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ABSTRACT—History is a compulsory subject that should
be studied by all students of primary school until the end of
secondary school. Through history can be developed values
and social abilities for students in the form of the value of
democracy,
nationalism,
patriotism,
responsible,
independent and importance of education for the progress
of a nation. During these subjects at identical history as
boring learning in the classroom. The teacher is positioned
as the principal source of information, using a patterned
kaedah rote teaching method books and lectures. To
increase the students' interest in studying the history of the
hero of Indonesia, the authors designed an interactive
animation application to introduce the hero of Indonesia
for primary school age children, especially grade IV (four)
in the SDI Al-Husna that utilize android based mobile
technology
development.
Keywords: Animation, Android Application, Hero of
Indonesia.
INTISARI—Sejarah adalah mata pelajaran wajib yang
perlu dipelajari oleh semua siswa sekolah dasar sampai
dengan sekolah menengah akhir. Melalui sejarah dapat
dikembangkan nilai-nilai dan kecakapan-kecakapan
sosial bagi siswa berupa nilai demokrasi, nasionalisme,
patriotisme, bertanggung jawab, mandiri dan pentingnya
pendidikan bagi kemajuan suatu bangsa. Selama ini mata
pelajaran sejarah di identikan sebagai pembelajaran yang
membosankan di kelas. Guru diposisikan sebagai pokok
sumber informasi, menggunakan kaedah mengajar
bercorak hafalan dengan metode buku dan ceramah.
Untuk menambah minat siswa dalam mempelajari
sejarah pahlawan Indonesia maka penulis merancang
suatu aplikasi animasi interaktif untuk mengenalkan
tokoh pahlawan Indonesia kepada anak usia sekolah
dasar khususnya kelas IV (empat) di SDI Al-Husna yang
memanfaatkan perkembangan teknologi berbasis mobile
android.
Kata Kunci: Animasi, Aplikasi Android, Pahlawan
Indonesia.

PENDAHULUAN
Sejarah merupakan mata pelajaran wajib yang
perlu dipelajari oleh semua siswa sekolah dasar sampai
sekolah menengah atas. Dengan mempelajari sejarah
diharapkan siswa dapat mengetahui sejarah dan
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menghargai jasa para pahlawan terdahulu serta menarik
subjek dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
Selama ini mata pelajaran sejarah identik dengan salah
satu mata pelajaran yang membosankan. Metode
pembelajaran yang digunakan banyak bertumpu pada
pendekatan berbasis tatap antara guru dan siswa yang
monoton. Guru diposisikan sebagai sebagai pokok
sumber informasi, dengan menggunakan metode
mengajar berupa hafalan. Sebagai akibat dari proses
pembelajaran seperti ini, siswa tampak kurang
bersemangat mengikuti pelajaran dan sering kali menjadi
bosan karena mereka tidak dirangsang untuk terlibat
secara aktif.
Menurut Oktaviano, dkk (2014:261), “Sejarah
merupakan salah satu pelajaran di pendidikan dasar dan
pendidikan lanjutan. Namun sejarah ini banyak
dilupakan oleh sebagian masyarakat, terutama sejarah
tentang pahlawan nasional. Tentunya diperlukan suatu
cara untuk menimbulkan niat ketertarikan seseorang
dalam mempelajari pahlawan nasional”. Dalam penelitian
ini diharapakan dapat menghasilkan suatu aplikasi
animasi interaktif untuk mengenalkan tokoh pahlawan
nasional kepada anak usia sekolah dasar, khususnya
untuk kelas IV (empat) di SDI Al-Husna yang
memanfaatkan perkembangan teknologi berbasis mobile
android. Animasi interaktif ini berisi deskripsi tentang
para pahlawan dan lagu-lagu
nasional Indonesia.
Sehingga diharapkan dapat menambah minat atau
ketertarikan pengguna aplikasi dalam mempelajari
sejarah pahlawan nasional Indonesia.
Aplikasi animasi interaktif ini dirancang
menggunakan android sebagai platform agar siswa dapat
mengakses aplikasi ini kapan saja dan di mana saja.
Diharapkan aplikasi ini menjadi pilihan aplikasi yang
menarik sekaligus bermanfaat bagi para siswa sekolah
dasar sampai dengan sekolah menengah atas.
Dalam penelitian ini dijelaskan tentang masalah
yang terjadi pada SDI Al-Huda yang di antaranya adalah :
1. Sistem pendidikan di SDI Al-Husna masih berupa
metode ceramah sehingga siswa dan siswi kurang
memahami materi yang dijelaskan
2. Beberapa siswa dan siswi SDI Al-Husna kurang
meminati pelajaran sejarah khusunya pengenalan
pahlawan nasional
3. Siswa dan siswi masih menggunakan media buku
pada saat belajar di luar sekolah sehingga siswa dan
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siswi kurang tertarik dalam belajar, khususnya pada
materi tentang pengenalan pahlawan nasional
Perumusahan masalah dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Bagaimana cara membuat penjelasan materi yang
disampaikan lebih mudah dipahami dan dimengerti,
mengaktifkan siswa dan siswi dalam belajar, dan
menggunakan animasi interaktif berbasis multimedia,
sehingga siswa dan siswi dapat berprestasi di
sekolahnya?
2. Bagaimana cara agar bisa membuat siswa dan siswi
tertarik untuk belajar animasi interaktif berbasis
multimedia?
3. Bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang masih
kurang di SDI Al-Huda dalam proses belajar mengajar
agar siswa dan siswi dapat mengerti dan memahami
pelajaran?
Maksud penulisan penelitian ini adalah :
1. Membuat suatu aplikasi multimedia yang bersifat
interaktif untuk SDI Al-Huda sehingga anak dapat
berinteraksi langsung terhadap materi
2. Menerapkan teknologi multimedia ke dalam proses
pembelajaran yang disampaikan dalam menjelaskan
dan memperkenalkan pahlawan nasional kepada
siswa dan siswi SDI Al-Huda
3. Memberikan
wawasan
tentang
pembelajaran
pengenalan pahlawan nasional kepada siswa dan
siswi SDI Al-Huda

BAHAN DAN METODE
1. Kajian Literatur
a. Animasi
Menurut Puspitasari (2011:24), “Animasi pada dasarnya
adalah menggerakan objek agar tampak lebih dinamis”.
Sebelum era komputerisasi seperti sekarang, animasi
merupakan proses yang rumit dan menyita banyak waktu
dan tenaga. Contoh animasi misalnya banner, kartu
ucapan online, iklan, dan sejenisnya.
b. Android
Android menyediakan platform terbuka bagi para
pengembang untuk menciptakan aplikasi mereka. Tidak
hanya menjadi sistem operasi smartphone, saat ini android
menjadi pesaing utama bagi Apple pada sistem operasi
Tablet-PC. Pesatnya pertumbuhan android karena
merupakan platform yang sangat lengkap baik itu sistem
operasinya, aplikasi dan tools pengembang. Market
aplikasi android serta dukungan yang sangat tinggi dari
komunitas open source dunia, sehingga android terus
berkembang pesat baik dari segi teknologi maupun dari
segi jumlah device yang ada di dunia. Perkembangan
sistem operasi android dari awal pertama dipakai hingga
saat ini terdapat berbagai versi android yang telah dirilis,
dan telepon pertama yang mengusung sistem operasi
android adalah HTC Dream yang pertama launching pada
oktober 2008.
c. Pengujian Black Box
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Menurut Al Fatta (2007:172), “Pada black box testing
cara pengujian hanya dilakukan dengan menjalankan atau
mengeksekusi unit atau modul, kemudian diamati apakah
hasil dari unit itu sesuai dengan proses bisnis yang
diinginkan”. Jika ada unit yang tidak sesuai dengan
outputnya maka untuk menyelesaikannya diteruskan pada
pengujian yang kedua, yaitu white box testing.
Pengujian black box merupakan metode perancangan data
uji yang didasarkan pada spesifikasi perangkat lunak.
Data uji dibangkitkan, dieksekusi pada perangkat lunak
dan kemudian keluaran dari perangkat lunak dicek apakah
telah sesuai dengan yang diharapkan.
d. Pengujian White Box
Menurut Al Fatta (2007:172), “White box testing adalah
cara pengujian dengan melihat ke dalam modul untuk
meneliti kode-kode program yang ada, dan menganalisis
apakah ada kesalahan atau tidak”. Jika ada modul yang
menghasilkan output yang tidak sesuai dengan proses
bisnis yang dilakukan, maka baris-baris program,
variabel, dan parameter yang terlibat pada unit tersebut
akan dicek satu persatu dan diperbaiki, kemudian dicompile ulang.
e. Storyboard
Menurut Suyanto (2005:375), “Storyboard merupakan
serangkaian sketsa (gambaran kartun) dibuat berbentuk
persegi panjang yang menggambarkan suatu urutan (alur
cerita) elemen-elemen yang diusulkan untuk aplikasi
multimedia.”. Storyboard adalah rancangan umum suatu
aplikasi yang disusun secara berurutan layer demi layer
serta dilengkapi dengan penjelasan dan spesifkasi dari
setiap gambar, layer, dan teks. Pada tahap perancangan
storyboard akan diterangkan mengenai alur atau arah
jalan yang akan menjelaskan gambaran singkat tentang
aplikasi yang akan dibuat.
2. Teknik Pengumpulan Data
a. Observasi
Pada metode ini dilakukan dengan mengamati proses
belajar yang diterapkan oleh siswa sekolah dasar
kelas IV (empat) pada SDI Al-Husna. Hasil
pengamatan ini bisa diaplikasikan menjadi program
yang interaktif untuk para siswa.
b. Wawancara
Metode ini dilakukan dengan melakukan proses tanya
jawab dengan beberapa siswa sekolah dasar kelas IV
(empat) sebagai narasumber guna mendapatkan
observasi dan kuesioner yang dilakukan penulis.
c. Studi Pustaka
Metode pengumpulan data ini dilakukan dengan cara
mengambil data dari berbagai buku, jurnal, internet,
maupun tulisan lainnya yang berhubungan dengan
pembelajaran
pengenalan
pahlawan
nasional
Indonesia.
3. Metode Pengembangan Sistem
Metode pengembangan sistem yang digunakan
dalam penelitian menggunakan model waterfall. Adapun
tahapan-tahapan dalam model waterfall adalah sebagai
berikut :
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a. Analisa Kebutuhan Software
Proses pencarian kebutuahan diintesifkan dan
difokuskan pada software. Untuk mengetahui sifat
dari program yang akan dibuat, maka dalam
penelitian ini harus dijelaskan tentang domain
informasi dari software yang berisikan fungsi-fungsi
yang dibutuhkan sistem dan user interface. Dari dua
aktivitas tersebut akan didokumetasikan dan
ditunjukkan kepada pengguna sistem.
b. Desain
Pada tahap ini penulis mendesain aplikasi perangkat
menggunakan Storyboard yang berisi pembahasan
mengenai alur cerita dari animasi
yang akan
disampaikan menggunakan tulisan dan gambar,
aplikasi perangkat ini juga didesain menggunakan
state transition diagram yang didalamnya berisi suatu
pemodelan peralatan (Modeling Tool) yang
menggambarkan sifat ketergantungan terhadap suatu
sistem dan tampilan tatap muka (interface).
c. Code Generation
Action Script adalah bahasa pemograman yang
dipakai oleh software Flash untuk mengendalikan
objek-objek ataupun movie yang terdapat dalam Flash,
sebenarnya flash juga bisa tidak menggunakan action
Script dalam pemakaiannya tapi kalau menginginkan
adanya interaktif yang lebih komplek maka action
script ini dibutuhkan. Software yang digunakan adalah
Adobe Flash CS6.
d. Testing
Testing dilakukan setelah pengkodean selesai maka
akan dilakukan testing terhadap sistem yang telah
dibuat. Tujuan testing adalah menemukan kesalahankesalahan terhadap sistem tersebut dan kemudian
bisa diperbaiki. Pada tahap ini testing dilakukan dua
kali menggunakan White Box Testing dan Black Box
Testing, white box testing dilakukan untuk menguji
algoritma
aplikasi
perangkat
pembelajaran,
sedangkan Black Box Testing setelah pengkodean
aplikasi selesai maka akan pengujian urutan
kesesuaian skenario dan story board.
e. Support
Mendefinisikan
upaya-upaya
pengembangan
terhadap sistem yang sedang dibuat dalam
menghadapi, mengantisipasi perkembangan maupun
perubahan sistem bersangkutan terkait dengan
hardware dan software yang akan digunakan. Dalam
proses perancangan aplikasi animasi interaktif ini,
hardware yang digunakkan adalah sebuah handphone
berbasis android dengan processor 1.3Ghz Quadcore,
dan RAM 1GB sedangkan software yang digunakan
untuk pembuatan sistem dalam skripsi ini adalah
Adobe Flash CS6.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini dijelaskan secara detail tentang
alur pembuatan atau rancangan animasi. Dalam
pembuatan animasi apapun, hal pertama yang harus
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diperhatikan adalah bagaimana mempersiapkan desain
animasi tersebut, tidak hanya sampai disitu pemilihan
dan kesesuaian gambar dan warna juga menjadi hal yang
harus diperhatikan. Selain itu penambahan backsound
musk juga harus diberi agar lebih menarik minat
pengguna.
A. Analisa Kebutuhan Software
Sebelum sistem dibuat, perlu dilakukan identifikasi
kebutuhan yang digunakan sebagai acuan untuk merancang
animasi pengenalan pahlawan nasional Indonesia. Tahapantahapan dalam identifikasi kebutuhan informasi :
1. Analisa Kebutuhan Sistem
Hasil wawancara yang dilakukan kepada Kepala
Sekolah SDI Al-Huda didapat hasil sebagai berikut :
a) Aplikasi disertai virtual piano dan letak penjarian
disesuaikan dengan penjarian piano nyata yang
disesuaikan dengan tombol keyboard komputer.
b) Aplikasi
dapat
menampilkan
materi-materi
pembelajaran alat musik piano yang berupa teks,
grafis, suara, dan animasi karena akan dipakai
peserta didik yang berumur 10 – 14 tahun.
c) Aplikasi dapat menampilkan latihan pembelajaran
mengenai akord seperti game pembelajaran.
d) Aplikasi menggunakan animasi 3D.
2. Analisa Kebutuhan Data
Data yang dibutuhkan berupa materi tentang pahlawan
nasional Indonesia. Materi meliputi teori-teori mengenai
Pahlawan revolusi, Pahlawan nasional, dan Lagu
nasional serta gambar-gambar yang berkaitan dengan
pahlawan format *.png dan suara dalam format *.wav.
3. Analisa Kebutuhan Hardware
Aplikasi ini akan dibangun pada spesifikasi hardware
berikut ini :
Personal Computer
a. Processor Intel(R) Pentium(R) Dual Core 2.20Ghz
b. Harddisk 500GB
c. RAM 4GB
d. VGA Nvidia GeForce GT520M 1GB
Handphone
Adapun kebutuhan perangkat keras yang dibutuhkan
handphone untuk menggunakan aplikasi ini adalah
sebagai berikut:
a. Processor 1.3Ghz Quadcore
b. Memori 2GB
c. Ram 1GB
4. Analisa Kebutuhan Software
Software yang digunakan untuk merancang aplikasi
animasi pengenalan pahlawan nasional Indonesia
meliputi :
Personal Computer
Adapun kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan
Personal Computer (PC) untuk membuat aplikasi ini
adalah sebagai berikut:
a. Adobe Flash CS6
Adobe Flash CS6 adalah sebuah software dari
Adobe yang digunakan untuk membuat sebuah
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animasi atau game. Software inilah yang penulis
gunakan dalam proses pembuatan animasi.
b. Adobe AIR
Adobe AIR (Adobe Integrated Runtime) adalah
sebuah tool dari Adobe yang memungkinkan Adobe
Flash CS6 menyimpan animasi Flash menjadi
animasi Android.
c. Adobe Photoshop
Adobe Photoshop adalah sebuah software dari
Adobe yang digunakan untuk melakukan proses
pembuatan atau pengeditan gambar.
d. Microsoft Paint
Microsoft Paint adalah sebuah software default dari
Windows yang digunakan untuk membuat gambar.
e. Audacity
Audacity adalah software yang digunakan untuk
melakukan proses pengeditan suara.
Handphone
Adapun kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan
handphone untuk menggunakan aplikasi ini adalah
sebagai berikut:
a. Android OS versi 4.1 Jellybean
Jellybean adalah sebuah versi terbaru dari Android
yang memungkinkan pembacaan data menjadi lebih
cepat.
b. Snappea for Android
Snappea adalah sebuah software yang digunakan
untuk melakukan pemindahan data melalui media
Wifi.
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c.

Storyboard Menu Kategori Pahlawan

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 3. Storyboard Menu Kategori Pahlawan
d.

Storyboard Menu Pahlawan

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 4. Storyboard Menu Pahlawan

B. Desain
1. Perancangan Storyboard
Storyboard dari aplikasi media interaktif pengenalan
pahlawan nasional ini adalah :
a. Storyboard Menu Utama

e.

Storyboard Menu Detail Pahlawan

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 1. Storyboard Menu Utama

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 5. Storyboard Menu Detail Pahlawan

b.

2. User Interface
Dibagian user interface ini terdapat beberapa
halaman seperti : Halaman Pembukan, Halaman Menu
Utama, Halaman Menu Mengenal Pahlawan, Halaman
Menu Kategori Pahlawan, Halaman Menu Detail
Pahlawan, Halaman Menu Lagu Nasional, Halaman Menu
Isi Lagu Nasional,

Storyboard Menu Mengenal Pahlawanku

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 2. Storyboard Menu Mengenal Pahlawanku
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Halaman Pembuka
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Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 6. Halaman Pembuka Animasi Interaktif
b.

Halaman Menu Utama

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 7. Halaman Menu Utama
c.

Halaman Menu Mengenal Pahlawan
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Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 9. Halaman Menu Kategori Pahlawan
e.

Halaman Menu Detail Pahlawan

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 10. Halaman Menu Detail Pahlawan
f.

Halaman Menu Lagu Nasional

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 8. Halaman Menu Mengenal Pahlawan

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 11. Halaman Menu Lagu Nasional

d.

g.

Halaman Menu Kategori Pahlawan

Halaman Menu Isi Lagu Nasional
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Dalam scene ini aplikasi akan menampilkan
kategori pahlawan, yaitu kategori pahlawan nasional dan
kategori pahlawan revolusi.
c.

Scene Menu Pahlawan

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 15. Scene Menu Mengenal Pahlawan

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 12. Halaman Menu Isi Lagu Nasional
3. State Transition Diagram
Menurut Rosa dan Shalahudin (2011:136), “State
machine diagram disebut diagram mesin status
digunakan untuk menggambarkan perubahan status atau
transisi status dari sebuah mesin atau sistem. Perubahan
tersebut digambarkan dalam sebuah graf berarah. State
machine diagram merupakan perkembangan dari
diagram finite state automata dengan penambahan
beberapa fitur dan konsep baru”.
a. Scene Menu Utama

Dalam scene ini aplikasi akan menampilkan
beberapa gambar pahlawan di dalam salah satu kategori
pahlawan yang dipilih oleh pengguna aplikasi.
d.

Scene Menu Detail Pahlawan

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 16. Scene Menu Detail Pahlawan
Dalam scene ini aplikasi akan menampilkan
detail informasi dari salah satu gambar pahlawan yang
dipilih oleh pengguna dari kategori pahlawan yang
sebelumnya dipilih untuk dibuka dalam aplikasi.
C. Code Generation
Code Generation adalah sebuah program yang dibuat
agar dapat menghasilkan instruksi atau kode program sesuai
dengan kebutuhan programmer dalam ruang lingkup tertentu

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 13. State Transition Diagram Menu Utama
Menggambarkan menu
awal dari aplikasi
animasi “Pahlawanku”, dimana pertama kali pengguna
akan menemui opening berupa animasi. Setelah animasi
selesai, pengguna akan menuju ke menu utama. Di dalam
menu utama, terdapat menu “PENDAHULUAN” yang
mana terdapat tiga menu di dalamnya yaitu menu
penjelasan pahlawan nasional, menu penjelasan
pahlawan revolusi dan menu penjelasan lagu nasional.
Menu “MENGENAL PAHLAWAN” yang mana jika dipilih
pengguna, aplikasi akan memunculkan kategori
pahlawan nasional dan pahlawan revolusi. Menu “LAGU
NASIONAL” yang berisi lagu-lagu nasional yang bisa
didengarkan oleh pengguna. Menu “TENTANG” yang
berisi informasi pembuat aplikasi. Dan menu “KELUAR”
untuk berhenti dari aplikasi.
b. Scene Menu Mengenal Pahlawan

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 14. Scene Menu Mengenal Pahlawan
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stop();
suaraBacksound.play(0, 999);
var param:Number = 0;
anMenuPahlawan.play();
param = 0;
anMenuPahlawan.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
frmGoHero);
suaraPupf.play();
param = 2;
anMenuPahlawan.play();
waktuDelayMulai.start();
var param:Number = 0;
anMenuPahlawan.play();
param = 0;
anMenuPahlawan.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
frmGoHero);
suaraPupf.play();
param = 2;
anMenuPahlawan.play();
waktuDelayMulai.start();
var param:Number = 0;
anLaguNasional.play();
param = 0;
anLaguNasional.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
frmSong);
suaraPupf.play();
param = 2;
anLaguNasional.play();
waktuDelayMulai.start();
var param:Number = 0;
anMenuTentang.play();
param = 0;
anMenuTentang.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
frmGoProf);
suaraPupf.play();
param = 2;
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anMenuTentang.play();
waktuDelayMulai.start();
anPend.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
pendFrame);
function pendFrame(e:MouseEvent):void{
suaraPupf.play();
gotoAndStop(39);}
anInfoPN.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
frmGoInfoPN);
function frmGoInfoPN(e:MouseEvent):void{
if(param == 0){
suaraPupf.play();
param = 3;
anInfoPN.play();
anNextAwalI.visible = false;
anPrevAwalEI.visible = false;
waktuDelayMulaiI.start();
} }
if (param == 3){
anNextAwalI.visible = true;
anPrevAwalEI.visible = true;
waktuDelayMulaiI.stop();
gotoAndStop(3);
}
anInfoPR.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
frmGoInfoPR);
function frmGoInfoPR(e:MouseEvent):void{
if(param == 0){
suaraPupf.play();
param = 4;
anInfoPR.play();
anNextAwalI.visible = false;
anPrevAwalEI.visible = false;
waktuDelayMulaiI.start();
}
}
else if (param == 4){
anNextAwalI.visible = true;
anPrevAwalEI.visible = true;
waktuDelayMulaiI.stop();
gotoAndStop(42);
}
anInfoLN.addEventListener(MouseEvent.CLICK,
frmGoInfoLN);
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2.

Menu Lagu Nasional
Pada saat siswa memilih menu "Lagu Nasional",
siswa akan diajak untuk mengenal lagu - lagu
nasional. Di aplikasi ini terdapat 5 (lima) lagu
nasional. Jika siswa memilih salah satu diantara lagu
yang ditampilkan, aplikasi akan memutar lagu
pilihan tersebut. Lagu akan berhenti apabila siswa
kembali ke menu utama, atau memilih lagu yang lain,
atau menekan kembali lagu yang sedang diputar.
Dibawah ini merupakan gambar bagan alir
(flowchart) animasi “Pahlawanku”:

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Gambar 17. Bagan Alir Animasi

D. Testing
Pada animasi interaktif yang telah dibuat
selanjutnya diuji melalui teknik pengujian perangkat
lunak yang meliputi pengujian white box dan black box.
1. White box testing
Pengujian dilakukan berdasarkan 2 menu utama. Di
aplikasi ini terdapat 2 menu utama yaitu menu
"Mengenal Pahlawan" dan menu "Lagu Nasional".
Berikut adalah algoritma dari tiap tipe menu tersebut:
1. Menu Mengenal Pahlawan
Pada saat siswa memilih menu "Mengenal
Pahlawan", siswa akan diajak untuk memilih
kategori pahlawan yang ingin dilihat. Di aplikasi ini
terdapat 2 kategori pahlawan yaitu "Pahlawan
Nasional" dan "Pahlawan Revolusi". Setelah memilih
salah satu kategori tersebut, siswa akan
diperlihatkan para pahlawan berdasarkan kategori
yang dipilihnya. Setelah siswa memilih salah satu
pahlawan, maka siswa akan diperlihatkan informasi
mengenai pahlawan tersebut.

Sumber : Hasil penelitian (2016)
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Gambar 18. Grafik Alir Animasi

Next

Kompleksitas Siklomatis (pengukuran kuantitatif
terhadap kompleksitas logis suatu program) dari grafik
alir dapat diperoleh dengan perhitungan:
…………………………………………………..(1)
Dimana:
E = Jumlah edge grafik alir yang ditandakan dengan
gambar panah
N = Jumlah simpul grafik alir yang ditandakan dengan
gambar lingkaran
Sehingga kompleksitas siklomatisnya
V(G) = 34 - 25 + 2 = 11
Basis set yang dihasilkan dari jalur independent secara
linier adalah jalur sebagai berikut:
1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 - 25
1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 10 - 11 - 25
1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 10 - 12 - 13 - 25
1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 10 - 12 - 3
1 - 2 - 3 - 4 - 14 - 15 - 16 - 25
1 - 2 - 3 - 4 - 14 - 15 - 17 - 18 - 25
1 - 2 - 3 - 4 - 14 - 15 - 17 - 14
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 19 - 20 - 19
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 19 - 20 - 21 - 22 - 19
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 25
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 24 - 25
Ketika aplikasi dijalankan, maka terlihat bahwa salah
satu basis set yang dihasilkan adalah 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 –
25 dan terlihat bahwa simpul telah dieksekusi satu kali.
Dan berdasarkan pengamatan ketentuan tersebut dari
segi kelayakan software, sistem ini telah memenuhi
syarat.
2.

Black box testing
Dalam pengujian berikutnya dilakukan untuk
memastikan bahwa suatu event atau fungsi masukkan
akan menjalankan proses yang tepat dan menghasilkan
output sesuai dengan rancangan yang dibuat.
Tabel 1. Black box testing
INPUT

PROSES

OUTPUT

Menu
Mengenal
Pahlawan

anMenuPahlawan.addEve
ntListener(MouseEvent.C
LICK,
frmMenuPahlawan);
function
frmMenuPahlawan(e:Mou
seEvent):void{
suaraPupf.play();
gotoAndStop(8);
}
btnNext.addEventListene

Menampilk
an
efek
suara dan
menuju ke
frame
menu
"Kategori
Pahlawan"

Button

182

Menuju ke

HASIL
PENG
UJIAN
Sesuai

Sesuai

r(MouseEvent.CLICK,
nxtFrame);
function
nxtFrame(e:MouseEvent)
:void{
nextFra
me();
}
Button
btnPrev.addEventListener
Prev
(MouseEvent.CLICK,
prvFrame);
function
prvFrame(e:MouseEvent):
void{
prevFrame();
}
Play Lagu var
Nasional
suaraGBunga:GugurBung
a = new GugurBunga();
var
stopSuara:SoundChannel
= new SoundChannel();
btnPlay2.addEventListene
r(MouseEvent.CLICK,
frmPlay2);
function
frmPlay2(e:MouseEvent):
void{
btnPlay.visible =
false;
btnStop.visible =
true;
stopSuara
=
suaraGBunga.play();
}
Stop Lagu btnStop.addEventListener
Nasional
(MouseEvent.CLICK,
frmStop);
function
frmStop(e:MouseEvent):v
oid{
btnPlay.visible =
true;
btnStop.visible =
false;
stopSuara.stop();
}
Keluar
btnClose.addEventListene
Aplikasi
r(MouseEvent.CLICK,
frmCloseGame);
function
frmCloseApplication(e:M
ouseEvent):void{
NativeApplication.native
Application.exit(); }
Sumber : Hasil penelitian (2016)

frame
selanjutnya

Menuju ke
frame
sebelumny
a

Sesuai

Memutar
lagu
Nasional

Sesuai

Mematikan
lagu

Sesuai

Keluar atau
menutup
aplikasi

Sesuai

E. Support
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Kebutuhan
Sistem Operasi
Processor
RAM
Memori

Keterangan
Android OS 4.2.1 JellyBean atau lebih
tinggi.
CPU Quad-Core 1.3 Ghz atau lebih
tinggi.
1 GB atau lebih tinggi.
2 GB atau lebih tinggi.

Sumber : Hasil penelitian (2016)
Hasil Pengolahan Data Kuesioner Aplikasi
Animasi “Pahlawanku”
Dalam proses pembuatan aplikasi ini, dilakukan
wawancara langsung dengan siswa kelas 4 (empat) dari
Sekolah Dasar Islam (SDI) Al-Husna mengenai aplikasi
yang telah dibuat. Kuesioner diberikan kepada 10 siswa
tentang bagaimana pendapat mereka setelah aplikasi ini
dijalankan, yang terdiri dari 10 pertanyaan.
Berikut ini adalah bagan alir dari kuesioner
aplikasi Pengenalan Pahlawan Nasional Indonesia
Berbasis Android untuk siswa kelas IV (empat) di SDI AlHusna:

ISBN: 978-602-72850-3-3
sistem interaktif menjadi suatu alternatif dalam
menyampaikan melalui pembelajaran di antara metodemetode lainnya. Dalam merancang media interaktif ada
beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu : 1. Menarik,
sesuai tingkat sosial dan umur calon penggunanya 2.
Edukatif, semua yang adadi dalamnya bersifat mendidik
3. Tidak monoton, artinya di sini untuk membuat
pengguna merasa terus tertarik terhadap aplikasi yang
dibuat 4. Mempunyai tujuan yang jelas, jadi setiapapa
yang ditampilkan pada layar terdapat tanggung jawab di
dalamnya.

UCAPAN TERIMA KASIH
Dengan mengucap puji syukur kepada Allah
SWT, kami persembahkan karya ini untuk keluarga kami,
saudara-saudara
dan
teman-teman
kami
atas
dukungannya kepada kami sehingga karya ini dapat
tercipta.
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Gambar 19. Tampilan Grafik Kuesioner Para Siswa/i
Dari hasil kuesioner pada gambar 19 dapat
diambil kesimpulan bahwa sebagian besar siswa
menganggap aplikasi ini mudah digunakan, namun dalam
membantu mempelajari sejarah pahlawan nasional
Indonesia, aplikasi ini butuh pengembangan yang lebih
baik lagi. Lalu dari segi tampilan, suara, dan animasi, juga
masih harus disempurnakan lagi agar aplikasi ini bisa
lebih baik dan tujuan pembuatan aplikasi ini pun
tercapai, yaitu dapat menambah minat dan membantu
siswa dalam mempelajari sejarah pahlawan nasional
Indonesia.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas didapatkan
kesimpulan bahwa pembelajaran dengan sistem
interaktif dapat meningkatkan minat siswa untuk
mempelajari sejarah pahlawan nasional indonesia, model
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