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Abstrak 

Selama ini sistem pengajaran khususnya di negara Indonesia masih dilakukan secara 

manual dengan menggunakan media yang konvensional seperti kertas (buku) dan papan tulis. 

Berdasarkan kenyataan ini, maka timbul suatu gagasan untuk membuat suatu aplikasi 

pembelajaran  matematika SMP (Sekolah Menengah Pertama) untuk bekal menghadapi UAN 

(Ujian Akhir Nasional) berbasis android. Tujuan dari penelitian ini adalah Menghasilkan 

aplikasi berbasis Android yang dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif siswa SMP dalam 

mempelajari matematika  untuk menghadapi UAN. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan 

software eclipse 3.7 indigo dengan didukung oleh software adobe photoshop CS5 untuk 

mengolah gambar. Pengembangan media pembelajaran ini, dilakukan dalam bebarapa tahap, 

yaitu: mengumpulkan data, perancangan sistem, pembuatan sistem, pengetesan sistem dan 

implementasi sistem. Setelah dilakukan penelitian melalui tahap-tahap tersebut, maka 

diperoleh hasil penelitian berupa media pembelajaran berbasis android untuk mata pelajaran 

matematika tingkat SMP, yang bisa dijadikan salah satu alternatif bagi siswa SMP dalam  

mempelajari matematika SMP. 

Kata kunci : matematika, SMP, android, UAN, pembelajaran. 

 

Abstract 

All this time, The teaching system especially in Indonesia is still done manually by 

using conventional media such as paper (book) and the board. Based on this fact, hence arises 

an idea to make an android based application of learning mathematics in junior high school as 

a preparation to deal with the National Final Exam. The purpose of this research is to produce 

android-based application that can be used as an alternative for junior high school students in 

learning mathematics to deal with National Final Exam. This application made by using 

eclipse 3.7 indigo software supported by Adobe Photoshop CS5 software for image 

processing. The development of this learning media is done in several stages, such as: data 

gathering, systems design, manufacturing systems, system testing and system implementation. 
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After doing research through these stages, hence is obtained the research results in the form of 

Android-based learning media for junior level mathematics courses, which can be used as an 

alternative for junior high school students in learning mathematics. 

Keywords: mathematics, junior high school, national final exam, android, learning. 

 

 

Pendahuluan  

Selama ini sistem pengajaran 

khususnya di negara Indonesia masih 

dilakukan secara manual dengan 

menggunakan media yang konvensional 

seperti kertas (buku) dan papan tulis. Media 

tersebut dirasa kurang menarik karena orang 

mulai bosan dengan sistem pembelajaran 

yang dirasa sangat monoton dan kurang 

interaktif. Sudah seharusnya sistem 

pembelajaran mengalami pembaharuan 

dengan memanfaatkan perkembangan 

teknologi informasi sehinga bisa 

meningkatkan mutu pendidikan di 

Indonesia. 

Kata matematika sudah tidak asing lagi 

bagi kita, matematika merupakan ratu dari 

ilmu pengetahuan. Dimana materi 

matematika di perlukan di semua jurusan 

yang di pelajarai oleh semua orang. 

Berhitung merupakan aktifitas sehari-hari, 

tiada aktifitas tanpa menggunakan 

matematika, akan tetapi banyak yang tidak 

tahu apa pengertian matematika, apa  istilah 

matematika dari berbagai negara, ruang 

lingkupnya dan masih banyak lagi. 

Motivasi merupakan hal dasar yang 

diperlukan seorang siswa untuk memahami 

tentang pelajaran matematika khususnya di 

SMP. Dengan adanya motivasi yang kuat, 

maka akan timbul pula semangat yang kuat 

untuk mempelajari dan memahami 

matematika tersebut. Tetapi para siswa 

seakan malas untuk harus membuka buku 

ketika ia belajar.  Untuk itu maka 

diperlukanlah cara pembelajaran yang baru 

dan dapat dilakukan dimana saja.   

Seiring kemajuan zaman, siswa 

menginginkan untuk dapat belajar dengan 

menggunakan Laptop, Tab, maupun 

Handphone, yang dapat digunakan dimana 

saja. Untuk itu diperlukanlah aplikasi yang 

dapat memudahkan para siswa tersebut, 

salah satunya dengan menggunakan 

Android. 

Sistem  pembelajaran matematika 

dengan menggunakan android ini dibuat 

karena selama ini pendidik  melakukan 

pembelajaran kebanyakan hanya dengan 

bertatap muka secara langsung. Dengan 

aplikasi pembelajaran yang dibuat  dengan  

android ini maka akan membuat siswa lebih 

tertarik menggunakannya karena lebih 

interaktif. 

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti 

mengangkat judul “Perancangan Aplikasi 

http://aadesanjaya.blogspot.com/2011/11/download-kumpulan-soal-latihan.html


Pembelajaran Matematika SMP untuk Bekal 

Menghadapi UAN berbasis Android”. 

Tinjauan Pustaka 

Menurut Yuni Safitri (2007) pada 

penelitiannya yang berjudul “Aplikasi 

Pembelajaran dengan menggunakan 

Macromedia Flash untuk penguasaan 

konsep Biologi melalui metode Jigsaw di 

SMA Al-islam 2 Surakarta”, bahwa 

penelitian ini menggunakan Penelitian 

Tindakan Kelas (Classroom Action 

Research)  yang  dilaksanakan dalam 2 

siklus. Sikus I diawali dengan identifikasi 

masalah yang ada di kelas, perencanaan 

tindakan berupa penyusunan pembelajaran 

dengan penggunaan  macromedia flash  

melalui metode  jigsaw, pelaksanaan 

tindakan, observasi dan evaluasi,  refleksi 

untuk tindakan siklus selanjutnya. Subyek 

yang diteliti adalah siswa kelas XI  IPA  

SMA Al Islam 2 Surakarta tahun ajaran  

2006/2007. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah pengamatan, wawancara, 

kajian dokumen, angket dan tes. Teknik 

analisis yang digunakan adalah analisis 

deskriptif kualitatif. 

Menurut Santi Hera Kusumawati 

(2012) pada penelitiannya dengan judul 

“Perancangan Media Pembelajaran 

Pengenalan Computer Untuk Sekolah Dasar 

Berbasis Multimedia Dengan Macromedia 

Flash”, bahwa transformasi pembelajaran 

dengan menggunakan kemajuan teknologi 

informasi dan komunikasi dapat 

memudahkan guru untuk menyampaikan 

materi dan menambah minat belajar pada 

siswa sehingga siswa dapat aktif dalam 

belajar secara mandiri baik dirumah 

maupun sekolah. Penerapan media 

pembelajaran sebaiknya dikenalkan pada 

anak mulai usia masih dini yaitu pada anak 

usia setingkat sekolah dasar. Sehingga 

potensi yang dimiiki dapat digali secara 

maksimal. Metode yang digunakan pada 

penelitian ini adalah menganalisis 

permasalahan yang ada dilakukan dengan 

wawancara terhadap guru. 

Menurut indriyanti Nila (2011), pada 

penelitian dengan judul “perancangan 

media pembelajaran berbasis multimedia 

pengenalan tokoh-tokoh proklamasi 17 

Agustus 1945 pada persiapan pelaksanaan 

proklamasi untuk anak Sekolah Dasar”, 

bahwa penelitian yang dilakukan adalah 

membangun pengembangan aplikasi media 

pembelajaran berbasis multimedia yang 

akan memudahkan anak-anak untuk lebih 

cepat mengerti dan mudah memahami 

materi yang disampaikan, serta untuk 

mengenalkan tokoh-tokoh Proklamasi 17 

agustus 1945 pada peringatan pelaksanaan 

proklamasi yang berupa CD interaktif.  

Metode Penelitian 

Metode penelitian yang dirancang 

dalam diagram alir penelitian sebagai 

berikut : 



Start

Pengumpulan Data

Analisa Data

Pengecekan 

kelengkapan data

Desain dan 

perancangan sistem

Evaluasi sistem

Pembuatan sistem 

Pengujian sistem

Sistem berhasil 
Memperbaiki 

sistem 

Implementasi 

Laporan 

End 

Tidak 

Ya 

Tidak 

Ya 

Gambar 1 Diagram Alir Penelitian 

Berdasarkan diagram alir penelitian 

penulis menjelaskan langkah-langkahnya 

sebagai berikut : 

a. Persiapan  

b. Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data terdiri dari : 

1. Konsultasi langsung dengan pihak 

yang ahli pada bidang tersebut, dalam 

hal ini adalah dosen pembimbing, 

pihak dari dinas Pariwisata dan juga 

pihak yang terkait dengan sistem ini. 

2. Observasi yaitu melakukan 

pengamatan langsung mengenai 

kondisi fisik yang ada. 

3. Studi literatur untuk mendapatkan 

literatur yang telah ada, berupa buku, 

media internet dan referensi yang 

terkait dengan judul ini. 

4. Analisa Data 

Data yang diperoleh dari pengumpulan 

data di atas kemudiaan dianalisis, 

untuk menetapkan data mana yang 

dipakai dan bila terjadi kekurangan 

data dapat dilakukan penambahan. 

c. Desain dan Perancangan Sistem 

Setelah data terkumpul dan dianalisis 

kemudian dilakukan perancangan sistem 

yang terdiri dari perancangan Skenario 

Use Case, Activity Diagram, perancangan 

database ERD (Entity Relation Diagram), 

dan perancangan DFD (Data Flow 

Diagram). 

d. Evaluasi Sistem 

Sebelum menuju proses pembuatan 

sistem terlebih dahulu sistem yang telah 

disusun di perancangan sistem dievaluasi 

guna mengetahui kekurangan-kekurangan 

sementara dari sistem tersebut. 

e. Pembuatan Sistem  

Dalam proses ini dilakukan pembuatan 

tampilan sistem, pembuatan database, dan 

penyusunan coding program. 

f. Pengujian Sistem 

Dalam pengujian sistem, sistem akan 

diuji dengan cara memasukkan data yang 

sudah diperoleh. Jika masih terjadi 

kesalahan maka akan diperiksa kembali 

mulai dari perancangan sistem sampai 

didapat hasil yang maksimal. 

g. Implementasi dan Penyusunan Laporan 

Setelah dilakukan pengujian sistem 

kemudian dilakukan proses implementasi 

dan penyusunan laporan yang bertujuan 

untuk mempermudah pengembangan 

selanjutnya. 

h. Penelitian berakhir. 



Perancangan Sistem 

1. Desain Halaman Utama 

 

Gambar 2 Desain Halaman Utama 

Halaman utama merupakan halaman 

yang muncul pertama kali ketika aplikasi 

ini dijalankan.  

2. Desain Halaman Materi Kelas 7 

 

Gambar 3 Desain Halaman Materi Kelas 

7 

Halaman materi kelas 7 merupakan 

halaman yang akan membahas semua 

materi matematika SMP kelas 7. 

3. Desain Halaman Materi Kelas 8 

 

Gambar 4 Desain Halaman Materi Kelas 

8 

Halaman materi kelas 8 merupakan 

halaman yang akan membahas semua 

materi matematika SMP kelas 8. 

4. Desain Halaman Materi Kelas 9 

 

Gambar 5 Desain Halaman Materi Kelas 

9 

Halaman materi kelas 9 merupakan 

halaman yang akan membahas semua 

materi matematika SMP kelas 9. 

5. Desain Halaman Latihan Soal 

 

Gambar 6 Desain Halaman Latihan Soal 

Halaman latihan soal merupakan 

halaman yang akan muncul  ketika  

tombol button latihan soal pada halaman 

utama dijalankan. 

 

 

 

 

 



6. Desain Latihan Soal Kelas 7. 

 

Gambar 7 Desain Halaman Latihan Soal 

Kelas 7. 

Halaman  soal kelas 7 mempunyai 

keasamaan tampilan dengan halaman soal 

kelas 8, soal kelas 9 dan latihan soal 

UAN. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil yang telah dicapai dari 

penelitian ini adalah aplikasi pembelajaran 

matematika SMP berbasi Android. Hasil 

penelitian ini berisi tentang materi mulai 

dari kelas 1 7, kelas 8, kelas 9 dan berisi 

latihan soal. 

1. Halaman Utama 

Halaman utama ini terdapat bebrapa 

menu navigasi dari button untuk menuju 

ke halaman materi kelas 7, materi kelas 8, 

materi kelas 9 dan latihan soal.  

 

Gambar 8 Tampilan Halaman Utama 

2. Halaman Materi Kelas 7 

Halaman materi kelas 7 ini terdapat 

menu navigasi dari button untuk menuju 

ke halaman  bilangan, aljabar 1, 

aritmatika, himpunan, sudut dan garis 

serta bangun datar 1.  

 

Gambar 9 Tampilan Halaman Materi Kelas 

7. 

3. Halaman Materi Kelas 8 

Halaman materi kelas 8 ini terdapat 

menu navigasi dari button untuk menuju 

ke halaman aljabar 2, fungsi, persamaan 

garis, Pythagoras, bangun datar 2 dan 

bangun ruang 2. 



 

Gambar 10 Tampilan Halaman Materi 

Kelas 8. 

4. Halaman Materi Kelas 9 

Halaman materi kelas 9 ini terdapat 

menu navigasi dari button untuk menuju 

ke halaman kesebangunan, bangun ruang 

2, statistika dan aljabar 3. 

 

Gambar 11 Tampilan Halaman Materi 

Kelas 9. 

5. Halaman Latihan Soal 

Halaman latihan soal ini terdapat menu 

navigasi dari button untuk menuju ke 

halaman  soal kelas 7, soal kelas 8, soal 

kelas 9 dan latihan soal UAN. 

 

Gambar 12 Tampilan Halaman Latihan 

Soal. 

6. Halaman Soal Kelas 8. 

Halaman  soal kelas 7 mempunyai 

keasamaan tampilan dengan halaman soal 

kelas 8 dan soal kelas 9. Dalam halaman 

ini terdapat menu navigasi dari radio 

button untuk memilih nomor soal dan 

untuk memilih jawaban. Ketika radio 

button pada nomor soal dipilih maka akan 

tampil teks soal. Radio button pada 

jawaban digunakan untuk memilih 

jawaban, untuk mengetahui apakah 

jawaban benar atau salah maka jalankan 

tombol button cek jawaban. 

 

 

Gambar 13 Tampilan Halaman Soal 

Kelas 8. 



Analisa dan Pembahasan 

1. Analisa Kuisioner dari Siswa SMP. 

Analisa yang di dapat dari 15 siswa 

orang SMP sebagi responden, sebagian 

besar siswa sangat setuju bila tampilan 

aplikasi ini menarik. Pengoperasian 

aplikasi ini juga dianggap mudah oleh 

siswa SMP. Aplikasi ini juga berjalan 

baik di HP / Tablet PC, sebagian siswa 

mengatakan netral pada kelengkapan 

soal.  Informasi materi dan Soal kuis 

kebanyakan responden mengatakan 

setuju. Sebagian besar siswa mengatakan 

setuju dengan tampilan grafis maksimal. 

Ada sebagian siswa yang mengatakan 

tidak setuju dengan semua media dapat 

berjalan dengan baik. Aplikasi ini dapat 

membantu dalam proses evaluasi 

kemapuan di bidang matematika dan 

membantu menarik minat siswa dalam 

mengerjakan soal matematika, hal ini 

terbukti dengan banyaknya siwa yang 

setuju dan sangat setuju. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

grafik dibawah ini : 

 

Gambar 14 Grafik kuisioner dari siswa 

SMP. 

2. Analisa Kuisioner dari Guru 

Matematika SMP 

Analisa yang didapat dari 4 orang guru 

Matematika SMP di SMPN 1 Mojolaban, 

semua mengatakan setuju bahwa 

tampilan aplikasi ini menarik dan aplikasi 

mudah untuk dioperasikan. Kebanyakan 

guru matematika smp juga mengatakan 

setuju bahwa materi yang tersedia sudah 

sesuai dengan materi yang diajarkan di 

sekolah. Sebagian guru mengakan netral 

bahwa materi yang tersedia sudah 

lengkap. Semua guru mengatakan netral 

terhadap contoh soal yang tersedia sudah 

lengkap.  Sebgian guru mengatakan tidak 

setuju dengan soal latihan yang teresdia 

lengkap. Kebanyakan guru setuju bahwa 

tampilan grafis maksimal dan semua 

media dapa berjalan dengan baik. 

Kebanyakan guru sangat setuj dengan 

penggunaan aplikasi ini sebagai salah 

satu alternativ pembelajaaran mateamtika 
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di SMP. Aplikasi ini membuat guru 

menjadi tertarik untuk mengerjakan soal 

matematika hal ini terbukti dengan guru 

yang mengatakan setuju dan sangat 

setuju. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

grafik dibawah ini : 

 

Gambar 15 Grafik kuisioner dari siswa 

Guru Matematika SMP. 

3. Analisa Kuisioner dari  kinerja HP / 

Tablet PC Android. 

Analisa dari 5 Hp dan tablet PC  yang 

di uji dapat di ambil kesimpulan bahwa, 

semua HP dan  tablet PC mudah untuk di 

install aplikasi ini. Aplikasi ini juga mudah 

dioperasikan di HP dan tablet PC type 

apapun. Ada beberapa media yang tidak 

berjalan baik dan tampilan kurang maksimal 

pada HP dan tablet PC yang di uji. Aplikasi 

ini tidak membuat kinerja HP/tablet PC 

menjadi tidak maksimal di type HP/tablet 

PC apapun. 

Untuk lebih jelasnya lihatlah grafik 

kuisioner dibawah ini: 

 

Gambar 16 Grafik kuisioner dari kinerja 

HP / Tablet PC. 

Kesimpulan 

1. Perangkat lunak berupa paket ajar 

berbentuk aplikasi pembelajaran 

matematika SMP berbasis android yang 

dihasilkan, dapat menjadikan salah satu 

solusi untuk meningkatkan minat siswa 

smp untuk mempelajari dan memahami 

matematika SMP, karena di desain 

dengan menarik dan menggunakan 

teknologi android yang banyak digunakan 

di era modern. 
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2. Perangkat lunak berupa paket ajar 

berbentuk aplikasi pembelajaran 

matematika SMP berbasis android yang 

dihasilkan, dapat membantu 

pembelajaran mata pelajaran matematika 

SMP yang dapat digunakan di kelas 7, 

kelas 8 dan kelas 9. 

Saran 

1. Perlunya pengembangan lebih lanjut dari 

perangkat lunak ini, antara lain perlunya 

penambahan narasi materi dan fasilitas 

tes soal.  

2. Karena penelitian ini hanya menghasilkan 

perangkat lunak berupa paket ajar 

berbentuk aplikasi pembelajaran 

matematika SMP berbasis android, maka 

perlu diadakan penelitian lebih lanjut 

mengenai penggunaan media 

pembelajaran berbasis android,  termasuk 

bagaimana pengaruh penggunanaan 

media ini terhadap prestasi belajar siswa. 
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