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Abstrak— Proses belajar matematika dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan 

dengan media apa saja. Proses belajar matematika seseorang dipengaruhi oleh 

perkembangan teknologi saat ini terutama dalam hal media belajar. Salah satu hasil 

perkembangan teknologi yang diminati mahasiswa adalah smartphone. Alat 

elektronik yang memiliki fungsi utama sebagai alat komunikasi ini semakin 

berkembang dengan berbagai fitur canggih untuk memenuhi kebutuhan konsumen, 

termasuk mahasiswa. Salah satu perkembangan fitur canggih dalam smartphone 

adalah dengan adanya aplikasi-aplikasi khusus yang dapat mendukung proses belajar 

matematika mahasiswa khususnya program studi pendidikan matematika. Kenyataan 

yang sering terjadi adalah mahasiswa kurang memaksimalkan manfaat smartphone 

sebagai media pendukung proses belajar matematika. Hasil penelitian survei ini 

menunjukkan hasil bahwa mahasiswa program studi pendidikan matematika (S1) 

UNY yang memiliki smartphone mencapai 88%. Namun, dari siswa yang memiliki 

smartphone tersebut hanya 85% yang telah menggunakan smartphone sebagai 

pendukung pembelajaran matematika. Penggunaan smartphone sebagai pendukung 

pembelajaran mayoritas adalah browsing dan kalkulator. Selain itu, aplikasi khusus 

matematika yang digunakan oleh mahasiswa sebagai pendukung proses belajar 

matematika adalah seperti scientific calculator 55%, Mathematics 12%, Briliant 10%, 

dan aplikasi-aplikasi matematika lainnya. 

Kata kunci: Smartphone, belajar matematika, mahasiswa program studi pendidikan 

matematika 

I. PENDAHULUAN 

Setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan. Dimulai dari pendidikan 

dasar sampai pada pendidikan menengah atas atau sesuai dengan kemampuan masing-masing individu. 

Proses menempuh pendidikan tentunya tidak terlepas dari adanya proses belajar dari setiap peserta didik. 

Proses belajar dapat dilihat dari adanya tambahan pengetahuan baru yang didapatkan. Menurut referensi 

[17] belajar merupakan suatu proses mendapatkan pengetahuan dan pengalaman dalam perubahan tingkah 

laku dan kemampuan bereaksi yang relatif tetap dikarenakan interaksi individu dengan lingkungannya.  

Proses belajar tentunya dibutuhkan oleh peserta didik dalam setiap mata pelajaran atau setiap hal yang 

ingin diketahuinya termasuk dalam bidang matematika. Suatu pembelajaran matematika siswa perlu aktif 

melakukan proses matematisasi, yaitu siswa diberi kesempatan merekonstruksi pengetahuan lewat 

berbuat: mengamati, mengklasifikasi, menyelesaikan masalah, berkomunikasi, berinteraksi dengan yang 

lain termasuk dengan gurunya, melakukan refleksi, melakukan estimasi, mengambil kesimpulan, 

menyelidiki keterkaitan, dan sebagainya [11]. Oleh karena itu, proses belajar matematika yang 

membutuhkan keaktifan tinggi dari peserta didik akan sangat terbantu dengan adanya perkembangan 

teknologi saat ini.  

Perkembangan teknologi yang semakin pesat selain dikarenakan persaingan bisnis antar produsen juga 

dikarenakan kebutuhan dari para konsumen yang semakin meningkat. Salah satu hasil bentuk 

perkembangan teknologi yang sampai pada saat ini masih terus mengalami perkembangan adalah 

smartphone. Menurut penelitian [2] kebutuhan seseorang berpengaruh secara signifikan terhadap 

keputusan konsumen dalam membeli smartphone. Smartphone atau ponsel pintar merupakan alat 

komunikasi yang memungkinkan adanya fitur seperti yang dapat diperoleh dengan menggunakan 

komputer seperti menyimpan informasi, e-mail, dan berbagai software yang diaplikasikan [1]. 

“Smartphone is a mobile phones with the additional capabilities of handheld computers” [14]. 

Smartphone merupakan salah satu bentuk komputasi yang memungkinkan proses komputasi terintegrasi 

dengan aktivitas sehari-hari manusia dengan jangkauan yang luas dan tidak dibatasi dalam suatu wilayah 
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[10]. Dengan kata lain, smartphone dapat didefinisikan sebagai ponsel yang memiliki inovasi canggih 

dengan kegunaan seperti pada computer yang dapat mengintegrasi aktivitas harian manusia tanpa batas 

wilayah.   

Penjualan smartphone di Indonesia cukup tinggi bahkan mencapai Rp39,4 triliun pada tahun 2013-

2014 dan menjadi penyumbang terbesar dalam hal penjualan smartphone di Asia Tenggara [9]. Akhir 

tahun 2014 diperkirakan kenaikan penjualan smartphone di Indonesia tumbuh sekitar 10-15 persen [8]. 

Meskipun pada dasarnya alat elektronik ini sebagai media komunikasi, tetapi para produsen terus 

menambahkan fitur canggih di dalamnya termasuk fitur yang mendukung proses belajar matematika baik 

yang harus diinstal sendiri oleh pemiliknya ataupun yang sudah tersedia di dalam smartphone. Kegunaan 

smartphone sebagai pendukung pembelajaran telah mulai diakui secara umum [14]. Penggunaan 

smartphone dalam mendukung proses belajar telah dikembangkan sejak tahun 2007 [19]. Smartphone 

secara umum telah menyediakan fitur dasar yang dapat dimanfaatkan untuk belajar peserta didik seperti 

scientific calculator pada setiap produknya. Aplikasi lain yang dapat diinstal oleh penggunanya untuk 

mendukung pembelajaran matematika seperti Mathematics, Mathways, Mathematics Dictionary, 

PhotoMath, dan lain sebagainya. Selain itu, beberapa aplikasi lain yang mendasar juga dapat digunakan 

sebagai pendukung proses belajar matematika meskipun secara tidak langsung seperti aplikasi media 

sosial yang memungkinkan pembuatan grup diskusi matematika ataupun saling berbagi info tentang 

matematika. 

Penggunaan smartphone saat ini sebagian besar hanya untuk alat komunikasi terutama penggunaan 

media sosial dikalangan peserta didik terutama mahasiswa. Kepemilikan smartphone pada mahasiswa 

selalu tumbuh dengan pesat [19]. Bentuk smartphone yang relatif kecil dan memiliki memori untuk 

penyimpanan data serta memungkinkan adanya aplikasi-aplikasi pendukung belajar dan aktivitas lain bagi 

penggunanya menjadi salah satu faktor pendukung hal tersebut. Cakupan pengetahuan mahasiswa yang 

lebih luas tentang perkembangan teknologi dibandingkan peserta didik di bangku sekolah mengakibatkan 

pengguna smartphone lebih banyak dari kalangan mahasiswa dibandingkan siswa di sekolah menengah, 

termasuk mahasiswa jurusan pendidikan matematika. Mahasiswa sudah mulai menggunakan smartphone 

yang dimiliki untuk mendukung peroses belajar secara umum, tetapi masih dengan cara sederhana seperti 

menjadikan pengingat dan mencatat jadwal pelajaran atau aktivitas harian [19]. Oleh karena itu, penulis 

melakukan analisis pemanfaatan smartphone dalam mendukung proses belajar matematika mahasiswa 

program studi pendidikan matematika S1 UNY. 

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah: (1) apakah mahasiswa program studi 

pendidikan matematika telah memanfaatkan smartphone sebagai pendukung proses belajar?; (2) 

bagaimana bentuk pemanfaatan smartphone dalam mendukung proses belajar mahasiswa program studi 

pendidikan matematika? 

Tujuan penelitian yaitu: (1) untuk mengetahui persentase mahasiswa program studi pendidikan 

matematika yang telah memanfaatkan smartphone sebagai pendukung proses belajar; (2) 

mendeskripsikan bentuk pemanfaatan smartphone dalam mendukung proses belajar mahasiswa program 

studi pendidikan matematika. 

Manfaat dari penelitian ini baik bagi peneliti ataupun pihak lain yaitu: (1) sebagai bahan informasi dan 

pengetahuan bagi mahasiswa tentang pemanfaatan smartphone untuk mendukung proses belajar 

mahasiswa program studi pendidikan matematika; (2) sebagai dasar tindak lanjut atau penelitian tentang 

penggunaan smartphone untuk mendukung proses belajar mahasiswa program studi pendidikan 

matematika; (3) sebagai bahan pertimbangan para pendidik untuk melakukan inovasi pembelajaran 

dengan memanfaatkan smartphone. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian  

Penelitian ini dilakukan dengan metode survei dengan pemberian angket yang berisi pertanyaan 

terbuka dan tertutup kepada mahasiswa program studi pendidikan matematika S1 UNY . Penelitian ini 

mendeskripsikan tentang hasil analisis pemanfaatan smartphone dalam mendukung proses belajar 

mahasiswa S1 jurusan pendidikan matematika 

B. Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa jurusan pendidikan matematika S1 

Universitas Negeri Yogyakarta yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2012-2015. Angket disebar kepada 

seluruh kelas yang keseluruhan terdapat sembilan kelas. Masing-masing kelas diberikan 30 angket 

sehingga total angket yang diberikan berjumlah 270 angket dan angket yang kembali berjumlah 200 

angket. Meskipun demikian, hal tersebut dianggap sudah cukup mewakili populasi yang ada. Berdasarkan 
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tabel Krejcie dan Morgan pada referensi [18], untuk jumlah populasi 290 hanya dibutuhkan minimal 

sampel sejumlah 165 mahasiswa. 

C. Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan pada bulan September 2015. Penelitian ini menggunakan angket sebagai 

instrumen pengumpulan data. Bentuk angket yang digunakan merupakan perpaduan antara angket 

tertutup dan angket terbuka. Angket tertutup yaitu angket yang terdiri dari sejumlah pernyataan dan 

pilihan jawaban sehingga responden hanya memilih jawaban yang paling sesuai. Sedangkan angket 

terbuka memberikan kesempatan penuh kepada responden untuk menguraikan jawaban menurut 

pendapatnya sesuai pertanyaan yang diberikan oleh peneliti [15]. Setelah kajian teori dilakukan maka 

terbentuk kerangka angket untuk menganalisis pemanfaatan smartphone dalam mendukung proses belajar 

mahasiswa S1 jurusan pendidikan matematika. 

Angket yang telah dibuat kemudian direview kembali untuk memastikan kesesuaian angket dengan 

teori yang digunakan. Angket yang telah direvisi kemudian diberikan kepada mahasiswa program studi 

pendidikan matematika dari angkatan 2012-2015. Angket yang telah terisi dan terkumpul dilanjutkan 

dengan pengolahan data persentase dan analisis data secara deskriptif.  

D. Teknik Anallisis Data 

Teknik analisis data dilakukan dengan cara kuantitatif dan deskriptif. Analisis data secara kuantitatif 

dilakukan dengan menganalisis jumlah mahasiswa yang menggunakan smartphone dan mahasiswa yang 

telah memanfaatkan smartphone untuk mendukung proses belajar matematika mahasiswa program studi 

pendidikan matematika. Penyajian analisis data berupa diagram yang menggambarkan hasil angket 

penelitian.  
  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa program pendidikan matematika S1 UNY dengan 
memberikan angket yang berisi tentang kepemilikan smartphone, apakah sudah dilakukan pemanfaatan 
smartphone dalam mendukung proses belajar matematika bagi mahasiswa program pendidikan 
matematika, bentuk pemanfaatan yang sudah dilakukan, dan jenis aplikasi yang telah dimiliki dan 
digunakan dalam mendukung proses belajar matematika. Pengambilan data dilakukan dengan cara 
memberikan angket kepada seluruh mahasiswa program studi pendidikan matematika dengan bantuan 
ketua kelas dari masing-masing kelas. Setelah angket terkumpul dari seluruh kelas maka dilanjutkan 
dengan menganalisis beberapa butir angket tertutup dan beberapa butir angket terbuka yang dapat 
memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menuliskan pendapatnya. 

Hasil analisis angket tertutup dilakukan dengan cara perhitungan hasil data yang didapatkan dan dibuat 
dalam bentuk diagram dengan masing-masing persentasenya. Sedangkan hasil angket terbuka dilakukan 
analisis dengan cara data collection (mengumpulkan data), data condensation (kondensasi data), data 
display (penyajian data), dan conclusion (kesimpulan). Data collection atau pengumpulan data dilakukan 
dengan memberikan angket pada mahasiswa program studi pendidikan matematika. Setelah data terkumpul 
maka dilakukan data condensation atau kondensasi data yaitu proses memilih, memfokuskan, 
menyederhanakan, mengabstraksi, dan atau mentransformasi data yang tampak dalam bentuk utuh. 
Langkah selanjutnya adalah melakukan data display atau penyajian data. Penyajian data dalam penelitian 
ini adalah dengan menampilkan data secara deskriptif serta diagram pada sebagian hasil angket terbuka. 
Tahap terakhir adalah conclusion atau penarikan kesimpulan dari penelitian ini. Penarikan kesimpulan 
dilakukan berdasarkan seluruh data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini [12].  

Pembahasan hasil angket tertutup dalam penelitian ini secara lebih lengkap disajikan dalam bentuk 
diagram. Butir angket pertama menanyakan tentang kepemilikan smartphone mahasiswa program studi 
pendidikan matematika. Butir pertama ini merupakan pertanyaan mendasar sebelum menanyakan lebih 
lanjut tentang pemanfaatan smartphone dalam mendukung proses belajar matematika mahasiswa program 
studi pendidikan matematika S1 UNY. Butir pertama menanyakan apakah mereka memiliki smartphone 
atau tidak. Hasil jawaban dalam angket disajikan dalam gambar 1. 

Berdasarkan gambar 1, diketahui bahwa 88% mahasiswa telah memiliki smartphone. Dari total 

responden yang berjumlah 200 mahasiswa, 177 mahasiswa telah memiliki smartphone dan 25 siswa tidak 

memiliki smartphone. Kepemilikan smartphone yang cukup tinggi ini juga diharapkan akan memberikan 

banyak manfaat kepada penggunanya, tidak hanya sebatas mengikuti tren atau perkembangan 

kecanggihan teknologi. Jumlah yang cukup tinggi ini sebanding dengan besarnya pengguna smartphone 

di Indonesia yang menduduki peringkat pertama di Asia Tenggara. Namun, masih ada 12% mahasiswa 

program studi pendidikan matematika S1 UNY yang tidak memiliki smartphone. Jumlah ini lebih 

tepatnya adalah 23 mahasiswa dari 200 mahasiswa. Salah satu hal yang menjadi alasan tidak memiliki 
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smartphone adalah harga smartphone yang masih cukup tinggi untuk merek tertentu yang dipercaya 

memiliki fitur dan kualitas terjamin.     

 

GAMBAR 1. DIAGRAM KEPEMILIKAN SMARTPHONE 

Butir kedua dalam angket penelitian ini adalah menanyakan apakah mahasiswa program studi 
pendidikan matematika yang memiliki smartphone telah memanfaatkan smartphone dalam mendukung 
belajar matematika atau tidak. Butir ini tentu diisi oleh mahasiswa yang telah mengisikan butir pertama 
dengan pilihan memiliki smartphone. Hasil analisis data butir kedua ini disajikan secara diagram pada 
gambar 2. 

 

GAMBAR 2. DIAGRAM PEMANFAATAN SMARTPHONE DALAM PROSES BELAJAR 

 

Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa 85% mahasiswa program studi pendidikan matematika sudah 

memanfaatkan smartphone dalam mendukung proses belajar matematika. Persentase 85% mahasiswa 

yang telah menggunakan smartphone dalam mendukung pembelajaran matematika ini menggambarkan 

151 mahasiswa dari 177 mahasiswa. Hal ini menyatakan bahwa kepemilikan smartphone bagi mahasiswa 

dapat memiliki dampak positif dan tidak hanya sebatas sebagai media komunikasi atau media sosial. Hal 

ini sejalan dengan kesimpulan penelitian yang dilakukan pada referensi [16] yang melakukan penelitian 

pada mahasiswa  ilmu komunikasi di Unsrat yaitu pemanfaatan smartphone android oleh mahasiswa ilmu 

komunikasi dalam mengakses informasi sudah berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan dilihat pada 

proses pemanfaatanya mahasiswa sebagian besar cenderung memanfaatkan smartphone untuk melakukan 

akses informasi yang bersifat edukasi.  

Namun, dalam penelitian ini juga masih terdapat 15% mahasiswa yang menyatakan bahwa dirinya 

belum memanfaatkan smartphone dalam proses belajar mereka. Persentase 15% ini merepresentasikan 26 

mahasiswa dari 177 mahasiswa. Dari data angket, mahasiswa yang tidak atau belum memanfaatkan 

smartphone dalam mendukung proses belajarnya sebagian besar menjawab dikarenakan dua hal yaitu 

kurangnya informasi tentang pemanfaatan smartphone dalam mendukung proses belajar dan keterbatasan 

smartphone yang dimiliki. Kurangnya informasi mahasiswa tentang pemanfaatan smartphone dalam 

proses belajar dikarenakan mahasiswa hanya menganggap  smartphone sebagai media komunikasi. 

Sedangkan mahasiswa yang memiliki keterbatasan smartphone dikarenakan RAM smartphone yang kecil 

sehingga tidak dapat memiliki banyak aplikasi yang mendukung proses belajar matematika serta jenis 

sistem operasi yang tidak mendukung aplikasi tertentu, serta dapat juga dikarenakan ketidakcocokan 

antara sistem operasi smartphone dengan aplikasi yang diinginkan dalam mendukung proses belajar 

matematika. Sistem operasi pada smartphone yang mendukung aplikasi tertentu adalah seperti Apple 

dengan iOS, Google Android, Microsoft Windows Mobile dan Windows Phone, Nokia Symbian, RIM 

BlackBerry OS dan lain-lain [13]. 
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Setelah dilakukan survei pada mahasiswa program studi pendidikan matematika yang memanfaatkan 

smartphone dalam mendukung proses belajar matematika atau tidak, dilanjutkan kembali dengan 

pertanyaan pada butir ketiga. Pertanyaan butir ketiga menanyakan bentuk pemanfaatan smartphone oleh 

mahasiswa untuk mendukung proses belajar matematika mahasiswa program studi pendidikan 

matematika S1 UNY. Butir ini merupakan butir angket terbuka yang memberikan kesempatan kepada 

mahasiswa untuk menuliskan pendapatnya dan memungkinkan mahasiswa untuk menuliskan lebih dari 

satu pilihan bentuk atau cara pemanfaatan smartphone untuk mendukung proses belajar matematika 

mahasiswa program studi pendidikan matematika S1 UNY. Hasil dari butir ketiga angket pada penelitian 

ini disajikan dalam diagram seperti pada gambar 3. 

 

 

GAMBAR 3. DIAGRAM BERBAGAI CARA PEMANFAATAN SMARTPHONE  

 

Berdasarkan gambar 3 yang menggambarkan berbagai cara pemanfaatan smartphone oleh mahasiswa 

S1 program pendidikan matematika terlihat bahwa bentuk pemanfaatan smartphone yang paling banyak 

dilakukan adalah dengan aplikasi browser untuk mencari materi-materi referensi atau bahan kuliah 

pendukung lainnya sebesar 41%. Angka persentase ini merepresentasikan 88 mahasiswa dari 213 

pendapat yang masuk melalui angket. Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan pada referensi 

[14] bahwa bentuk penggunaan smartphone oleh mahasiswa terbanyak adalah untuk browsing atau 

internet.  Selain itu, aplikasi dasar setiap smartphone yang berupa kalkulator menempati urutan kedua 

dalam cara pemanfaatan smartphone untuk mendukung proses belajar matematika. Cara pemanfaatan 

smartphone ini dilakukan oleh 31% mahasiswa program studi pendidikan matematika. Hal ini senada 

dengan aktivitas mahasiswa pendidikan matematika yang banyak berkutat dengan angka dan perhitungan-

perhitungannya. Namun, adanya perbedaan tipe atau sistem smartphone sangat memungkinkan perbedaan 

aplikasi kalkulator tersebut.  

Cara lain pemanfaatan smartphone dalam mendukung proses belajar seperti yang digambarkan dalam 

diagram adalah dengan mengunduh aplikasi-aplikasi lain (non-calculator) yang banyak disediakan secara 

gratis ataupun berbayar. Cara pemanfaatan ini dilakukan oleh 16% mahasiswa program pendidikan 

matematika S1 UNY yang memiliki smartphone dan telah memanfaatkannya untuk mendukung proses 

belajar matematika.  

Selain itu, seperti selayaknya fungsi dari smartphone sebagai alat komunikasi, hal ini juga bermanfaat 

dalam mendukung proses belajar matematika mahasiswa program studi pendidikan matematika. Hal ini 

dikatakan oleh 5% mahasiswa pendidikan matematika yang memiliki smartphone dan menggunakannya 

untuk mendukung belajar matematika. Faktor utama penyebabnya adalah tersedia banyaknya aplikasi 

obrolan sehingga memungkinkan mahasiswa untuk melakukan diskusi secara online dalam suatu group 

perbincangan menggunakan smartphone. Bentuk diskusi menggunakan smartphone ini lebih efisien 

dalam hal waktu dan tidak mengharuskan anggota diskusi untuk saling bertemu secara langsung. 

Bentuk pemanfaatan smartphone lainnya adalah dengan memanfaatkan aplikasi untuk membaca e-

book seperti pdf dan lainnya. Banyaknya buku referensi kuliah dan jumlah halaman yang cukup tebal 

untuk masing-masing buku mengakibatkan 5% mahasiswa program studi pendidikan matematika S1 

UNY memilih untuk menggunakan smartphone untuk membaca e-book yang dimilikinya sehingga tidak 

memerlukan banyak biaya untuk mencetaknya serta lebih mudah dan fleksibel untuk dibawa kemana saja 

dan dapat dibaca kapan saja. 

Bentuk pemanfaatan smartphone tentunya sangat banyak. Selain dari yang telah diuraikan, masih 

terdapat bentuk pemanfaatan lain yang dikatakan oleh 2% mahasiswa program studi pendidikan 
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matematika. Bentuk pemanfaatan lain dari smartphone dalam mendukung proses belajar mahasiswa 

pendidikan matematika adalah smartphone untuk memotret catatan atau materi pembelajaran dan untuk 

mengkomunikasikan perkuliahan dengan dosen baik melalui aplikasi chatting, SMS, ataupun telfon secara 

langsung. 
Banyaknya aplikasi smartphone yang dapat dengan mudah diunduh oleh mahasiswa secara gratis 

ataupun berbayar menjadi salah satu penyebab semakin banyaknya jumlah smartphone di kalangan 
mahasiswa. Hal tersebut juga terlihat dari gambar 3 sebelumnya yang menyatakan bahwa penggunaan 
aplikasi dalam pemanfaatan smartphone untuk mendukung proses pembelajaran matematika mahasiswa 
program studi pendidikan matematika cukup tinggi. Pertanyaan pada angket butir keempat pun 
menanyakan kepada mahasiswa yang telah memanfaatkan aplikasi smartphone dalam membantu proses 
belajar matematika. Butir keempat merupakan butir angket terbuka sehingga responden dapat menuliskan 
lebih dari satu atau dua aplikasi smartphone yang digunakan. Berbagai jenis aplikasi smartphone 
pendukung proses belajar matematika bagi mahasiswa program studi pendidikan matematika disajikan 
dalam gambar 4. 

 

          GAMBAR 4. DIAGRAM JENIS APLIKASI SMARTPHONE YANG DIGUNAKAN DALAM MENDUKUNG BELAJAR 

 

Gambar 4 menyatakan berbagai jenis aplikasi smartphone yang digunakan oleh mahasiswa program 

studi pendidikan matematika S1 UNY. Dari diagram tersebut menyatakan bahwa lebih dari setengah 

jumlah seluruh mahasiswa, lebih tepatnya 55% dari responden yang menggunakan aplikasi smartphone 

telah menggunakan scientific calculator untuk mendukung proses belajar matematikanya. Hal tersebut 

dikarenakan aplikasi ini yang paling dikenal oleh mahasiswa dan paling memungkinkan untuk digunakan 

dalam proses belajar pada berbagai mata kuliah pendidikan matematika. Untuk merek dan jenis 

smartphone tertentu, aplikasi kalkulator sudah ada yang memiliki pilihan operasi matematika yang cukup 

lengkap. Namun, untuk smartphone lain masih sangat sederhana dan harus mengunduh aplikasi scientific 

calculator secara gratis. 

Berdasarkan diagram pada gambar 4, selain scientific calculator juga terdapat beberapa jenis aplikasi 

lain yang digunakan mahasiswa dalam mendukung proses belajar matematika seperti Mathematics, 

Geogebra, Coursera, Matlab, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Jumlah persentase pengguna aplikasi-aplikasi 

tersebut yang hanya sedikit diakibatkan oleh banyaknya memori yang harus disediakan apabila 

menggunakan aplikasi tersebut. Selain itu, beberapa tipe smartphone juga tidak mendukung untuk 

mengunduh aplikasi tersebut.  

Terlihat dari diagram pada gambar 5 bahwa pengguna aplikasi terbanyak setelah scientific calculator 

adalah aplikasi Mathematics. Sebanyak 12% responden menggunakan aplikasi ini. aplikasi Mathematics 

dapat membantu mahasiswa dalam menyelesaikan menggunakan rumus perhitungan dengan variabel, 

jumlah, produk dan urutan; menyelesaikan persamaan (linear, kuadrat, kubik, transpose); grafik 3D; 

aljabar linear, vektor, matriks; unit konversi; dan sebagainya [3]. 

Aplikasi lain yang disebutkan dalam diagram yang menduduki posisi ketiga terbanyak yang 

digunakan mahasiswa adalah aplikasi Briliant. Aplikasi ini digunakan oleh 10% responden. Penggunaan 

aplikasi Briliant membantu mahasiswa dalam berlatih soal-soal matematika. Konsep aplikasi ini 

berbentuk kuis untuk memecahkan masalah dari yang mudah sampai sangat menantang. Aplikasi ini tidak 

hanya untuk matematika tetapi juga ilmu pengetahuan, SAT, ACT, AP, JEE, olimpiade, dan lainnya [4]. 

Aplikasi lain yang digunakan oleh 7% responden adalah aplikasi Coursera. Aplikasi ini membantu 

mahasiswa dalam menambah ilmu pengetahuan baru dari berbagai sumber. Hal ini dikarenakan Coursera 

memberikan kursus online gratis lebih dari 115 universitas terkemuka dan lembaga pendidikan di dunia 

termasuk Stanford, Yale, Princeton, dan lain-lain. Bidang studi yang terdapat dalam Coursera juga tidak 
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hanya matematika tetapi juga pemrograman komputer, keuangan, akuntansi, musik, dan lain sebagainya 

[5]. 

Tidak hanya komputer saja yang dapat memiliki aplikasi Geogebra dan Matlab yang sudah banyak 

dikenal oleh mahasiswa terutama program studi matematika atau pendidikan matematika, tetapi saat ini 

smartphone pun dapat memiliki kedua aplikasi ini. Namun, aplikasi Geogebra dan Matlab membutuhkan 

RAM yang cukup besar dalam smartphone sehingga tidak semua smartphone dapat mengunduh aplikasi 

ini. Oleh karena itu, aplikasi yang dapat membantu mahasiswa dalam hal geometri, aljabar, grafik, 

statistik dan kalkulus dalam satu paket yang mudah digunakan ini masing-masing hanya dimiliki oleh 4% 

responden. Kedua aplikasi ini juga dapat menjadi sumber belajar dan mengajar yang interaktif [6][7]. 

Selain aplikasi-aplikasi yang telah diuraikan masih terdapat aplikasi lain yang juga digunakan oleh 

beberapa mahasiswa program pendidikan matematika S1 UNY. Aplikasi lain-lain tersebut meliputi 

kamus matematika, WolframAlpha, Abris, Symbolab, dan Matrix Operations. Aplikasi kamus matematika 

menyajikan berbagai kosakata matematika dan berbagai istilah ilmiah yang sering di temui dalam bidang 

akademik. Aplikasi WolframAlpha membantu dalam perhitungan matematika seperti matriks, aljabar, 

geometri, serta analisis statistik dan data seperti regresi. Aplikasi Abris membantu dalam hal grafis dan 

data statistik. Aplikasi Symbolab membantu menyelesaikan permasalahan matematika terkait dengan 

aljabar, fungsi dan grafik, trigonometri, serta matriks dan vektor. Sedangkan aplikasi Matrix Operations 

seperti namanya membantu proses belajar matematika dalam hal matriks seperti transpose, determinan, 

dan lain sebagainya.  

Penelitian yang dilakukan pada mahasiswa program studi pendidikan matematika S1 UNY ini tidak 

hanya mengacu pada kepemilikan smartphone, cara pemanfaatannya dalam pembelajaran matematika, 

serta jenis aplikasi yang digunakan, tetapi juga ada pertanyaan dalam angket yang bersifat terbuka pada 

butir selanjutnya yaitu menanyakan bagaimana pendapat mahasiswa program studi pendidikan 

matematika S1 UNY terhadap pemanfaatan smartphone dalam mendukung proses belajar matematika. 

Hasil angket terbuka tersebut memberikan berbagai macam tanggapan. Rekap hasil berbagai pendapat 

mahasiswa seperti pada gambar 5. 

 

 

GAMBAR 5. DIAGRAM PENDAPAT MAHASISWA 

 

Dari diagram pada gambar 5 diketahui bahwa 43% mahasiswa mengatakan bahwa smartphone sangat 

membantu proses belajar matematika, 22% mengatakan smartphone cukup membantu, 7% mengatakan 

bahwa smartphone membantu terutama dalam  hal mempermudah diskusi matematika dengan teman, 3% 

responden mengatakan bahwa smartphone simpel dan lebih fleksibel untuk dibawa kemana saja sehingga 

dapat membantu belajar dimana pun. Sedangkan pendapat lain yaitu 2% mengatakan bahwa smartphone 

bermanfaat tetapi tidak semua smartphone mendukung aplikasi canggih, dan terdapat juga 1% mahasiswa 

yang berpendapat bahwa smartphone sangat berguna apabila digunakan sebaik mungkin.  
Meskipun jika dilihat dari diagram-diagram yang telah dijelaskan sebelumnya menyatakan bahwa lebih 

dari sebagian populasi penelitian ini mengatakan bahwa smartphone bermanfaat dalam mendukung proses 
belajar, tetapi pemanfaatan smartphone tentunya harus tetap dalam kontrol sehingga tidak 
menyalahgunakan smartphone dalam pemakaiannya. Dari hasil angket pertanyaan terbuka pun mahasiswa 
menuliskan beberapa catatan dalam pemanfaatan smartphone dalam mendukung proses belajar matematika 
mahasiswa program studi pendidikan matematika S1 UNY. Beberapa catatan mahasiswa tersebut seperti: 
(1) smartphone bermanfaat asalkan program aplikasi yang digunakan tidak terlalu berat dalam 
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pengorperasiannya karena terdapat juga beberapa aplikasi smartphone yang mengharuskan pemilik 
smartphone untuk memiliki kapasitas RAM yang besar; (2) saat menggunakan smartphone harus fokus 
pada tujuan utama, misalkan membaca e-book pendidikan matematika, sehingga tidak terlena dengan 
aplikasi lain yang bukan tujuan utamanya; (3) smartphone akan bermanfaat apabila pengguna dapat 
memanfaatkannya dengan maksimal karena saat ini belum semua mahasiswa tahu program aplikasi 
ataupun cara pemanfaatan smartphone dalam berbagai macam cara yang lainnya; serta (4) pemanfaatan 
kalkulator yang terlalu sering dapat membuat mahasiswa malas menghitung secara manual. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan maka terdapat beberapa kesimpulan penting dari penelitian ini yaitu: 

1. Mahasiswa program studi pendidikan matematika S1 UNY sebanyak 88% memiliki smartphone. 

Namun, hanya 85% dari pemilik smartphone telah memanfaatkan smartphone sebagai pendukung 

proses belajar matematika.  

2. Bentuk pemanfaatan smartphone mahasiswa program studi pendidikan matematika S1 UNY 41% 

sebagai media browsing, 31% sebagai alat bantu hitung (kalkulator), 16% untuk aplikasi lain non-

calculator, 5% untuk membaca e-book, dan 2% bentuk pemanfaatan lainnya.  

3. Berbagai aplikasi yang lebih spesifik yang dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar 

matematika adalah 55% scientific calculator, 12% aplikasi Mathematics, 10% aplikasi Briliant, dan 

aplikasi lainnya. 

B. Saran 

Adapun beberapa saran dalam penelitian ini agar penelitian di masa depan menjadi lebih baik yaitu: 

1. Diharapkan peneliti dimasa datang dapat menerapkan metode analisis data yang lain dan 

menggunakan angket yang lebih lengkap dan rinci.  

2. Peneliti dapat menambahkan populasi dan sampel sehingga cakupan penelitian menjadi lebih luas. 

3. Peneliti menambahkan variabel yang lain dalam penelitian sehingga penelitian dapat dilihat dengan 

sudut pandang lebih luas. 
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