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Abstrak.  Jumlah pengguna mobile phone atau yang sering disebut Hand Phone (HP) di Indonesia termasuk 

dari kalangan pelajar meningkat siginifikan. Fitur-fitur yang ditawarkan pun semakin canggih. Hal tersebut 

memungkinkan pengguna HP untuk menggunakannya sebagai media pembelajaran matematika.  

Makalah ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk MMLA, kemampuan siswa mengoperasikan MMLA serta 

respon siswa terhadap MMLA.  

Model Penelitian ini mengacu pada model pengembangan 4D Thiagarajan dan beberapa software seperti 

Netbean 6.0, Microsoft Word, dan Adobe Photoshop telah digunakan.Media ini menampilkan materi “Sistem 

persamaan linear dua variabel (SPLDV)” untuk kelas 8, berisikan main menu, menu materi, kompetensi, link-link ke 

konten yang disajikan, latihan dan pembahasan, help, dan about.  

MMLA-SPLDV ini telah diuji dan berjalan baik pada beberapa jenis HP seperti Nokia 7610, Nokia N73, Nokia 

Express music 5530, dan Sony Ericsson K550. Temuan penelitian ini adalah semua partisipan ujicoba MMLA 

mampu dan tidak menemui kesulitan dalam mengoperasikan MMLA. Mereka juga merespon positif dan tertarik 

untuk belajar dengan MMLA. Hal tersebut dikarenakan tampilan MMLA yang colorful, menggunakan gambar komik, 

dan interaktif, portable dan memanfaatkan media digital yang cocok dengan style mereka. Oleh karena itu penelitian 

ini mengindikasikan bahwa MMLA-SPLDV prospektif dalam mensupport pembelajaran matematika siswa. 
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1. Pendahuluan  
 

Kepemilikan mobile phone atau sering disebut handphone (HP) di Indonesia meningkat signifikan. Pada 

tahun 2006, pengguna HP tercatat sekitar 68 juta dan setahun kemudian tumbuh menjadi 94,7 juta, jumlah 

ini diprediksi meningkat sebanyak 133 juta pada tahun 2010 (Detikinet, 2007). 

Dewasa ini beragam fitur mobile phone yang ditawarkan. Fitur-fitur Hp tersebut pun semakin beragam 

dan canggih, misalnya didukung dengan kamera, SMS, musik dan video player, game, perekam suara dan 

video, radio, web portal, video call, dan MMS. Fitur-fitur tersebut juga didukung dengan kemampuan 

internet yang memungkinkan pengguna untuk memberikan/menunjukkan beberapa jenis media digital 

(gambar, suara, animasi, dan video). Oleh karena itu, HP berpotensi untuk digunakan sebagai alat belajar 

siswa termasuk untuk belajar matematika di mana pun dan kapan pun. 

Belajar dengan menggunakan/memanfaatkan mobile device atau handheld technology (misalnya, HP, 

PDAs, iPod, Pocket PC) dikenal sebagai mobile learning/M-learning [6]. M-learning 

menggunakan/memanfaatkan mobile device yang dapat dengan mudah dibawa dan digunakan di mana 

pun. Akibatnya, M-learning memungkinkan orang belajar dalam waktu dan tempat yang lebih fleksibel. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan Sharples [7] penggunaan mobile device seperti 

HandLeR/Nitendo dapat menunjang proses lifelong learning yaitu belajar kapan pun mereka inginkan, 

dengan cara apa pun, dan di mana pun mereka berada/berpergian. Studi yang dilakukan Motowalla (2007) 

menemukan bahwa aplikasi mobile learning (MLA) dapat digunakan di dalam kelas atau dalam 

pembelajaran jarak jauh, Motowalla berpendapat bahwa M-learning tidak akan pernah menggantikan 

pembelajaran di kelas, tetapi jika keduanya digabungkan, pembelajaran mungkin menjadi lebih efektif 

dan fleksibel [3]. 
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Cavus dan Uzuboylu [1], dalam penelitiannya menemukan bahwa M-learning juga berpotensi untuk 

digunakan dalam berbagai setting pembelajaran. Mereka  juga menyatakan bahwa melalui M-learning 

siswa dapat mengakses pelajaran dengan personal device mereka secara individual. Mereka menemukan 

bahwa penggunaan mobile phone dalam M-learning (dalam hal ini, mengirim pesan, e-mail, dan MSN 

Messenger) dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal tersebut ditunjukkan oleh rata-rata 

hasil posttest dari 41 siswa yang belajar dengan menggunakan M-learning  lebih tinggi daripada rata-rata 

pretestnya. 

Beberapa temuan di atas menunjukkan bahwa M-learning dapat mendukung proses pembelajaran. Hal 

tersebut mengarah ke sebuah argumen bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan HP bisa 

menjadi alternatif untuk mengatasi masalah belajar matematika yang pada umumnya terjadi, yang dikenal 

sulit, membosankan, dan bahkan menakutkan. Hal ini perlu karena matematika adalah pengetahuan/ilmu 

dasar dari ilmu lainnya dan matematika adalah alat dalam memecahkan banyak masalah kehidupan 

sehari-hari. Sebagai contoh topik matematika yang digunakan untuk memecahkan masalah sehari-hari 

adalah sistem persamaan linear dengan dua variabel (SPLDV) yang diajarkan di kelas VIII. Bahan ini 

merupakan bagian dari kurikulum dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Namun, ketersediaan paket-paket M-learning sendiri masih sangat terbatas khususnya untuk matematika. 

Dari hasil review literatur bahasa Indonesia, peneliti hanya menemukan dua penelitian mengenai M-

learning package untuk matematika. Yang pertama adalah aplikasi geometri mobile learning untuk siswa 

TK. Paket ini dikembangkan oleh Ningrum [4] dengan menggunakan Java 2 Micro Edition, dan yang 

kedua dikembangkan oleh Tamimuddin di P4TK Matematika Yogyakarta [8]. Paket yang dikembangkan 

Tamimuddin dapat berjalan dengan baik di beberapa tipe HP support Java seperti Nokia 6070, Nokia 

6275i CDMA, Nokia 6600, Nokia N95, Sony Ericcson K610i, Sony Ericcson M600i, Dopod 900, HP-

iPAQ hw6960, dan Samsung D600. Hal tersebut memotivasi peneliti untuk mengembangkan sebuah 

paket M-learning matematika yang disebut mathematics mobile learning application (MMLA). Lebih 

lanjut, MMLA telah diimplementasikan pada siswa kelas 8. Rincian bagaimana melakukan penelitian ini 

dijelaskan dalam bagian metodologi di bawah ini. 

2. Metode Penelitian 
 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan sebuah aplikasi pembelajaran matematika yang dapat 

dijalankan melalui HP di mana peneliti menyebutnya sebagai Mathematics Mobile Learning Application 

(MMLA). Materi yang dipaparkan pada MMLA adalah materi sistem persamaan linear dua variabel 

(SPLDV) untuk siswa kelas VIII SMP. 

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan Oktober 2009 sampai bulan Juni 2010. Tahapan penelitian ini 

mengacu pada model pengembangan 4D Thiagarajan, meliputi define, design, develop, dan disseminate. 

Tahapan penelitian yang telah dilakukan adalah tahap define (analisis awal akhir, siswa, tugas, konsep 

dalam hal ini konsep SPLDV, dan perumusan indikator), Design (pemilihan media yaitu Microsoft word, 

adobe photoshop, dan Netbean 6.0, pemilihan format PNG dengan width 180 pixel sebagai format 

gambar, dan pembuatan desain awal yang disebut MMLA Draft 1), dan Develop (penilaian para 

ahli/validasi dan uji coba terbatas). Sedangkan tahap disseminate belum dilaksanakan dalam penelitian 

ini. 

Pada penelitian ini validasi dilakukan sebanyak 2 kali. Validasi 1 melibatkan 3 guru dan 5 orang siswa 

SMP sehingga diperoleh komentar, penilaian dan saran perbaikan terhadap MMLA Draft 1 untuk direvisi 

menjadi MMLA Draft II. MMLA Draft II ini kemudian divalidasi (validasi 2) oleh 3 dosen matematika 

dan 3 alumni S1 matematika Unesa sehingga dihasilkan MMLA Draft III. 

MMLA Draft III diujicobakan secara terbatas terhadap 1 siswa Kelas VIII SMP dan 6 siswa Kelas VII 

SMP. Tujuan dari pelaksanaan uji oba terbatas adalah untuk mengetahui respon siswa terhadap MMLA 

yang dikembangkan dan juga untuk mengetahui kemampuan siswa mengoperasikan MMLA karena 

berdasarkan hasil validasi terdap perbedaan pendapat/pandangan antara guru dan siswa mengenai 

kemudahan navigasi. Bentuk dari MMLA, kemampuan siswa menggunakan MMLA, dan respon siswa 

terhadap MMLA akan dijelaskan secara lebih rinci pada bagian hasil penelitian. 

 

 



 

3. Hasil Penelitian 
 

3.1  Bentuk dari Mathematics Mobile Learning Application 

Dalam studi ini, MMLA-SPLDV dikembangkan oleh peneliti menggunakan Microsoft word, adobe 

photoshop dan Netbean 6.0. Tahapan pengembangannya didasarkan pada model pengembangan 4D 

Thiagarajan seperti dijelaskan pada bagian metodologi.  

Kerangka isi MMLA-SPLDV yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari halaman judul 

(Gambar 1), main menu yang berisikan kompetensi (Gambar 2), materi, latihan dan penyelesaiannya 

(Gambar 3), diskusi (Gambar 4), help (Gambar 5) serta About (Gambar 6). Pada bagian materi 

dipaparkan mengenai pendahuluan (Gambar 7) dan dijelaskan mengenai pengertian PLDV beserta contoh 

dan non-contohnya (Gambar  8), memodelkan sebuah kalimat menjadi kalimat matematika (Gambar  9), 

pengertian dan contoh non-contoh SPLDV (Gambar 10), serta pengantar metode eliminasi (Gambar 11), 

seperti definisi eliminasi dan langkah menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi, serta aplikasi 

SPLDV dalam kehidupan sehari-hari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMLA-SPLDV menggunakan beberapa command seperti “next”, “back”, dan “OK” di mana 

pengoperasiannya sama dengan mengoperasikan navigasi pada HP itu sendiri. Aplikasi ini juga 

dilengkapi dengan latihan soal yang menantang beserta pembahasannya, animasi-animasi lucu seperti 

pada pendahuluan, bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dengan tampilan colorful sehingga 

diharapkan siswa lebih tertarik untuk menggunakannya dan lebih menikmati saat belajar matematika 

menggunakan aplikasi ini. 

Aplikasi ini telah diuji pada beberapa tipe HP dan dapat dijalankan dengan baik pada Nokia 7610, 

LGKF510, Nokia 5530 dan Sony Ericsson K550. Mengenai tampilan yang tidak optimal pada Nokia 

5800. LGKF510, Nokia N73, dan Nokia 5310 Express Music dikarenakan resolusi tidak sesuai (resolusi 

lebar gambar yang digunakan pada aplikasi adalah 180 pixel). Hasil uji coba MMLA pada beberapa tipe 

HP dipaparkan lebih jelas pada Tabel 1. 

Table 1 Hasil penginstallan dan tampilan dari MMLA Draft I. 

No. Jenis HP Bluetooth penginstallan Tampilan Navigasi Debug 

1 Nokia 7610  sukses Melalui 

penginstallan 

Gambar /tampilan 

memenuhi layar 

Semua tombol dan perintah 

navigasi ada dan dapat dijalankan. 

Tanpa 

debug 
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2 Nokia N73 sukses Melalui 

penginstallan 

Gambar/tampilan menjadi 

kecil/ tidak tampak 100%  

tetapi jelas. tampilan 

memanjang ke bawah 

Semua tombol dan perintah 

navigasi ada dan dapat dijalankan. 

Tanpa 

debug 

3 Nokia 5130 

Express 

Music 

sukses Tanpa melalui 

penginstallan 

Gambar/tampilan menjadi 

kecil/ tidak tampak 100%  

tetapi jelas. tampilan 

memanjang ke bawah 

Semua tombol dan perintah 

navigasi ada dan dapat dijalankan. 

debug 

setelah 

beberapa 

halaman 

4 LGKF510 Sukses Melalui 

panginstallan 

Gambar tidak tampak 

100% 

Semua tombol dan perintah 

navigasi ada dan dapat dijalankan. 

Tanpa 

debug 

5 Nokia 5530 

Express Music 

Sukses Melalui 

penginstallan 

Gambar tidak tampak 

100% 

Semua tombol dan perintah 

navigasi ada dan dapat dijalankan. 

Tanpa 

debug 

6 Sony Ericsson 

K550 

Sukses Tanpa 

penginstallan 

Gambar/ tampilan tampak 

100% 

Semua tombol dan perintah 

navigasi ada dan dapat dijalankan. 

Tanpa 

debug 

 

3.2 Kemampuan Siswa Mengoperasikan MMLA 

Kemampuan siswa mengoperasikan MMLA-SPLDV adalah kemampuan siswa dalam menavigasi 

command pada MMLA. ada 18 indikator kemampuan pengoperasiaan MMLA-SPLDV. indikator-

indikator tersebut antara lain: 

 kemampuan membuka program,  

 membuka main menu,  

 kompetensi,  

 help,  

 diskusi,  

 membuka option materi,  

 about,  

 membuka halaman latihan dan pembahasan,  

 memilih jawaban untuk soal latihan,  

Setiap kali siswa dapat melakukan hal tersebut maka siswa akan mendapatkan 1 poin yang nantinya 

dikalkulasikan kemudian dibagi dengan 18 (banyaknya indikator kemampuan) dan dikalikan dengan 

100%. Jika siswa mendapatkan nilai ≥ 75% maka siswa tergolong kriteria sangat mampu menggunakan 

MMLA. Tabel 2 berikut memaparkan perolehan poin, skor dan kriteria kemampuan para partisipan 

dalam menggunakan MMLA. 

Tabel 2 Kemampuan peserta uji coba terbatas dalam menggunakan MMLA materi SPLDV 

Tabel 2 menunjukkan bahwa setiap partisipan mendapatkan skor 100% yang berarti sangat mampu dalam 

mengoperasikan MMLA. Data ini terbukti selama observasi siswa mengoperasikan MMLA. Mereka 

mengoperasikannya dengan lancar tanpa meminta bantuan mengenai navigasi. sebagai tambahan, semua 

partisipan menyatakan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dalam menggunnakan MMLA-SPLDV 

dan mengoperasikan tombol-tombol navigasi yang ada pada MMLA. Hal ini juga disupport oleh jawaban 

angket siswa di mana semua partisipan menjawab bahwa tidak ada kesulitan dalam menggunakan dan 

mengoperasikan navigasi pada MMLA. 

Menurut seorang partisipan, loading (proses menampilkan materi/membuka halaman) sedikit lama ketika 

halaman menyajikan tampilan/gambar yang panjang (pada 1 halaman dimuat isi/materi yang banyak), tapi 

untuk pengoperasian navigasinya sendiri tidak terdapat kesulitan.  

Temuan mengenai kemapuan siswa menavigasi MMLA menarik karena guru yang memvalidasi MMLA-

SPLDV ini memprediksi bahwa siswa akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan MMLA. 

No. Partisipan Poin Skor (100% x poin : 18) Kriteria 

1 Carolus Bagas P.H./siswa 1 18 100% Sangat mampu 

2 Kevin N.N./siswa 2 18 100% Sangat mampu 

3 Citra Ridho A/siswa 3 18 100% Sangat mampu 

4 Bayu Andhan N./siswa 4 18 100% Sangat mampu 

5 Fauzan Rahardian/siswa 5 18 100% Sangat mampu 

6 Alif Akbar Putra B. /siswa 6 18 100% Sangat mampu 

7 Fauzan Abid R. /siswa 7 18 100% Sangat mampu 

 membuka halaman pembahasan, 

 membuka menu materi, 

 membuka halaman pendahuluan,  

 PLDV, 

 SPLDV, 

 Membuka metode eliminasi 

 Membuka halaman aplikasi 

 Menavigasi command seperti next, back,  

 Menutup program. 



 

Temuan ini mengindikasikan bahwa siswa (digital learner) lebih familiar dan cakap dalam 

mengoperasikan teknologi komunikasi dan informasi daripada guru. 

3.3  Respon Siswa terhadap MMLA 

Respon siswa terhadap MMLA adalah pendapat siswa mengenai MMLA setelah menggunakannya. 

Respon siswa ini didapatkan melalui angket siswa yang diikuti dengan wawancara. Melalui angket siswa 

diminta untuk memberikan respon terhadap beberapa aspek diantaranya: bagaimana perasaan mereka 

selama menggunakan MMLA, apakah ada hal menarik yang mereka temukan di MMLA, dapatkah 

MMLA membantu mereka memahami SPLDV, apakah ada kesulitan selama mereka menggunakan 

MMLA, dan lain sebagainya. Rangkuman respon ketujuh siswa terhadap MMLA-SPLDV dideskripsikan 

di bawah ini. 

Siswa 1 menyatakan MMLA untuk belajar merupakan hal baru. MMLA cukup menarik untuknya karena 

memungkinkan ia untuk membawa MMLA ke mana pun, dan oleh karena itu dia dapat belajar 

menggunakan MMLA di mana pun dan kapan pun dia inginkan. Sebagai akibatnya dia 

mempertimbangkan MMLA sebagai sebuah alat belajar yang fleksibel. Selain itu, Siswa ini berpendapat 

bahwa “pendahuluan” yang berdasarkan komik menarik dan lucu. 

Siswa 2 sering menggunakan HP-nya untuk chatting, mengakses jejaring sosial, telepon, SMS, MMS, 

foto, mendengar musik dan lain sebagainya, namun siswa ini menyatakan belum pernah menggunakan 

HP untuk belajar. Dia sangat senang menggunakan MMLA dan menyatakan bahwa MMLA 

menyenangkan karena menggunakan MMLA yang dijalankan melalui HP memungkinkan Siswa ini untuk 

membawa MMLA ke mana pun. Dia mengatakan bahwa karena MMLA portable dia tidak perlu 

membawa buku-buku tebal untuk belajar. Dia juga mengatakan MMLA menarik karena merupakan 

sebuah metode baru untuk belajar matematika. Siswa ini mengaku mudah untuk mengoperasikan MMLA 

dan dia berpendapat bahwa penjelasan tentang SPLDV pada MMLA simple dan dapat dimengerti 

sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 12.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  12  Pendapat siswa 2 mengenai MMLA (berdasarkan jawaban angket) 

 

Menurut jawaban angket oleh Siswa 3 yang diperjelas dari hasil wawancara, ia merasa senang ketika 

belajar menggunakan MMLA. Dia mengatakan bahwa MMLA dapat membantunya untuk mempelajari 

dan memahami SPLDV karena MMLA menyajikan materi, contoh, dan pembahasan serta latihan soal. Ia 

tertarik untuk belajar matematika dengan MMLA karena ia bisa belajar di mana pun dan kapan pun. 

Seperti siswa lainnya, Siswa 3 tidak menjumpai masalah dalam menggunakan MMLA.  

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Siswa 4. Dia merasa senang menggunakan MMLA. Dia 

setuju bahwa belajar melalui HP dapat membantunya untuk mengerti pelajaran baru. Dia juga 

mengatakan bahwa belajar dengan HP lebih menarik dari pada belajar dengan media yang lain. Dia 

menyimpulkan bahwa MMLA cukup menarik dan efektif untuk belajar. 

Siswa 5 juga berpendapat bahwa belajar dengan MMLA sangat menarik karena MMLA dilengkapi 

dengan latihan, contoh soal dan materi. Ia merasa sangat senang ketika menggunakan MMLA. Ia berkata 

penjelasan materi di MMLA mudah dimengerti dan simple. Sehingga dia menemukan bahwa dengan 

MMLA ia dapat dengan mudah mempelajari dan mengerti SPLDV. Siswa ini sangat tertarik pada 

feedback, seperti adanya gambar zombie ketika ia memilih jawaban yang salah pada halaman latihan 

seperti terlihat pada Gambar 13.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 13  Pendapat siswa 5 mengenai MMLA (berdasarkan jawabaan angket) 

Seperti halnya siswa lainnya yang mengaku senang selama belajar menggunakan MMLA, siswa 6 yang 

juga baru pertama kali mengenal MMLA merasa senang selama menggunakan MMLA karena lebih 

simple dan tidak perlu bawa banyak buku. Menurutnya dalam 1 HP saja sudah bisa memuat materi dan 

pembahasan.  Penggunaan MMLA yang gampang, materi yang mudah dipahami, dan adanya gambar 

yang menarik seperti pada pendahuluan membuat siswa ini lebih senang menggunakan MMLA daripada 

daripada media lainnya dan berminat menggunakan MMLA dalam pembelajaran. MMLA juga 

memudahkannya dalam mempelajari dan memahami SPLDV. Menurutnya, semua bahan penting di 

SPLDV ada pada MMLA, oleh karena itu, ia merasa perlu menggunakan MMLA dalam mempelajari 

SPLDV. Siswa 6 menemukan hal menarik pada MMLA yaitu soal yang setara dengan tingkat olimpiade 

dan pendahuluan lewat komik (Gambar 14). Ia juga berharap MMLA dapat diterapkan pada 

pembelajaran dan dapat diterima oleh siswa lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14  Pendapat siswa 6 mengenai MMLA berdasarkan jawaban angket 

 

Bagi siswa 7, MMLA untuk belajar matematika dinilai cukup menarik, hal tersebut dikarenakan tampilan 

MMLA yang colorfull dan disertai dengan gambar lucu. Menurutnya, materi yang jelas dan tidak rumit 

memudahkan ia dalam memahami dan mempelajari SPLDV. Ia juga beranggapan bahwa materi yang 

disajikan pada MMLA lebih mudah dipahami daripada buku. Ia mengaku bahwa belajar menggunakan 

buku cenderung membosankan, berbeda dengan belajar menggunakan MMLA di HP. Dengan begitu, HP 

tidak hanya dipakai untuk game tetapi untuk belajar juga. Ia berharap agar MMLA bisa lebih 

dikembangkan. 

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa ketujuh partisipan uji coba terbatas memberikan respon yang 

cukup positif terhadap MMLA. Mereka merasa senang, tertarik, dan perlu menggunakan MMLA untuk 

mempelajari SPLDV karena beberapa factor diantaranya: tampilan MMLA yang menarik, colorfull, dan 

menyajikan komik, interaktif, dan penjelasanya mudah dipahami. MMLA juga telah merubah pandangan 

siswa bahwa HP bisa digunakan untuk belajar tidak hanya untuk game. MMLA yang dapat dijalankan 

melalui HP membuatnya fleksibel dan portable, sehingga hal tersbut sesuai dengan style siswa yang 

familiar dengan media digital dan mereka tidak perlu membawa buku yang berat untuk belajar.Author(s) 

affiliation, address of affiliation, the city and state are in upper and lower case, regular, 8-point size and is 

centered below the author name; followed by two lines spacing after. 

 

4. Diskusi dan Simpulan 

 
4.1 Diskusi 

MMLA berpeluang untuk dikembangkan karena tingginya kepemilikan HP dan semakin canggihnya fitur 

HP. Selain itu, MMLA cocok dengan style of digital learner. Ini menunjukkan adanya indikasi bahwa 

siswa lebih senang dengan sesuatu yang simple (mudah dibawa), mengikuti perkembangan jaman, dan 

belajar tidak hanya dari buku tetapi dari media digital. Oleh karena itu, studi ini merupakan sebuah 

penelitian masa depan yang megantisipasi new learner  yang berorientasi kepada digital learner [5]. 



 

MMLA dijalankan dengan HP. Studi ini menunjukkan bahwa MMLA dapat dikembangkan untuk mobile 

learning, MMLA dapat dijalankan dan menarik bagi siswa. Jadi, MMLA dipertimbangkan untuk lebih 

dikembangakan. 

Penggunaa HP di sekolah masih menjadi perdebatan. Penggunaan HP di beberapa sekolah di Indonesia 

masih dilarang. Mereka belum bisa mengantisipasi kemungkinan buruk/jelek seperti HP dapat 

menimbulkan gaduh atau dapat menghambat proses pembelajaran di kelas. MMLA menggunakan Hp 

dapat digunakan oleh pengguna/siswa untuk belajar mandiri sehingga dapat membantu mereka untuk 

belajar di mana pun. Tetapi jika siswa sudah terbiasa menggunakan HP di kelas, mungkin saja MMLA 

dapat menimbulkan interaksi antara guru dan siswa. 

Ada keterbatasan loading. Jika halaman bersikan gambar dengan ukuran besar, maka akan memakan 

waktu yang sedikit lebih lama untuk membukanya. Keterbatasan ini dapat diatasi dengan HP yang lebih 

canggih atau dengan menggunakan fitur yang kompatibel. 

MMLA –SPLDV yang dikembangkan pada penelitian ini tidak kapabel untuk semua jenis HP. MMLA 

hanya bisa dijalankan pada HP Java karena MMLA dikembangkan dengan Java. Oleh karena itu, 

pengembang ICT dapat mempertimbangkan untuk mengakomodasi penggunaan MMLA. 

4.2 Simpulan 

Bentuk dari MMLA adalah suatu aplikasi pembelajaran yang dapat dijalankan dengan HP. MMLA ini 

dapat dijalankan dengan baik pada Nokia 7610, LGKF510, Nokia 5530 and Sony Ericsson K550. 

Kerangka isi MMLP materi SPLDV yang dikembangkan dalam penelitian ini terdiri dari halaman judul, 

main menu yang berisikan kompetensi, materi, latihan dan pembahasan, diskusi, dan help  serta About. 

Pada bagian materi diberikan pendahuluan dan dijelaskan mengenai pengertian PLDV beserta contoh dan 

noncontohnya, memodelkan sebuah kalimat menjadi kalimat matematika, pengertian dan contoh-

noncontoh SPLD, serta pengantar metode eliminasi, yaitu pengertian eliminasi dan langkah 

menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi, serta aplikasi SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan siswa menggunakan MMLA adalah kemampuan siswa mengoperasikan navigasi-navigasi 

pada MMLA yang meliputi kemampuan membuka program, membuka main menu, kompetensi, help, 

diskusi, membuka option materi, about, memuka halaman latihan dan pembahasan, memilih jawaban 

untuk soal latihan, membuka halaman pembahasan, menu materi, halaman pendahuluan, PLDV, SPLDV, 

metode eliminasi, halaman aplikasi, menggunakan tombol next, back, dan navigasi lainnya, serta dapat 

menutup program. Siswa peserta uji coba terbatas sangat mampu menggunakan/mengoperasikan MMLA. 

hal ini ditandai dengan tercapainya semua indikator kemampuan navigasi (100%) dan tidak muncul 

pertanyaan berarti mengenai navigasi MMLA selama uji coba terbatas berlangsung. Namun, beberapa 

guru menganggap penggunaan MMLA sedikti sulit dan “ribet”. Oleh karena itu, guru harus bijaksana 

untuk memberikan kesempatan pada siswa untuk menggunakan MMLA dalam belajar matematika secara 

mandiri maupun di kelas. 

Respon semua siswa pesrta uji coba terbatas terhadap MMLA adalah positif. Mereka tertarik dengan 

penggunaan MMLA dalam belajar matematika karena termasuk pembelajaran unik yang fleksibel untuk 

digunakan di mana pun dan kapan pun. Mereka juga berpendapat bahwa bahasa dan penjelasan materi 

SPLDV pada MMLA simple dan mudah dipahami dan mereka lebih menyukai belajar dengan MMLA 

daripada belajar dengan buku. Penggunaan komik untuk pendahuluan dan kualitas soal yang setara 

dengan soal olimpiade serta penggunaan animasi atau gambar dari game yang sering dimainkan siswa 

membuat MMLA dapat menarik perhatian siswa. Mereka berharap dapat menggunakan MMLA untuk 

belajar SPLDV maupun topic matematika lainnya.  
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