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Abstrak— Pentingnya kemampuan matematika dibuktikan dengan dilakukannya studi 

komparatif secara Internasional, salah satunya adalah TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study). Tujuan dari artikel ini adalah untuk memaparkan 

algoritma-algoritma yang digunakan dalam pengembangan aplikasi android 

menggunakan software open source Eclipse yang berisi soal TIMSS dan soal model 

TIMSS. Perkembangan dunia pada abad 21 menuntut kualitas diri yang tinggi untuk 

bertahan dan mengikuti arus perubahan dengan baik. Dunia pendidikan tidak lepas 

dari pengaruh tersebut. Maka dari itu, baik pendidik maupun pengembang pendidikan 

harus cermat dalam menyiapkan peserta didik yang memiliki kecakapan serta potensi 

diri tinggi. Inovasi pembelajaran dibutuhkan untuk melatih kecakapan peserta didik 

yang tangkas menghitung tidak hanya melalui kertas dan di dalam kelas saja, namun 

juga mampu menjalankan aplikasi android sebagai salah satu inovasi pembelajaran 

yang memanfaatkan mobile learning sebagai tambahan. Untuk membuat project 

aplikasi android, salah satunya dibutuhkan Eclipse sebagai IDE (Integrated 

Development Environment). Hal pertama yang dibutuhkan selain menyiapkan soal 

model TIMSS adalah menentukan spesifikasi hardware dan software agar program 

dapat dijalankan pada emulator dan smartphone Android. Selanjutnya dibuat desain -

input-output, struktur navigasi, storyboard, dan terakhir pembuatan algoritma 

program. Halaman menu berisi informasi, panduan, dan soal. Bagian paling penting 

adalah panduan dan soal. Panduan berisi soal-soal TIMSS tahun sebelumnya disertai 

dengan cara dan jawaban. Sedangkan bagian soal berisi soal model TIMSS berbentuk 

isian singkat yang diisi sendiri oleh pengguna pada bagian input jawaban. Jika 

jawaban salah maka tidak bisa melanjutkan pada soal berikutnya, jika jawaban benar 

maka akan ke halaman pembahasan dan soal berikutnya. 

Kata kunci: algoritma, android, eclipse, TIMSS, matematika 

I. PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebudayaan yang bersifat mendunia, maka potensi diri 

harus selalu ditingkatkan. Salah satu indikator potensi diri seorang siswa adalah melalui kemampuan 

matematikanya. Pentingnya kemampuan matematika seseorang dibuktikan dengan dilakukannya studi 

komparatif dan komprehensif yang terstruktur secara Internasional. Studi ini dikenal dengan TIMSS, yakni 

Trends in International Mathematics and Science Study. Studi ini didesain untuk menyediakan informasi 

yang diperlukan bagi para pengamat dan pengembang pendidikan mengenai prestasi matematika dan sains 

sebuah negara. Namun dalam artikel ini hanya khusus membahas bagian matematika. 

Negara yang maju adalah negara dimana penduduknya memiliki pendidikan yang baik, yaitu mutu 

pendidikan yang tinggi serta mampu menghasilkan generasi siap tantangan globalisasi. Tujuan TIMSS 

adalah mengukur seberapa tinggi mutu pendidikan suatu negara. TIMSS dilakukan di bawah kontrol IEA 

(The International Association fot the Evaluation of Educational) yang berkedudukan di Amsterdam, 

Belanda. TIMSS diselenggarakan setiap empat tahun sekali, yaitu mulai tahun 1995 untuk kelas IV dan 

VIII, namun Indonesia mulai berpartisipasi pada tahun 1999 dan hanya mengikuti tingkatan kelas VIII. 

Menurut data dari Badan Penelitian dan Pengembangan [1], Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Indonesia, peringkat Indonesia dalam TIMSS relatif rendah dan di bawah rata-rata. Hal ini nampak dari 

perolehan pada tahun 1999 yaitu peringkat 34 dari 38 negara, pada tahun 2003 memperoleh peringkat 35 

dari 46 negara, pada tahun 2007 memperoleh peringkat 36 dari 49 negara, dan yang terakhir pada tahun 

PM - 134 
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2011 Indonesia kembali turun ke peringkat 38 dari 42 negara peserta. Nampaknya hal tersebut sudah cukup 

memberikan gambaran kemampuan matematika siswa di Indonesia. 

Dalam TIMSS 2011 Mathematics Framework [2], TIMSS terdiri dari dua dimensi yaitu dimensi konten 

dan kognitif. Dimensi konten adalah isi materi yang dituangkan dalam bentuk soal-soal TIMSS, sedangkan 

dimensi kognitif adalah proses untuk memenuhi tuntutan dimensi konten. Dimensi kognitif meliputi 

domain pengetahuan, penerapan, serta penalaran. Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa siswa 

di Indonesia harus lebih dilatih kognitifitasnya terutama konsep dasar tentang fakta dan posedur 

matematika, pemecahan masalah, serta soal-soal non rutin. 

Hal mendasar yang harus diperhatikan dalam upaya melatih domain kognitif siswa adalah 

meningkatkan intensitas keterbiasaan siswa dalam mengerjakan soal-soal model TIMSS. Dengan 

meningkatkan efisiensi interaksi siswa dengan soal-soal model TIMSS, maka pola penalaran siswa menjadi 

lebih terbentuk dan terasah. Maka dari itu dirasa perlu menggunakan mobile learning yang mendukung dan 

secara fungsional dapat membantu membiasakan siswa dalam menghadapi soal-soal model TIMSS. Mobile 

learning  dirasa memihak tujuan tersebut di atas karena sifatnya yang fleksibel, efektif dan efisien untuk 

dibawa kemana saja. 

Dari latar belakang di atas maka perlu dikembangkan suatu aplikasi android yang memenuhi target 
pengembang soal TIMSS. Hal utama yang harus diperhatikan adalah pembuatan algoritmanya. Karena 
masih jarang ditemukan penelitian yang memaparkan algoritma sebuah aplikasinya. Adapun rumusan 
masalah dari artikel ini adalah bagaimana hasil pengembangan algoritma aplikasi Adorid untuk membuat 
soal model TIMSS matematika. Sedangkan tujuan dan manfaatnya adalah untuk memaparkan hasil 
pengembangan aplikasi android khsusunya pengembangan algoritma yang nantinya dapat digunakan 
pengembang pendidikan untuk membuat aplikasi soal TIMSS berbasis Android.  

II. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari pendahuluan di atas maka para pendidik dan pengembang pendidikaan perlu mengembangkan soal 

model TIMSS yang beracuan pada Released Mathematics Items [3]. Selanjutnya, pengembang pendidikan 

perlu membuat aplikasi android yang berisi soal-soal tersebut. Dalam mengembangkan soal TIMSS 

hendaknya para pengembang soal memperhatikan karakter yang dimiliki soal TIMSS. Adapun hasil 

pengembangan soal model TIMSS tingkat SMP adalah sebagai berikut. 

1. 
 

 
 
 

 
   Manakah jawaban di bawah ini yang benar? 

a. c lebih dari 1 b. c kurang dari 1  c. 0 < c < 1 d. 0 < ab < 1 

2. 3 – (-4) = 7 3 – (-3) = 6 3 – (-2) = 5 3 – (-1) = 4 3 – (0) = 3 

Baris selanjutnya dari pola di atas adalah .... 

3. Setengah berat muatan sebuah truk ditambah 3 ton tidak kurang dari 14 ton dan tidak lebih dari 

18 ton. Berat muatan maksimal sebuah truk tersebut adalah .... 

Selanjutnya adalah langkah pembuatan aplikasi android menggunakan Eclipse. Eclipse adalah 
sebuah IDE (Integrated Development Environment) untuk mengembangkan perangkat lunak dan dapat 
dijalankan di semua platform (platform-independent). Eclipse dikembangkan dengan bahasa pemrograman 
Java, akan tetapi Eclipse mendukung pengembangan aplikasi berbasis bahasa pemrograman lainnya, 
seperti C/C++, Cobol, Python, Perl, PHP. Selain sebagai IDE untuk pengembangan aplikasi, Eclipse pun 
bisa digunakan untuk aktivitas dalam siklus pengembangan perangkat lunak, seperti dokumentasi, test 
perangkat lunak, atau pengembangan web. Kelebihan dari Eclipse yang membuatnya populer adalah 
kemampuannya untuk dapat dikembangkan oleh pengguna dengan komponen yang dinamakan plug-in. 

Hal pertama yang dilakukan setelah menyiapkan soal model TIMSS adalah menentukan spesifikasi 
hardware dan software agar program dapat dijalankan pada emulator dan smartphone Android. Selanjutnya 
dibuat desain input-output, struktur navigasi, storyboard, dan terakhir pembuatan algoritma program. 

 

http://www.eclipse.org/
http://id.wikipedia.org/wiki/Integrated_Development_Environment
http://id.wikipedia.org/wiki/Cobol
http://id.wikipedia.org/wiki/Python
http://id.wikipedia.org/wiki/Perl
http://id.wikipedia.org/wiki/PHP
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GAMBAR 1. STRUKTUR NAVIGASI 

Adapun halaman informasi berisi tentang TIMSS, tujuan TIMSS, hasil peringkat Indonesia dalam 

TIMSS, serta karakter soal pada TIMSS. Halaman panduan berisi tentang soal-soal TIMSS tahun 2011 

beserta dengan pembahasannya. Halaman soal merupakan pengembangal soal moel TIMSS.  Jika 

jawaban salah maka soal tidak akan berubah dan akan muncul keterangan “Salah”, sebaliknya jika 

jawaban benar maka akan menuju halaman berikut yaitu pembahasan dan soal berikutnya. 

Tahap yang paling penting dari pembuatan aplikasi android menggunakan Eclipse adalah 

pengembangan algoritmanya. Berikut adalah hasil pengembangan algortima pembuatan aplikasi android 

menggunakan Eclipse. 

1. Algoritma halaman awal 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" 

    android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin" 

    android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin" 

    tools:context=".MainActivity" > 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:layout_marginTop="59dp" 

        android:text="Selamat Datang" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button2" 

        android:layout_width="80dp" 

        android:layout_height="40dp" 

        android:layout_alignBaseline="@+id/button1" 

        android:layout_alignBottom="@+id/button1" 

        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_marginRight="41dp" 

        android:text="Keluar" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="80dp" 

        android:layout_height="40dp" 

        android:layout_alignParentBottom="true" 

        android:layout_marginBottom="88dp" 

        android:layout_marginRight="50dp" 

        android:layout_toLeftOf="@+id/button2" 

        android:text="Menu" /> 

</RelativeLayout> 

2.  HalamanAwal.java 

import android.app.Activity; 

import android.app.AlertDialog; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.KeyEvent; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 
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public class MainActivity extends Activity { 

 private Button button1; 

 private Button button2; 

 @Override 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.activity_main); 

 button1 = (Button) findViewById(R.id.button1); 

 button2 = (Button) findViewById(R.id.button2); 

button1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

  @Override 

  public void onClick(View arg0) { 

   // TODO Auto-generated method stub 

   Intent i = new Intent(getApplicationContext(), Coba.class);  

   startActivity(i); 

  } 

 }); 

 button2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

  public void onClick(View v) { 

   close(RESULT_OK); 

  } 

 }); 

 } 

    public void close(final int theResult) { 

 AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 

 builder.setMessage("Apakah Anda Ingin Keluar dari program?") 

   .setCancelable(false) 

   .setPositiveButton("Ya", new DialogInterface.OnClickListener() { 

   public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

     setResult(theResult); 

     finish(); 

     System.exit(0); 

    } 

   }) 

   .setNegativeButton("Tidak", 

   new DialogInterface.OnClickListener() { 

   public void onClick(DialogInterface dialog, int id) { 

   dialog.cancel(); 

    } 

   }).show(); 

  } 

   public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) { 

   if (keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK) { 

   close(RESULT_OK); 

   } 

   return super.onKeyDown(keyCode, event); 

  } 

 } 

3.  Algoritma halaman menu 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" > 

    <Button 

        android:id="@+id/button1" 

        android:layout_width="105dp" 
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        android:layout_height="50dp" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_marginLeft="106dp" 

        android:layout_marginTop="48dp" 

        android:text="Informasi" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button2" 

        android:layout_width="105dp" 

        android:layout_height="50dp" 

        android:layout_alignLeft="@+id/button1" 

        android:layout_below="@+id/button1" 

        android:layout_marginTop="23dp" 

        android:text="Panduan" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/button3" 

        android:layout_width="105dp" 

        android:layout_height="50dp" 

        android:layout_alignLeft="@+id/button2" 

        android:layout_below="@+id/button2" 

        android:layout_marginTop="25dp" 

        android:text="Soal" /> 

</RelativeLayout> 

4. HalamanMenu.Java 

package quis.com; 

import android.os.Bundle; 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

public class Coba extends Activity { 

 private Button B1; 

 private Button B2; 

 private Button B3; 

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

  super.onCreate(savedInstanceState); 

  setContentView(R.layout.coba); 

 B1 = (Button) findViewById(R.id.button1);  

 B2 = (Button) findViewById(R.id.button2); 

 B3 = (Button) findViewById(R.id.button3); 

    B1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

  @Override 

  public void onClick(View arg0) { 

   // TODO Auto-generated method stub 

   Intent i = new Intent(getApplicationContext(), Informasi.class);  

   startActivity(i); 

  } 

 }); 

    B2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

  @Override 

  public void onClick(View arg0) { 

   // TODO Auto-generated method stub 

   Intent i = new Intent(getApplicationContext(), Panduan.class);  

   startActivity(i); 

  } 

 }); 

    B3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

  @Override 
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  public void onClick(View v) { 

   // TODO Auto-generated method stub 

   Intent i = new Intent (getApplicationContext(), Soal.class); 

   startActivity(i); 

  } 

 }); 

 } 

} 

5. Algoritma halaman soal 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" > 

   <TextView 

        android:id="@+id/textView1" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_marginLeft="92dp" 

        android:layout_marginTop="60dp" 

        android:text="Menu Soal" 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 

    <TextView 

        android:id="@+id/textView2" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_below="@+id/textView1" 

        android:layout_marginLeft="25dp" 

        android:layout_marginTop="45dp" 

        android:text=" Setengah berat muatan sebuah truk ditambah 3 ton tidak kurang dari 14 ton 

dan tidak lebih dari 18 ton. Berat muatan maksimal sebuah truk tersebut adalah " 

        android:textAppearance="?android:attr/textAppearanceLarge" /> 

    <EditText 

        android:id="@+id/jawabannya" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_below="@+id/textView2" 

        android:layout_marginTop="34dp" 

        android:ems="10" > 

        <requestFocus /> 

    </EditText> 

    <Button 

        android:id="@+id/jawab" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignLeft="@+id/textView2" 

        android:layout_below="@+id/jawabannya" 

        android:layout_marginTop="50dp" 

        android:text="Jawab" /> 

    <Button 

        android:id="@+id/selanjutnya" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignBaseline="@+id/button1" 

        android:layout_alignBottom="@+id/jawab" 
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        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_marginRight="37dp" 

        android:text="Selanjutnya" /> 

    <TextView 

        android:id="@+id/salahbenar" 

        android:layout_width="fill_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignRight="@+id/textView1" 

        android:layout_below="@+id/jawab" 

        android:layout_marginTop="32dp" 

        android:text="salahbenar" 

        android:textColor="#000000" 

        android:textSize="20px" /> 

</RelativeLayout> 

6. HalamanSoal.java 

import android.app.Activity; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.view.View; 

import android.view.View.OnClickListener; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.EditText; 

import android.widget.ImageView; 

import android.widget.TextView; 

public class Soal extends Activity implements OnClickListener { 

 Button btn_jwb, btn_next; 

 EditText jawabannya; 

 TextView salahbenar; 

 ImageView soal; 

 int benar=0, salah=0, index=0; 

 int [] pertanyaan={R.drawable.ic_launcher, R.drawable.ic_launcher,      

               R.drawable.ic_launcher, R.drawable.ic_launcher, R.drawable.ic_launcher}; 

       String [] jawaban ={"30"}; 

     @Override 

     public void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

         super.onCreate(savedInstanceState); 

         setContentView(R.layout.soal); 

           btn_jwb = (Button)findViewById(R.id.jawab); 

           btn_jwb.setOnClickListener(this); 

           btn_next = (Button)findViewById(R.id.selanjutnya); 

           btn_next.setOnClickListener(this); 

           salahbenar = (TextView)findViewById(R.id.salahbenar); 

           salahbenar.setText("");        

    } 

       @Override 

       public void onClick(View v) { 

             // TODO Auto-generated method stub 

                   salahbenar=(TextView)findViewById(R.id.salahbenar); 

                   jawabannya=(EditText)findViewById(R.id.jawabannya); 

             if(v==btn_jwb) 

             { 

                   String jawab1=jawabannya.getText().toString(); 

                   if(jawab1.equalsIgnoreCase(jawaban[index])) 

                   { 

                         salahbenar.setText("BENAR");benar++; 

                   } 

                   else 

                   { 
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                         salahbenar.setText("SALAH");salah++; 

                   } 

             } 

             else if (v==btn_next) 

             { 

                   if(index<pertanyaan.length-1) 

                   { 

                         index++; 

                         soal.setImageResource(pertanyaan[index]); 

                         btn_jwb.setEnabled(true); 

                         btn_next.setVisibility(View.VISIBLE); 

                         jawabannya.setText(""); 

                         salahbenar.setText(""); 

             } 

                   else{ 

                         Intent i = new Intent(Soal.this, Hasil.class); 

                         i.putExtra("BENAR", benar); 

                         i.putExtra("SALAH", salah); 

                         startActivity(i); 

                } 

          } 

    } 

} 
Algoritma-algoritma di atas dapat dikembangkan lagi dengan mengubah isi materi sesuai dengan tujuan 

masing-masing pengembang pendidikan.  

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Peringkat Indonesia dalam TIMSS yang relatif rendah dan di bawah rata-rata memicu pendidik dan 
pengembang pendidikan untuk lebih intensif mengenalkan model-model soal TIMSS bagi siswa. Salah 
satu upaya pengenalan soal TIMSS adalah melalui mobile learning yaitu aplikasi android menggunakan 
Eclipse. Adapun hal-hal penting dalam pengembangan aplikasi tersebut adalah isi materi soal TIMSS, soal 
model TIMSS, serta algoritma pemrogram dan file java yang dibutuhkan. Hasil algoritma di atas adalah 
paparan dari algoritma halaman awal, halaman menu, dan halaman soal. Algoritma yang ditulis pada 
lembar kerja Eclipse sudah memiliki aturan tersendiri yang tergolong mudah dipahami. Hal ini dapat 
dilihat dari keteraturan polanya. Bagi para pengembang aplikasi, dapat menggunakan algoritma di atas 
dengan mengganti input point yang penting saja. Untuk bagian dasar biarkan tetap seperti itu. Jadi, 
algoritma-algoritma yang telah dipaparkan dapat dikembangkan lagi dengan mengubah isi materi sesuai 
dengan tujuan masing-masing pengembang pendidikan. 
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