
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belajar pada dasarnya adalah pekerjaan untuk membantu siswa

menyelesaikan latihan belajar. Alasan pembelajaran adalah pengakuan atas

produktivitas dan kelayakan latihan pembelajaran yang dilakukan oleh

siswa.Media pembelajaran adalah bermacam-macam bagian yang ada di

lingkungan siswa sehingga mereka lebih bersemangat untuk mengikuti teladan

dengan baik. Pentingnya media ini dikemukakan oleh Ali (1992). Media

pembelajaran pada dasarnya diperjelas oleh para ahli. Salah satunya, Miarso

(2004) juga mengemukakan pandangannya bahwa media adalah sesuatu yang

digunakan untuk meningkatkan kapasitas, renungan dan pertimbangan siswa

untuk memberdayakan latihan-latihan pembelajaran. Media juga dapat digunakan

sebagai cara untuk menyebarkan pesan materi kepada siswa.

Rahayu dkk. (2021:99) menyatakan bahwa kemajuan teknologi yang

semakin pesat dengan berbagai terobosan dalam bidang teknologi nirkabel,

memungkinkan para pengguna untuk menyimpan data smartphonemereka

masing-masing secara offline maupun online, sehingga data tersebut dapat dibuat,

diubah, disimpan dan diakses melalui smartphone dimanapun dan kapanpun,

salah satu sistem operasi smartphone yaitu menggunakan sistem operasi android.

Android studio adalah IDE (Integratea Development Environment) yang

digunakan untuk pengembangan aplikasi android yang bergantung pada IntelliJ

IDEA. Android bisa dikatakan sebagai produk yang digunakan pada ponsel yang

menggabungkan kerangka kerja, missleware, dan aplikasi utama yang dihadirkan

oleh Google. Jadi Android mencakup keseluruhan aplikasi, mulai dari kerangka

kerja hingga pengembangan aplikasi yang sebenarnya.(Amanah & Hidayat,

2021:66).

Di masa ini, banyak kalangan anak-anak yang menggunakan smartphone

berbasis android baik di sekolah maupun lingkungan rumah seperti saat ini yang

banyak kita jumpai di mana saja dan kapanpun itu, karena android saat ini

merupakan kebutuhan dalam menuntut ilmu dan menggarak informasi lainnya.

Namun untuk pelajaran masih sangat minim, khususnya terhadap aplikasi media



pembelajaran pengenalan pahlawan revolusi. Agar dapat membangkitkan

semangat dan motivasi anak-anak dalam pelajaran pengenalan pahlawan revolusi

perlu dikembangkan suatu metode pembelajaran yang dapat menarik minat anak-

anak di manapun dan kapanpun mereka berada tanpa harus membawa buku lagi,

karena dapat kita lihat di masa sekarang ini motivasi untuk belajar tentang

pahlawan revolusi tidak begitu diperhatikan.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peniliti lakukan di MTs Bua motivasi

yang ditunjukkan siswa saat mempelajari pengenalan pahlawan revolusi yang

tidak pada tempatnya yaitu siswa lebih suka melamun bahkan ada siswa yang

tidur pada waktu guru menerangkan sehingga kondisi pembelajaran kurang

membantu. Dalam menyamapaikan pelajaran pengenalan pahlawan revolusi

diperlukan media pembelajaran, media pembelajaran ini sangat berharga sebagai

mediator pesan pengajar kepada penerima pesan, khususnya siswa. Media

pembelajaran ini sangat diperlukan dalam merangsang pikiran, perhatian,

perasaan, minat dan inspirasi siswa sehingga interaksi belajar mengajar dapat

berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Rendahnya inspirasi siswa untuk membiasakan diri dengan pembelajaran

pengenalan pahlawan revolusi ini disebabkan karena ketidakefektifan pendidik

dalam mengajar. Selain itu, ketiadaan media pembelajaran juga menjadi salah satu

faktor yang menyebabkan rendahnya inspirasi belajar siswa. Rendahnya inspirasi

siswa dalam mempelajari pengenalan pahlawan revolusi dan rendahnya minat

siswa untuk mengulang contoh-contoh yang mempengaruhi hasil belajar mereka.

Dalam mata pelajaran pengenalan pahlawan revolusi, media pembelajaran dapat

lebih menyenangkan, layak dan melibatkan siswa secara efektif. Sehingga dapat

membantu memperluas inspirasi belajar siswa. Media pembelajaran ini juga lebih

menekankan pada latihan individu, dimana siswa lebih efektif berkonsentrasi pada

materi, mengerjakan kuis, dan dapat menonton video.

Berdasarkan uraian di atas maka solusi yang ditawarkan adalah sebuah

media pembelajaran yang dapat mempermudah proses belajar siswa. Maka dari

itu, penulis tertarik untuk membuat “Media Pembelajaran Pengenalan Pahlawan

Revolusi untuk Siswa”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok

permasalahannya adalah “Bagaimana Membuat Media Pembelajaran Pengenalan

Pahlawan Revolusi untuk Siswa”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah menghasilkan Media

Pembelajaran Pengenalan Pahlawan Revolusi untuk Siswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Penulis

Menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu informatika dan penyajian

bahan pembelajaran untuk masyarakat.

2. Manfaat Bagi Institusi

Memberikan media pembelajaran bagi para guru dan siswa dalam

melakukan proses belajar mengajar.

3. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian ini dapat menjadi dokumentasi dan referensi bagi

mahasiswa yang membutuhkan dan jadi bahan untuk menambah wawasan para

pembacanya.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

1. Media Pembelajaran

Menurut Tahel dan Giting (2019:114), media pembelajaran adalah

perangkat, strategi, dan metode yang digunakan sebagai mediator korespondensi

antara pengajar dan siswa untuk memperlancar korespondensi dan kerjasama

antara pendidik dan siswa dalam sistem pembelajaran di sekolah. Media

pembelajaran juga dapat dilihat sebagai perangkat, visual, atau elektronik untuk

menangkap, mengolah dan memodifikasi data verbal atau visual yang digunakan

sebagai pendorong siswa untuk mendapatkan materi tayangan di sekolah.

Pakpahan dkk. (2020:8) menyatakan bahwa media pembelajaran

merupakan perantara yang digunakan dalam menyampaikan materi ke pelajar

dengan menggunakan alat tertentu agar pelajar dapat mengerti dengan cepat dan

menerima pengetahuan dari pengajar.

Guslinda dan Kurnia (2018:3) menyatakan bahwa media pembelajaran

adalah suatu jenis perangkat keras, strategi, atau metode yang digunakan dalam

menyampaikan pesan, membantu membangun materi sehingga dapat merangsang

minat dan inspirasi siswa atau siswi dalam mengambil bagian dalam proses

pembelajaran. Seperti yang ditunjukkan oleh Budiman dkk. (2014:36) “Kapasitas

dasar media pembelajaran adalah sebagai bantuan pengajaran yang juga

berdampak pada kondisi, lingkungan, dan iklim pembelajaran yang

diselenggarakan dan dibuat oleh pendidik”.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan

bahwa media pembelajaran merupakan komponen penting dalam kegiatan belajar

mengajar sebagai perantara yang tidak dapat dipisahkan dari proses belajar

mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan dan tujuan pembelajaran di sekolah.

2. Pahlawan Revolusi

Menurut Hendrawan dan Perwitasari (2019:34), pahlawan merupakan

orang yang sangat berjasa dan memberikan kontribusi pada suatu

kelompok,individu, baik itu suatu negara atau suatu lembaga.
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Kuncahya (2020:11) menyatakan bahwa pahlawan revolusi merupakan

gelar pahlawan yang diberikan untuk sejumlah perwira militer yang gugur di

peristiwa G30S pada tahun 1965. G30S merupakan kepanjang dari Gerakan 30

September atau disebut juga GESTAPU (gerakan september tiga puluh), gelar ini

diakui juga sebagai Pahlawan Nasional.

Menurut Hendrawan dan Perwitasari (2019:34), pahlawan revolusi yaitu

gelar yang diberikan kepada perwira militer yang gugur pada saat pengkhianatan

Partai Komunis Indonesia (PKI) G30S/PKI yang terjadi di Jakarta dan Yogyakarta

pada tanggal 30 September 1965. Dengan Pemberian gelar ini diharapkan dapat

mengisi sebagai memori pemerintahan dan perjuangan sehingga negara dan

negara Indonesia dapat lebih maju seperti sekarang ini.

Pahlawan revolusi berjumlah tujuh orang yang terdiri dari:

1) Jendral Ahmad Yani

2) Mayjen R. Suprapto

3) Mayjen MT Haryono

4) Mayjen S. Parman

5) Brigjen D.I Panjaitan

6) Brigjen Sutoyo Siswomiharjo

7) Lettu Piere Andreas Tendean

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan pahlawan

revolusi merupakan gelar yang diberikan oleh pemerintah indonesia kepada

perwira yang telah gugur dalam peristiwa G30S/PKI.

3. Android Studio

Menurut Amanah dan Hidayat (2021:66) android studio adalah IDE

(Integratea Development Environment) yang digunakan untuk pengembangan

aplikasi android yang bergantung pada IntelliJ IDEA. Android bisa dikatakan

sebagai produk yang digunakan pada ponsel yang menggabungkan kerangka

kerja, missleware, dan aplikasi utama yang dihadirkan oleh Google. Jadi Android

mencakup keseluruhan aplikasi, mulai dari kerangka kerja hingga pengembangan

aplikasi yang sebenarnya.

Menurut Safitri & Basuki (2020:3) android studio yaitu lingkungan

pengembangan baru dari dan terintegrasi dengan penuh, yang telah dirilis oleh



Google untuk sistem operasi android dan dirancang untuk menjadi peralatan baru

pada pengembangan aplikasi dan memberi alternatif lain Eclipse yang saat ini

menjadi IDE yang banyak dipakai.

Menurut Juansyah (2015:2) android studio adalah otoritas IDE (Integrad

Development Environment) untuk peningkatan aplikasi android dan bersifat

gratis (open source). Peluncuranandroid studio diumumkan oleh Google pada

tanggal 16 Mei 2013 pada event Google I/O iconference untuk tahun 2013. Sejak

saat itu, android studio telah menggantikan Eclipse sebagai IDE otoritas untuk

membuat aplikasi android.

Gambar 1. Android Studio

Android studio memiliki fitur :

a. Projek berbasis pada gradle build

b. Refactory dan pembenahan bug yang cepat

c. Tools baru yang bernama “Lint” diklaim dapat memonitor kecepatan,

kegunaan, serta kompetibelitas aplikasi dengan cepat.

d. Mendukung proguard and app-signing untuk keamanan.

e. Memiliki GUI aplikasi android lebih mudah.

f. Didukung oleh Google Cloud platfrom untuk setiap aplikasi yang

dikembangkan.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat meyimpulkan bahwa android

studio adalah IDE (Integrad Development Environment) yang digunakan dalam

pengembangan pada aplikasi android yang bersifat gratis.

4. Java

Menururt Alfarisi (2019:125), java adalah nama sekelompok kemajuan

untuk membuat dan menjalankan pemrograman pada PC independen atau dalam
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dalamdokumen kelas suatu program untuk penggambaran langsung dari program

yang berisi bahasa mesin.

Enterprise (2017) menyatakan bahawa java ialah bahasa pemrograman

yang powerfull dan serbaguna dalam pengembangan perangkat lunak yang

berjalan di perangkat seluler, komputer desktop, dan server.

Seperti yang ditunjukkan oleh Betesda (2020), java merupakan bahasa

pemrograman dasar dalam pembuatan aplikasi. Java juga dapat diuraikan sebagai

bahasa pemrograman yang dapat dijalankan pada PC yang berbeda dan ponsel

yang berbeda. Kemudian, pada saat itu, bahasa pemrograman java sendiri dapat

digunakan untuk membuat game atau aplikasi untuk pemrograman atau PC.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat meyimpulkan bahwa java

merupakan bahasa pemrograman dasar pada pembuataan suatu aplikasi.

5. Android SDK (Software Development Kit)

Metafani dan Djamaluddin (2020), SDK adalah perangkat bagi para

software engineer yang perlu mengembangkan aplikasi yang bergantung pada

Google Android. Android SDK menggabungkan berbagai perangkat

pengembanganSDK terdiri dari debugger,libraries, dokumentasi, handset

emulator, tutorial serta contoh kode.

Menurut Maiyana (2018) android SDK merupakan tools API (Application

Programming Interface) diperlukan pada saat memulai pengembangan aplikasi di

platfrom android dengan menggunakan bahasa pemrograman java. Android SDK

terdiri dari library, debugger, emulator handset, dokumentasi, kode uji, dan

latihan instruksional. SDK memungkinkan peningkatan untuk membuat aplikasi

untuk tahap Android SDK, android menggabungkan proyek uji dengan kode

sumber, instrumen perancang, emulator, dan pustaka yang diharapkan untuk

merakit aplikasi android. Aplikasi yang ditulis dalam bahasa pemrograman java

dan berjalan di Dalvik, mesin virtual yang secara eksplisit dimaksudkan untuk

ditanamkan memanfaatkan lonjakan permintaan yang tiba-tiba untuk bagian atas

Linux.

Menurut Kusniyati & Sitanggang (2016), SDK adalah tool API (Aplication

Programming Interface) yang diperlukan dalam memulai pengembangkan suatu



aplikasi di platfrom android dengan menggunakan bahasa programan java.

Adapun beberapa fitur android yang penting sebagai berikut :

a. Framework aplikasi yang mendukung penggantian komponen dan reusable.

b. DVM dioptimalkan untuk perangkat mobile.

c. Itegrated browser berdasarkan angineopen source webkit.

d. Grafis yang dioptimalkan dan didukung oleh libraries grafis 2D, grafis 3D

berdasarkan spesifikasi OpenGL ES1.0.

e. Dukungan untuk audio ,video dan gambar.

f. Bluetooth , edge, 3G, Wifi.

g. Kamera, GPS, kompas dan accerometer.

Lingkungan kemajuan yang lengkap dan kaya termasuk peralatan untuk

penyelidikan, profil emulator, dan eksekusi memori seperti modul untuk Eclipse

IDE.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa android

SDK adalah tools yang digunakan programer untuk mengembangkan aplikasi

android.

6. UML (Unified Modeling Language)

Menurut Hanafri dkk. (2017:39) “UML (Unified Modeling Language)

adalah bahasa visual untuk mendemonstrasikan dan menyampaikan tentang suatu

kerangka kerja menggunakan kerangka teks pendukung. UML hanya berfungsi

untuk melakukan demonstrasi. Jadi pemanfaatan UML tidak terbatas pada filosofi

tertentu, meskipun sejujurnya UML paling sering digunakan dalam teknik

pengaturan objek.

Menurut Qamaruzzaman dan Sutami (2020) UML (Unified Modeling

Language) adalah suatu “bahasa” yang telah menjadi standar pada industri dalam

merancang, visualisasi, dan mendokumentasikan sistem pada perangkat lunak.

Sedangkan menurut Prihandoyo (2018) UML adalah suatu model dalam

perancangan sistem yang mempunyai suatu kelebihan yang dapat memudahkan

developer sistem dalam merancang sistem yang akan dibuat karena sifatnya yang

terletak item.
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Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa UML

(Unified Modeling Language) adalah bahasa visual yang digunakan dalam

pemodelan dan komunikasi untuk suatu diagram atau teks pendukung.

a. Jenis-jenis UML

1) Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan demonstrasi (perilaku) dari kerangka data

yang akan dibuat. Use Case menggambarkan komunikasi antara setidaknya satu

entertainer dengan kerangka data yang akan dibuat dan digunakan untuk

mengetahui kapasitas mana yang memenuhi syarat untuk memanfaatkan kapasitas

tersebut. Simbol diagram Use Case dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Tabel 1. Simbol Use Case Diagram

No Gambar Nama Keterangan

1 Use Case
Fungsional yang disediakan system sebagai unit-unit
yang saling bertukar pesan antar unit atau actor.

2 Actor
Orang, proses, atau sistem lain yangberinteraksi dengan
sistem informasiyang akan dibuat diluar sistem informasi
dibuat itu sendiri.

3
Assocation

Komunikasi antara aktor dan use case yang berpartisipasi
pada use case atau use case memiliki interaksi dengan
aktor.

4 Extend
Relasi use case tambahan ke sebuah use casedimana use
case yang ditambahkan dapat berdiri sendiri walau tanpa
use case tambahan.

5 Include Fungsinya sebagai syarat di jalankan use case.

Sumber: Rossa dan Shalahuddin(2015)

2) Activity Diagram

Activity Diagram ialah menggambarkan proses kerja atau bisa disebut

(work process) atau latihan dari suatu kerangka kerja atau interaksi bisnis atau

menu-menu yang ada dalam pemrograman dan bagan tindakan menggambarkan

latihan kerangka kerja bukan apa yang dilakukan entertainer, jadi latihan-latihan

itu seharusnya dimungkinkan oleh kerangka kerja.Simbol Activity Diagram dapat

dilihat pada gambar berikut ini:
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Sumber: Rossa dan Shalahuddin(2015)
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3
Initial Node Status awal aktivitas sistem, sebuah diagram aktivitas

memiliki sebuah status awal.

4 Actifity Final Status akhir yang dilakukan sistem, sebuah diagram
aktivitas memiliki sebuah status akhir.

5 Fork Node Asosiasi penggabungan dimana lebih dari satu
aktivitas digabungkan menjadi satu.

Sumber: Rossa dan Shalahuddin(2015)
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Tabel 4. Simbol Class Diagram

No Gambar Nama Keterangan

1
Class

Generalization
Kelas pada struktur sistem.

2 Interface Sama dengan konsep interface dalam
pemrograman berorientasi objek.

3 Association Relasi antar kelas dengan makna umum.

4 Asosiasi Berarah
Relasi antar kelas dengan makna kelasyang satu
digunakan oleh kelas yang lain.

5 Generalisasi
Relasi antar kelas dengan maknageneralisasi -
spesialisasi (umum khusus).

6 Dependency
Relasi   antar   kelas   dengan   makna
kebergantungan antar kelas .

Sumber: Rossa dan Shalahuddin(2015)

7. Storyboard

Seperti yang ditunjukkan oleh Kunto dan Ariani (2021:111) Storyboard

adalah kompilator realistis, misalnya, sekumpulan garis besar atau gambar yang

ditampilkan secara berurutan untuk membayangkan desain bergerak atau

pengaturan media yang cerdas, termasuk intuitif situs.

Nana (2020) mengungkapkan Storyboard merupakan persepsi tentang

kemungkinan aplikasi yang akan dirakit, sehingga dapat memberikan gambaran

dari aplikasi yang akan disampaikan. Storyboard juga bisa dikatakan sebagai

konten visual yang akan digunakan sebagai cetak biru dari suatu tugas,

ditampilkan shot by shot yang biasanya disebut sebagai sebuah adegan.

Storyboard saat ini lebih luas digunakan dalam membuat sistem untuk pembuatan

situs dan aktivitas media cerdas lainnya seperti pemberitahuan, film pendek,

permata, media pembelajaran interaktif dalam tahap desain/perencanaan.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa

storyboard adalah gambaran ide dari aplikasi yang akan dibuat dalam

menghasilkan sesuai yang digambarkan sebelumnya.

8. Pengujian Black Box

Cholifah dkk. (2018:207) menyatakan bahwa Teknik Blackbox Testing

merupakan salah satu strategi yang tidak sulit untuk digunakan karena hanya
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memerlukan batas bawah dan batasan terjauh dari informasi normal, ukuran

informasi pengujian yang dinilai dapat ditentukan melalui kuantitas bidang bagian

informasi yang akan dicoba, bagian memutuskan yang harus dipenuhi dan situasi

di mana batas atas dan bawah terpenuhi. Lebih jauh lagi, dengan strategi ini

cenderung diperiksa apakah kegunaannya dapat dalam hal apapun mengakui input

informasi yang tidak terduga, membuat informasi yang disimpan menjadi kurang

sah.

Menurut Salamah dan Khasanah (2017) Black box testing adalah salah satu

jenis teknik pengujian yang memperlakukan pemrograman yang penyajian

dalamnya tidak jelas. Jadi para penganalisa melihat produk sebagai "penemuan"

yang tidak penting untuk melihat substansi, namun sangat penting untuk sistem

pengujiandibagian luar.

Seperti yang ditunjukkan oleh Indriyani dan Suryanto (2021) uji blackbox

adalah pengujian yang dilakukan secara eksklusif dengan memperhatikan

konsekuensi pelaksanaan melalui informasi pengujian untuk memeriksa kegunaan

produk yang dilakukan secara mandiri.

Berdasarkan pendapat di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa black

box adalah pengujian yang hanya mengamati pada pemeriksaan fungsional dari

perangkat lunak.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

1. Penelitian Hendrawan dan Perwitasari (2019) dengan judul “Aplikasi

Pengenalan Pahlawan Nasional dan Pahlawan Revolusi Berbasis Android”.

Pengembangan sistem dilakukan dengan model waterfall dan menggunakan

konsep pengembangan berorientasi objek, OOP (Object Oriented

Programming) serta menggunakan proses pemodelan UML (Unifled

Modeling Language) untuk pengembangan aplikasi pengenalan pahlawan

nasional dan pahlawan revolusi berbasis android. Persamaan dipeneltian ini

dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini sama-sama membahas

tentang pengenalan pahlawan, model pengembangan waterfall, pemodelan

menggunakan UML (Unifled Modeling Language) serta sama-sama berbasis

android. Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan yaitu

penelitian ini membahas tentang pengenalan pahlawan pasional dan
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pahlawan revolusi sedangkan penelitian ini hanya membahas pengenalan

pahlawan revolusi saja.

2. Penelitian Tahel dan Erwin Ginting (2019) dengan judul “Perancangan

Aplikasi Media Pembelajaran Pengenalan Pahlawan Nasional untuk

Meningkatkan Rasa Nasionalis Berbasis Android”. Tujuan dari pembuatan

media pembelajaran ini adalah untuk membantu siswa mengenal pahlawan

nasional yang ada di Indonesia untuk meningkatkan daya ingat dan rasa

nasionalis siswa SDN 104238 Tanjung Marowa yang dikembangkan dengan

adobe flash dan smartphone android. Penelitian ini menggunakan sistem

pengujian black box. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang

dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang pengenalan pahlawan, berbasis

android, serta sama-sama menggunakan pengujian black box. Adapun

perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini

dilakukan di SDN 104238 Tanjung Marowa sedangkan penelitian yang

dilakukan di MTs Bua, penelitian ini menggunakan adobe flash sedangkan

penelitian yang dilakukan menggunakan android studio, serta penelitian ini

membahas pengenalan pahlawan nasional sedangkan penelitian yang

dilakukan membahas pengenalan pahlawan revolusi.

3. Penelitian Sigit dan Butar (2018) dengan judul “Aplikasi Multimedia

Interaktif Pengenalan Pahlawan Nasional (Studi Kasus: SD Swasta Daan

Mogot 1 Keroncong Kota Tangerang)”. Pembuatan aplikasi ini menggunakan

perangkat lunak Adobe Flash Professional CS6( Action Script 2.0), untuk

rancangan digunakan storyboard dalam bentuk gambar berupa kotak sebgai

panduan utama dalam membuat animasi.  Persamaan penelitian ini dengan

penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas tentang pahlawan serta

sama-sama mengunakan model pengembangan waterfall. Adapun perbedaan

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu penelitian ini membahas

pengenalan pahlawan nasional sedangkan penelitian yang dilakukan

membahas pengenalan pahlawan revolusi, penelitian ini menggunakan

aplikasi Adobe Flash Professional CS6(Action Script 2.0) sedangkan

penelitian yang dilakukan menggunakan aplikasi Android Studio, penelitian

ini menggunakan pengujian white box dan black box sedangkan penelitian



yang dilakukan hanya menggunakan black box, serta penelitian ini dilakukan

di SD Swasta Daan Mogot 1 Keroncong Kota Tangerang sedangkan

penelitian yang dilakukan di MTs Bua.

4. Penelitian Kurnia (2020) dengan judul “Animasi Interaktif Pembelajaran

Pengenalan Tokoh Pahlawan Nasional Pada SDN Sukamaju 10 Depok”.

Penelitian ini dirancang untuk untuk meningkatkan motivasi siswa agar

kualitas belajarnya semakin meningkat dan memberikan kesempatan kepada

siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Persamaan

penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu sama-sama membahas

tentang pahlawan dan sama-sama menggunakan model pengembangan

waterfall. Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang

dilakukan yaitu penelitian ini membahas tentang pengenalan pahlawan

nasional sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang pengenalan

pahlawan revolusi, penelitian ini dilaksanakan di SDN Sukamaju 10 Depok

sedangkan penelitian yang dilakukan dilaksanakan di MTs Bua.

5. Penelitian Fassa (2020) dengan judul “Rancang Bangun Media Pembelajaran

Sejarah Pahlawan Wanita Indonesia Berbasis Android”. Metode penelitian

yang digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle (MDLC), hasil

dari penelitian yaitu pembelajaran sejarah pahlawan wanita indonesia untuk

memperkenalkan pahlawan-pahlawan wanita di Indonesia dengan menambah

fitur animasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan

yaitu penelitian ini sama-sama membahas pahlawan dan sama-sama berbasis

android. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan

yaitu penelitian membahas tentang sejarah pahlawan wanita indonesia

sedangkan penelitian yang dilakukan membahas tentang pengenalan

pahlawan revolusi, penelitian ini menggunakan metode penelitian Multimedia

Development Life Cycle (MDLC) sedangkan penelitian yang dilakukan

menggunakan metode Research and Development (R&D), penelitian ini

menggunakan pengujian alpha dan beta sedangkan penelitian yang dilakukan

menggunakan pengujian black box.
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Tabel 5. Tabel Perbandingan Penelitian
No Judul Peneliti, Media

Publikasi, dan
Tahun

Tujuan Penelitian Kesimpulan Saran atau
Kelemahan

Perbandingan

1 Rancang Bangun
Media
Pembelajaran
Sejarah
Pahlawan Wanita
Indonesia
Berbasis Android

Fassa, Dewi
Tresnawati, Leni
Fitriani, Jurnal
Algoritma,  2020

Merancang media
pembelajaran
pahlawan wanita
berbasis android,
serta memberikan
alternatif dalam
mempelajari tokoh-
tokoh pahlawan
wanita Indonesia.

Berdasarkan dari hasil
dan pembahasan
menghasilkan rancang
bangun media
pembelajaran
pengenalan pahlawan
wanita berbasis android
yang bertujuan untuk
memberikan informasi
mengenai biografi
pahlawan wanita.

Pada aplikasi ini
menambahkan
animasi dan audio.

Penelitian membahas
tentang sejarah pahlawan
wanita indonesia sedangkan
penelitian yang dilakukan
membahas tentang
pengenalan pahlawan
revolusi, penelitian ini
menggunakan metode
penelitian Multimedia
Development Life Cycle
(MDLC) sedangkan
penelitian yang dilakukan
menggunakan metode
Research and Development
(R&D), penelitian ini
menggunakan pengujian
alpha dan beta sedangkan
penelitian yang dilakukan
menggunakan pengujian
black box.

2 Aplikasi
Pengenalan
Pahlawan
Nasionaldan
Pahlawan
Revolusi

Jodi Hendra dan
Ika Devi
Perwitasari,
Jurnal Teknologi
Informasi, 2019

Merancang aplikasi
pengenalan
pahlawan nasional
dan pahlawan
revolusi berbasis
android untuk

Aplikasi mobile
learning yang
dioperasikan pada
perangkat mobile
android dapat
memudahkan proses

Penyedian informasi
pada aplikasi masih
sangat terbatas,
aplikasi mobile
learning ini dapat
dikembangkan lebih

Penelitian ini membahas
tentang pengenalan
pahlawan pasional dan
pahlawan revolusi
sedangkan penelitian ini
hanya membahas



Berbasis Android meningkatkan
pengetahuan dan
minat siswa/i atau
pelajar serta
meningkatkan rasa
nasionalisme.

belajar tokoh pahlawan
nasional dan pahlawan
revolusi yang dapat
dilakukan kapan saja
dan dimana saja yang
lebih interaktif dan
efektif, penerapan
metode sistem
beorientasi objek
pemodelan UML dapat
memberikan suatu
pemodelan yang sangat
kompleks dengan
meberikan
penggambaran alur
sistem dan logika
algoritma pada sistem
yang dirancang.

lanjut dengan tampilan
yang lebih interaktif
lebih menarik, dapat
dikembangkan dengan
akses konten secara
online sehingga
konten yang ada bisa
menyesuaikan dengan
perkembangan sistem
informasi dan
teknologi.

pengenalan pahlawan
revolusi saja.

3 Animasi
Interaktif
Pembelajaran
Pengenalan
Tokoh Pahlawan
Nasional Pada
SDN Sukamaju
10 Depok

Jehan Saptia
Kurnia, Jurnal
Mitra
Manajemen, 2020

Merancang animasi
interaktif
pembelajaran
pengenalan tokoh
pahlawan nasional.

Sebagai aplikasi
pembelajaran berbasis
multimedia,
mempelajari pengenalan
pahlawan menjadi lebih
menyenangkan, mudah
dan tidak membosankan
sehingga meningkatkan
minat dan motivasi
belajar  dalam
pengenalan pahlawan.

Animasi ini dapat
dikembangkan lagi
menjadi animasi yang
lebih interaktif dan
menyenangkan agar
pengguna yang
targetnya sebagian
besar adalah anak-
anak dapat
bersemangat dan juga
memberikan hiburan
yang bersifat bermain
sambil belajar.

Penelitian ini membahas
tentang pengenalan
pahlawan nasional
sedangkan penelitian yang
dilakukan membahas
tentang pengenalan
pahlawan revolusi,
penelitian ini dilaksanakan
di SDN Sukamaju 10 Depok
sedangkan penelitian yang
dilakukan dilaksanakan di
MTs Bua.
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4 Aplikasi
Multimedia
Interaktif
Pengenalan
Pahlawan
Nasional (Studi
Kasus: SD
Swasta Daan
Mogot 1
Keroncong Kota
Tangerang)

Sigit dan Belsana
Butar Butar,
Indonesian
Journal On
Software
Engineering,
2018

Merancang aplikasi
multimedia
interaktif
pengenalan
pahlawan nasional.

Aplikasi ini terbukti
bermanfaat untuk
membantu dan
memudahkan para guru
dan orang tua untuk
bisa mengenalkan
pahlawan nasional dan
juga mengembangkan
pola pikir anak usia dini
di Sekolah Dasar
Swasta Daan Mogot 1
Keroncong Kota
Tangerang tingkat lima
dan tercapainya tujuan
pendidikan anak usia
dini.

Aplikasi multimedia
interaktif pengenalan
pahlawan nasional ini
dapat dikembangkan
lagi menjadi lebih
menarik dan
menambah minat
siswa dalam proses
belajar.

Penelitian ini menggunakan
aplikasi Adobe Flash
Professional CS6( Action
Script 2.0) sedangkan
penelitian yang dilakukan
menggunakan aplikasi
Android Studio, penelitian
ini menggunakan pengujian
white box dan black box
sedangkan penelitian yang
dilakukan hanya
menggunakan black box,
serta penelitian ini dilakukan
di SD Swasta Daan Mogot 1
Keroncong Kota Tangerang
sedangkan penelitian yang
dilakukan di MTs Bua.

5 Perancangan
Aplikasi Media
Pembelajaran
Pengenalan
Pahlawan
Nasional untuk
Meningkatkan
Rasa Nasionalis
Berbasis Android

Fithry Tahel dan
Erwin Ginting,
Jurnal Teknologi
dan Informatika
Teknomatika,
2019

Untuk membantu
siswa mengenal
pahlawan nasional
yang ada di
Indonesia untuk
meningkatkan daya
ingat dan rasa
nasionalis siswa
yang
dikembangkan
dengan adobe flash
dan smartphone
android.

Aplikasi interaktif
berbasis android ini
dapat memudahkan
peserta didik untuk
dapat mengenal
pahlawan nasional
dengan mudah untuk
dapat meningkatkan
rasa nasionalisme.

Aplikasi ini dapat
dikembangkan
menjadi aplikasi
interaktif yang lebih
menarik serta dapat
menarik minat siswa.

Penelitian ini menggunakan
adobe flash sedangkan
penelitian yang dilakukan
menggunakan android
studio, serta penelitian ini
membahas pengenalan
pahlawan nasional
sedangkan penelitian yang
dilakukan membahas
pengenalan pahlawan
revolusi.



2.3 Kerangka Pikir
Penelitian ini berawal dari sistem pembelajaran pada MTs Bua dalam

melakukan pembelajaran pahlawan revolusi masih menggunakan buku cetak saja

dan terlalu monoton. Pengajaran dan bantuan proses pembelajaran diperlukan

yang dapat memperluas keunggulan dan inspirasi siswa dalam mencari cara untuk

berkonsentrasi dan membuat siswa dinamis dalam sistem pembelajaran. Oleh

karena itu, diperlukan suatu aplikasi media pembelajaran yang sesuai dengan

tujuan pembelajaran pengenalan pahlawan, khususnya media pembelajaran

pengenalan pahlawan revolusi dengan memanfaatkan media Android Studio yang

dapat membantu latihan-latihan pembelajaran dan dapat digunakan secara tepat

oleh siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya, pemanfaatannya dapat memiliki efek

potensial yang dapat bekerja pada hakikat pembelajaran.

Untuk memperjelas kerangka pikir dalam penulisan skripsi ini, maka

penulis menyajikan dalam bentuk gambar berikut ini:

Gambar 2. Kerangka Pikir

Permasalahan yang timbul di MTs Bua dalam melakukan

pembelajaran Pengenalan Pahlawan Revolusi masih menggunakan

buku cetak dan terlalu menoton.

Adanya sistem yang akan dibuat diharapkan dapat membantu guru

dan siswa baik itu dalam metode pembelajaran maupun proses

pembelajaran saat diluar kelas.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi pada MTs Bua maka

penulis membuat Media Pembelajaran Pengenalan Pahlawan

Revolusi.

MTs Bua merupakan salah satu sekolah yang berada di Kelurahan

Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.


