021 

Keynote 

speaker 

dalam 

pertemuan 

ilmiah 

nasional 

Sudah 

dilaksanakan 

Sudah 

dilaksanakan 

Workshop online “Pembuatan Bahan ajar 

Berbasis Edpuzzle”. Sabtu, 14 Agustus 2021 

8 

2021 

Publikasi 

ilmiah jurnal 

internasional 

Accepted/ 

Published 
Published  

Journal for the Educational of Gifted Young 

Scientists, 9(3), 251-268, Sept 2021 

https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/ 
64497/954829  

2021 

Publikasi 

ilmiah jurnal 

internasional 

Accepted/ 

Published 
Revision 

European Journal of Educational Research, 

https://www.eu-jer.com/  

9 2021 
Teknologi 

tepat guna 
Produk Produk 

Aplikasi Mastering Maths 

(mobile learning, android) 

  

Tabel 16. Status Capaian Luaran Tambahan Tahun Kedua 

Tahun 

Luaran 
Jenis Luaran Target Capaian Status Capaian Keterangan 

2020 Buku ajar (ISBN) Editing Editing Modul Matematika SMP 

2020 Hak cipta Terdaftar Granted 

10. Modul Teorema Pythagoras, 

EC00202039379 

11. Modul Persamaan Garis 

Lurus, EC00202039426 

12. Modul Relasi dan Fungsi, 

EC00202039427 

13. Modul Sistem Persamaan 

Linier Dua Variabel 

(SPLDV), EC00202039658 

14. Modul Pola Bilangan, 

EC00202040675 

15. Modul Koordinat Kartesius, 

EC00202040679 

2020 

Keikutsertaan 

dalam seminar 

internasional 

Sudah 

dilaksanakan 

Sudah 

dilaksanakan 

International Conference on 

Mathematics, Science, and 

Education (ICMSE) 2020. 

6th October 2020 

http://icmseunnes.com/2021/
https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/%2064497/954829
https://dergipark.org.tr/en/pub/jegys/issue/%2064497/954829
https://www.eu-jer.com/


http://icmseunnes.com/2020/  

2020 

Keikutsertaan 

dalam seminar 

nasional 

Sudah 

dilaksanakan 

 

Sudah 

dilaksanakan 

7th International Conference on 

Research, Implementation, and 

Education of Mathematics and 

Science (7th ICRIEMS) 

Universitas Negeri Yogyakarta,  

25th – 26th September 2020 

http://seminar.uny.ac.id/icriems/  

2020 

Keynote speaker 

dalam pertemuan 

ilmiah nasional 

Sudah 

dilaksanakan 

Sudah 

dilaksanakan 

1. Webinar Pemanfaatan 

Teknologi VR dan Ar dalam 

Pembelajaran Masa New 

Normal, Sabtu, 13 Juni 

2020, via Zoom, Imtec 

Indonesia PT Amerta Wira 

Mandiri 

2. Webinar Strategi 

Pembelajaran Matematika di 

Era New Normal, 1 Juli 

2020, via Zoom, Univ. 

Mathla’ul Anwar Banten 

3. Webinar Optimalisasi 

Pembelajaran Matematika di 

Masa Pandemi Covid-19, 15 

Oktober 2020, Universitas 

Pamulang 

2020 

Prosiding dalam 

pertemuan ilmiah 

internasional 

Sudah terbit/ sudah 

dilaksanakan 

Sudah 

dilaksanakan 

International Conference on 

Mathematics, Science, and 

Education (ICMSE) 2020. 

6th October 2020 

http://icmseunnes.com/2020/  

2020 

Prosiding dalam 

pertemuan ilmiah 

nasional 

Sudah terbit/ sudah 

dilaksanakan 

Sudah 

dilaksanakan 

7th International Conference on 

Research, Implementation, and 

Education of Mathematics and 

Science (7th ICRIEMS) 

Universitas Negeri Yogyakarta,  

25th – 26th September 2020 

http://seminar.uny.ac.id/icriems/  

2020 
Publikasi ilmiah 

jurnal internasional 

Accepted/ 

Published 
Published  

Integration of e-Learning for 

Mathematics on Resource-

Based Learning: Increasing 

Mathematical Creative 

Thinking and Self-Confidence, 

International Journal of 

Emerging Technologies in 

Learning (iJET) Vol. 15, No. 6, 

2020 

https://online-

journals.org/index.php/i-

jet/article/view/11915  

http://icmseunnes.com/2020/
http://seminar.uny.ac.id/icriems/
http://icmseunnes.com/2020/
http://seminar.uny.ac.id/icriems/
https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/11915
https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/11915
https://online-journals.org/index.php/i-jet/article/view/11915


2020 
Teknologi tepat 

guna 
Produk Produk 

Aplikasi Mastering Maths 

(mobile learning, android) 

 

Tabel 17. Status Capaian Luaran Tambahan Tahun Pertama  

Tahun 

Luaran 
Jenis Luaran 

Target 

Capaian  

Status 

Capaian 
Keterangan  

2019 

Publikasi Ilmiah 

Jurnal 

Internasional 

Reviewed Reviewed 
Issues In Educational Research (IIER) 

http://www.iier.org.au/iier-inf.html  

2019 
Publikasi Ilmiah 

Jurnal Nasional 

Terakreditasi 

Accepted/ 

Published 

Accepted 

(Publish 

Desember 

2019) 

Jurnal Analisa 

https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/anali

sa  

2019 
Prosiding dalam 

pertemuan 

ilmiah nasional 

Sudah terbit/ 

Sudah 

dilaksanakan 

Sudah 

dilaksanakan 

ASEAN Comparative Education Research 

Network (ACER-N) Conference 

https://acern.unigal.ac.id/  

15-16 Agustus 2019 

2019 

Prosiding dalam 

Pertemuan 

Ilmiah 

Internasional 

Sudah terbit/ 

Sudah 

dilaksanakan 

Sudah terbit/ 

Sudah 

dilaksanakan 

International Conference on Education, 

Psychology, and Social Sciences (ICEPS) 

http://iceps2019.globalconf.org/site/page.a

spx?pid=901&sid=1260&lang=en  

2019 

Keynote 

Speaker dalam 

Pertemuan 

Ilmiah Nasional 

Sudah 

dilaksanakan 

Sudah 

dilaksanakan 

Workshop Matematika E-learning 

Alternatif Pembelajaran Kontemporer 

2019 Hak Cipta Draft Granted 

1. Program Komputer Aplikasi Mastering 

Maths 

2. Buku Panduan Aplikasi Mastering 

Maths 

2019 
Teknologi Tepat 

Guna 
Draft Draft Sistem Mobile Learning 

2019 
Buku Ajar 

(ISBN) 
Draft Draft E-learning Teori dan Praktek 

2019 Bahan Ajar Draft Editing 

Bahan ajar materi: 

1. Relasi dan fungsi 

2. Pola Bilangan 

3. Koordinat Kartesius 

4. Persamaan Garis Lurus 

5. Teorema Phythagoras 

6. Sistem Persamaan Linier Dua Variabel 

(SPLDV) 

2019 
Keikutsertaan 

dalam Seminar 

Internasional 

Sudah 

dilaksanakan 

Sudah 

dilaksanakan 

International Conference on Education, 

Psychology, and Social Sciences (ICEPS) 

http://iceps2019.globalconf.org/site/page.a

spx?pid=901&sid=1260&lang=en  

2019 
Keikutsertaan 

dalam Seminar 

Nasional 

Sudah 

dilaksanakan 

Sudah 

dilaksanakan 

ASEAN Comparative Education Research 

Network (ACER-N) Conference 

https://acern.unigal.ac.id/  

 

E.  PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik in-kind maupun in-cash (untuk 

Penelitian Terapan, Penelitian Pengembangan, PTUPT, PPUPT serta KRUPT). Bukti pendukung realisasi 

kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen 

realisasi kerjasama dengan Mitra diunggah melalui Simlitabmas. 

 

http://www.iier.org.au/iier-inf.html
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/analisa
https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/analisa
https://acern.unigal.ac.id/
http://iceps2019.globalconf.org/site/page.aspx?pid=901&sid=1260&lang=en
http://iceps2019.globalconf.org/site/page.aspx?pid=901&sid=1260&lang=en
http://iceps2019.globalconf.org/site/page.aspx?pid=901&sid=1260&lang=en
http://iceps2019.globalconf.org/site/page.aspx?pid=901&sid=1260&lang=en
https://acern.unigal.ac.id/


Dalam penelitian ini terdapat dua mitra yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat (Disdik 

Jabar) dan Universitas Putra Indonesia (UNPI). Disdik Jabar selain berperan sebagai mitra 

calon pengguna dimana sistem mobile learning (Mastering Maths) yang dikembangkan dalam 

penelitian ini akan diterapkan pada SMP dan SMA yang dinaungi oleh Disdik Jabar. Selain itu, 

Disdik Jabar memberikan kontribusi in kind dalam bentuk: (1) penyediaan gedung pertemuan 

pada kegiatan rapat-rapat, Focus Group Discussion (FGD), dan ujicoba produk; (2) penyediaan 

fasilitas pelatihan secara online (video conference); (3) penyediaan narasumber dalam 

penelaahan bahan ajar, validasi sistem mobile learning, dan pelatihan pemanfaatan Mastering 

Maths; (4) pemberian rekomendasi kepada guru-guru SMP dan SMA di Jawa Barat untuk 

mendukung kegiatan penelitian ini baik dalam validasi, ujicoba, maupun ikut serta dalam 

kegiatan FGD dan pelatihan. 

Universitas Putra Indonesia (UNPI) selaku mitra pelaksana kegiatan, diwakili oleh Program 

Studi Teknik Informatika berkontribusi terhadap pembuatan dan pengembangan sistem mobile 

learning yang dinamakan Mastering Maths, serta pembuatan buku panduan juga video tutorial 

penggunaan aplikasi Mastering Maths tersebut. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab 

dalam maintenance aplikasi Mastering Maths tersebut. 

 

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama 

melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian 

dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan. 

 

Selama pelaksanaan penelitian tidak terdapat kendala yang berarti, namun ada beberapa hal 

yang sedikit menghambat pelaksanaan penelitian. Tim IT berasal dari luar kota Bandung 

(Cianjur) sehingga sedikit kesulitan dalam mendiskusikan hal-hal yang membutuhkan visual. 

Selain itu, mahasiswa yang membantu tim dalam mengembangkan bahan ajar berasal dari 

berbagai kota di Jawa Barat, sehingga pembuatan bahan ajar menjadi melewati jadwal yang 

sudah ditentukan.  

Dalam pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian terjadi beberapa perubahan dari yang telah 

direncanakan.  

 

Tahun pertama:  

Pada proposal kami rencanakan ujicoba terbatas sistem mobile learning dilakukan kepada 10 

orang guru, namun yang dilakukan pada 15 orang guru, begitu pula dengan siswa, awalnya 

kami merencanakan ujicoba instrument terhadap 30 orang siswa, yang kami laksanakan ujicoba 

kepada 180 orang siswa. Hal ini kami lakukan karena kondisi dilapangan memungkinkan untuk 

melakukan ujicoba yang lebih luas.  

 

Selain pada pelaksanaan penelitian, pada pencapaian luaranpun terjadi perubahan, yaitu pada 

publikasi karya ilmiah dan hak cipta, Pada proposal, kami berencana memasukkan artikel pada 

jurnal Eurasia Journal of Mathematica, Science and Technology Education dan Cakrawala 

Pendidikan, namun karena pertimbangan scope dan waktu penerbitan pada International 

Journal of Emerging Technologies in Learning dan Jurnal Analisa lebih sesuai dengan artikel 

yang kami susun. Terdapat pula perubahan juga dalam keikutsertaan pada seminar nasional 

dan internasional, awalnya kami rencanakan di Yogyakarta dan Beijing, tetapi berubah menjadi 

di Ciamis dan Jepang. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan kesesuaian waktu, tema 

seminar, dan kecukupan biaya.  

 



Perubahan yang lain adalah hak cipta, target awal kami hanya membuat draft untuk pengajuan 

hak cipta, namun ternyata aplikasi mastering maths dan buku panduannya telah selesai, 

sehingga kami daftarkan hak ciptanya, prosesnya memakan waktu yang tidak terlalu lama, 

sehingga saat ini sudah granted mendapatkan dua buah hak cipta.  

 

Tahun kedua: 

Terdapat kendala, dana cair waktunya agak terlambat, sehingga kami menggunakan dana 

talangan dari Unpas. Penelitian pun terkendala oleh masa pandemic covid-19, rencana 

penelitiannya face to face antara guru dan siswa menjadi via online. Pada proposal kami 

rencanakan ujicoba lebih luas sistem mobile learning dilakukan kepada 10 orang guru yang 

melakukan ujicoba menjadi 15 orang, dan 40 orang menjadi 50 orang yang mengikuti 

pelatihan, Hal ini kami lakukan karena kondisi dilapangan memungkinkan untuk melakukan 

ujicoba yang lebih luas.  

 

Selain pada pelaksanaan penelitian, pada pencapaian luaranpun terjadi perubahan, yaitu pada 

publikasi karya ilmiah dan hak cipta, Pada proposal, kami berencana memasukkan artikel pada 

jurnal International Journal of Mobile and Blended Learning dan Cakrawala Pendidikan, 

namun karena pertimbangan scope dan waktu penerbitan pada International Journal of 

Emerging Technologies in Learning (iJET) terindex Scopus Q2 dan Jurnal Analisa 

Terakreditasi SINTA 3, lebih sesuai dengan artikel yang kami susun.  

 

Terdapat pula perubahan juga dalam keikutsertaan pada seminar nasional dan internasional, 

awalnya kami rencanakan di Bandung dan Singapore, tetapi berubah menjadi via zoom pada 

International Conference on Mathematics, Science, and Education (ICMSE) yang di 

selenggarakan oleh Universitas Negeri Semarang dan 7th International Conference on 

Research, Implementation, and Education of Mathematics and Science (7th ICRIEMS) yang 

diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, karena masih dalam masa pandemic 

covid-19.  

 

Perubahan yang lain adalah hak cipta, target awal kami hanya membuat draft untuk pengajuan 

hak cipta, namun ternyata menghasilkan sebanyak 6 materi bahan ajar telah selesai, sehingga 

kami daftarkan hak ciptanya, prosesnya memakan waktu yang tidak terlalu lama, sehingga saat 

ini sudah granted mendapatkan 6 buah hak cipta. 

Tahun ketiga: 

Terdapat kendala, dana cair waktunya agak terlambat, walaupun kemudian kami memperoleh 

dana talangan dari Unpas namun waktunya relatif mendesak. Pada kegiatan implementasi yang 

di lakukan oleh 40 orang guru terdapat kendala yaitu ada smartphone siswa yang tidak 

kompatibel dengan aplikasi Mastering Math. 

 

Pada luaran tambahan yang belum tercapai yaitu keynote speaker pada international 

conference, kami belum mendapatkan kesempatan untuk Kerjasama internasional terkait m-

learning. Namun demikian, 8 dari 9 luaran tambahan akan tercapai di akhir pada laporan akhir. 

Perubahan positif terkait luaran tambahan hak cipta, target awal sebanyak 1 buah hak cipta, 

namun ternyata menghasilkan sebanyak 9 materi bahan ajar (modul) dan saat ini sudah granted 

9 buah hak cipta modul 

 

 

  



G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN: Tuliskan dan uraikan rencana tindaklanjut penelitian 

selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan 

pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang 

belum tercapai tersebut. 

 

(1) Meningkatkan kemampuan digital guru dengan mengikuti perkembangan teknologi IT 

terkini, melalui program pendidikan dan pelatihan lebih intensif sehingga profesionalisme 

guru terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman.  

(2) Mengintegrasikan Aplikasi Mastering Math berbasis web.  

(3) Pengembangan materi bahan ajar pada level SD dan Perguruan Tinggi. 

(4) Mengembangkan aplikasi m-learning dengan menambah animasi dan terintegrasi dengan 

Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR), dan Mixed Reality (MR).  

(5) Mendaftarkan Hak Paten aplikasi Mastering Math berbentuk m-learning sebagai produk 

dari penelitian multi years (3 tahun).  

 

 
H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan 

pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka. 
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