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ABSTRAKSI 

 

Saat ini teknologi informasi sudah berkembang dengan pesat dan sangat mudah untuk 

mencari informasi tentang apapun. Tetapi informasi tentang sejarah para pahlawan indonesia 

masih banyak di dominasi oleh buku, sehingga menyebabkan orang malas untuk 

mempelajarinya. Oleh karena itu, aplikasi tentang sejarah dan biografi pahlawan revolusi dan 

pahlawan nasional Indonesia sebagai sarana pembelajaran sangat diperlukan. Dalam 

penelitian ini,aplikasi dibangun menggunakan teknologi berbasis mobile android. 

Perancangan dan pembuatan aplikasi ini menggunakan ADT Eclipse v21.0.1-543035, 

dan didukung dengan Photoshop CS4, dan PhotoScape v3.4. Pengujian aplikasi dilakukan di 

SD N 2 Pulutan, Nogosari, Boyolali dengan cara mendemokan aplikasi secara langsung dan 

mengisi kuisioner yang dilakukan oleh  guru dan siswa. 

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebanyak 75% guru dan 83,8% siswa 

menyatakan bahwa aplikasi ini mempunyai desain yang menarik, 81,3% guru dan 85% siswa 

menyatakan bahwa aplikasi ini mudah untuk digunakan, 81,3% guru dan 88% siswa 

menyatakan bahwa aplikasi ini dapat membantu siswa dalam belajar tentang sejarah 

Indonesia, sehingga tujuan dari penelitian ini berhasil tercapai. 

 

Kata kunci : aplikasi pembelajaran, pahlawan revolusi dan nasional, android. 
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ABSTRACT 

 

Currently,  information technology has been developed rapidly and very easy to find 

information about anything. But the information about the history of the heroes of indonesia 

is dominanated by the book, causes people lazy to learn it. Therefore, the application of the 

history and biography of a hero of the revolution and a national hero of Indonesia as a 

learning media is indispensable. In this study, the application is built using technology based 

mobile android. 

The design and development of this application uses Eclipse ADT v 21.0.1 -543035 

and supported by Photoshop CS4, and PhotoScape 3.4 v. The application testing is carried out 

in SD N 2 Pulutan, Nogosari, Boyolali in a manner demonstrating the application directly and 

fill the questionnaire done by teachers and students. 

The results obtained from this research is as much as 75% of the teachers and students 

83,8% stated that this application has an attractive design, 81,3% of teacher and 85% of the 

students stated that the application is easy to use, 81,3% of teachers and 88% of students 

stated that these applications can assist students in learning about the history of Indonesia, so 

the purpose of this research was successfully achieved.  

 

 

Key word: learning of application, revolution and national heroes, android. 

 



1. PENDAHULUAN 

      Pahlawan Nasional adalah gelar yang 

diberikan kepada warga negara Indonesia 

atau seseorang yang berjuang melawan 

penjajahan di wilayah yang sekarang 

menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang gugur atau meninggal dunia 

demi membela bangsa dan negara, atau 

yang semasa hidupnya melakukan tindakan 

kepahlawanan atau menghasilkan prestasi 

dan karya yang luar biasa bagi 

pembangunan dan kemajuan bangsa dan 

negara Republik Indonesia.  

Pahlawan Revolusi adalah gelar yang 

diberikan kepada sejumlah perwira militer 

yang gugur dalam tragedi Gerakan 30 

September yang terjadi di  Jakarta dan 

Yogyakarta pada tanggal 30 September 

1965.  

 Seiring dengan berkembangnya 

teknologi informasi, saat ini sudah banyak 

device yang diciptakan untuk 

mempermudah dalam mengakses informasi. 

Sistem informasi tentang sejarah para 

pahlawan indonesia saat ini masih banyak 

di dominasi buku. Oleh karena itu akan 

dibuat suatu aplikasi pembelajaran yang 

memanfaatkan perkembangan  teknologi 

berbasis mobile android  yang berkembang  

pesat saat ini. 

  Aplikasi ini akan membahas tentang 

materi sejarah dan biografi pahlawan 

revolusi dan pahlawan nasional Indonesia 

karena saat ini banyak siswa kurang 

memahami sejarah dari tokoh – tokoh 

pahlawan yang telah bejuang demi bangsa 

dan negara. Sehingga diharapkan aplikasi 

ini dapat menarik minat pengguna untuk 

mempelajari materi yang ada di dalamnya. 

  Sesuai dengan judulnya “Aplikasi 

Pembelajaran Pengenalan Pahlawan 

Revolusi Dan Nasional Indonesia 

Menggunakan Android” penyusun ingin 

membuat aplikasi tentang sejarah dan 

biografi pahlawan revolusi dan nasional 

indonesia yang berisikan materi Sejarah 

masa revolusi, biografi pahlawan revolusi, 

sejarah perjuangan nasional, biografi- 

http://id.wikipedia.org/wiki/G30S
http://id.wikipedia.org/wiki/G30S
http://id.wikipedia.org/wiki/Yogyakarta


pahlawan nasional, fasilitas searching dan 

link website terkait. 

2. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan dari penelitian ini adalah 

membangun suatu aplikasi pembelajaran 

pengenalan pahlawan revolusi dan 

pahlawan nasional Indonesia  yang menarik 

serta mudah digunakan. 

3. TINJAUAN PUSTAKA 

Aplikasi pembelajaran adalah media 

yang dapat digunakan untuk menyampaikan 

isi materi yang melibatkan suatu perangkat 

tertentu. (Hendra.dkk, 2013). 

Android merupakan sistem operasi 

untuk perangkat mobile berbasis linux yang 

mencangkup sistem operasi, middleware 

dan aplikasi. Android menyediakan  

platform terbuka bagi para pengembang 

untuk menciptakan aplikasi sendiri (Safaat, 

2012). 

Aplikasi mobile adalah program 

yang digunakan orang untuk melakukan 

sesuatu pada system computer. Mobile 

dapat diartikan sebagai perpindahan yang 

mudah dari satu tempat ketempat lain, 

misalnya telepon mobile, berarti bahwa 

terminal telepon yang dapat berpindah 

dengan mudah dari satu tempat ke tempat 

lainnya tanpa terjadi pemutusan atau 

terputusnya komunikasi. Sistem aplikasi 

mobile merupakan aplikasi yang dapat 

digunakan walaupun pengguna berpindah 

dengan mudah dan dapat digunakan dimana 

saja. (Romdoni, 2010). 

4. METODE 

Tahapan Perancangan Sistem 

Informasi Sejarah Muhammadiyah ini 

melalui beberapa tahapan dan proses. Hal 

ini dilakukan agar menghasilkan penelitian 

yang baik dan sesuai dengan tujuan 

penelitian itu sendiri. Penilitian ini 

menggunakan metode Research & 

Development dalam melakukan penelitian. 

Research & Development yaitu metode 

penelitian yang digunakan untuk 

menghasilkan produk tertentu, dan menguji 

keefektifan produk tersebut. 

(Sugiyono,2011).  

 



Desain aplikasi secara umum yang akan 

dibuat digambarkan dalam sebuah 

flowchart spserti gambar 1. 

 

 

 

 

   Tidak 

Ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 flowchart desain aplikasi 

5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aplikasi Pembelajaran Paengenalan 

Pahlawan Revolusi Dan Nasional 

Menggunakan Android di buat 

menggunakan software Android Developer 

Tools Bundle v21.0.1-543035 dengan 

bahasa pemrograman java dan 

menggunakan SQLite untuk penyimpanan 

data. 

Hasil yang dicapai dari penelitian ini 

adalah Aplikasi Pembelajaran Pengenalan 

Pahlawan Revolusi Dan Nasional Indonesia 

menggunakan Android yang berisikan 

tentang sejarah masa revolusi, biografi 

pahlawan revolusi, sejarah perjuangan 

nasional, biografi pahlawan nasional. 

A. Hasil 

1. Halaman Splash Screen 

 

Gambar 2 Halaman Splash Screen

mulai 

Menu utama 

Pilih 

menu 

Sejarah masa 

revolusi 

Biografi pahlawan 

revolusi 

Sejarah perjuangan 

nasional 
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nasional 

searching 

kuis 

about 

Link website 

keluar 



Halaman splash adalah halaman pembuka 

atau yang pertama kali muncul ketika 

program dijalankan dan halaman splash 

akan tertutup secara otomatis kemudian 

mengarah ke menu utama. 

2. Halaman menu utama 

   

Gambar 3 Halaman Menu Utama 

Halaman ini beisi beberapa menu 

diantaranya tombol pertama digunakan 

untuk masuk ke menu sejarah masa 

revolusi, tombol kedua digunakan untuk 

masuk ke menu biografi pahlawan revolusi,  

tombol ketiga digunakan untuk masuk ke 

sejarah perjuangan nasional, tombol 

keempat digunakan untuk masuk ke menu 

biografi pahlawan nasional, tombol kelima 

digunakan untuk masuk ke searching 

(pencarian), tombol ke enam digunakan 

untuk masuk ke menu about, tombol ke 

tujuh digunakan untuk masuk ke menu kuis,  

tombol ke delapan digunakan untuk masuk 

ke menu link website, dan tombol 

kesembilan digunakan untuk keluar dari 

aplikasi. 

3. Halaman Sejarah Masa Revolusi 

 

Gambar 4 Halaman Sejarah Masa Revolusi 

Halaman Sejarah masa revolusi berisikan 

tombol yang menuju ke materi yaitu 

peristiwa G30S/PKI,  isu dewan jenderal,  

isu dokumen Gilchrist, isu keterlibatan 

Soeharto,  korban,  serta tombol untuk  

memutar  video. 

  



4. Halaman Menu Biografi Pahlawan 

Revolusi 

 

Gambar 5 Halaman Menu Biografi 

Pahlawan Revolusi  

Halaman menu  biografi pahlawan revolusi  

berisi sebuah gallery yang mampu di geser 

ke kanan dan ke kiri sesuai kehendak 

pengguna. Keterangan atau nama pahlawan 

tersedia pada textview yang berada di atas 

gambar pahlawan  revolusi. Nama secara 

otomatis akan mengikuti gambar pahlawan  

yang berada di tengah. Gambar pada gallery 

berfungsi sebagai tombol untuk masuk ke 

halaman penjelasan biografi 

 

 

 

 

5. Halaman Menu Sejarah Perjuangan 

Nasional 

  

Gambar 6 Halaman Menu Sejarah 

Perjuangan Nasional 

Halaman menu sejarah perjuangan 

nasional ini berisikan dua tombol yaitu, 

tombol masa pendudukan belanda dan masa 

pendudukan jepang yang masing-masing 

menuju ke materi masing-masing. Serta 

terdapat satu tombol video untuk memutar 

video. 

 

 

 

 

 

 

 



6. Halaman Menu Biografi Pahlawan 

Nasional 

 

Gambar 7 Halaman  Menu Biografi 

Pahlawan Nasional 

 

Halaman menu  biografi pahlawan nasional 

ini berisi sebuah gallery yang mampu di 

geser ke kanan dan ke kiri sesuai kehendak 

pengguna. Keterangan atau nama pahlawan 

tersedia pada textview yang berada di atas 

gambar pahlawan  nasional. Nama secara 

otomatis akan mengikuti gambar pahlawan  

yang berada di tengah. Gambar pada 

gallery berfungsi sebagai tombol untuk 

masuk ke halaman penjelasan biografi. 

 

 

 

 

7. Halaman Kuis 

 

Gambar 8 Halaman Kuis 

kuis terdiri dari pilihan ganda sebanyak 10 

soal. Radio button digunakan untuk 

memilih jawaban. Pengguna tidak dapat 

kembali ke halaman lain sebelum 

menyelesaikan soal. Setelah soal selesai 

maka di bagian akhir akan ada penilaian. 

8. Halaman Searching (pencarian) 

 

      Gambar 9 Halaman Searching 

Pada halaman hasil pencarian akan 

muncul list dari hasil kata kunci yang di 

masukan. List pencarian sesuai dengan data 

yang ada di database pencarian. Dalam 



database tersebut tersimpan kata kunci dan 

nama activity.java dapat digunakan untuk 

menuju matari yang di cari. 

9. Halaman Link website 

          

Gambar 10 Halaman Link  

Pada halaman link website akan 

muncul beberapa link yang tekait dengan 

materi yang ada di dalam aplikasi. Link 

berupa tombol yang dapat digunakan untuk 

mengakses website secara langsung. 

10. Halaman About 

           

Gambar 11 HalamanAbout 

Halaman about berisikan data dari 

pembuat aplikasi, nama aplikasi dan sumber 

buku. 

B. PEMBAHASAN 

Pengujian dalam penelitian ini dilakukan di 

SD N 2 Pulutan, Nogosari, Boyolali pada 

tanggal 16 September 2013 dengan 

mendemokan aplikasi pembelajaran 

pengenalan pahlawan revolusi dan nasional 

kepada guru-guru dan siswa di SD N 2 

Pulutan. 

Proses mendemokan aplikasi ini dengan 

menunjukan langsung kepada pengguna. 

Pengguna mencoba mengoprasikan aplikasi 

ini kemudian  memberikan pendapatnya 

tentang aplikasi ini. 

Penilaian terhadap aplikasi ini dilakukan 

dengan pengisian angket setelah proses 

pendemoan selesai. 

Hasil dari pengujian yang di lakukan 

dengan responden guru seperti gambar 12, 

dan hasil pengujian dengan responden 

siswa seperti gambar 13 

 



 
Gambar 12 grafik responden guru 

 

       Table 1 daftar pertanyaan untuk guru 

 

No.        pertanyaan 

P1 Desain aplikasi menarik 

P2 Tampilan gambar jelas 

P3 Materi dalam aplikasi lengkap 

P4 Materi dalam aplikasi sesuai dengan 

kurikulum 

P5 

 

Aplikasi dapat digunakan sebagai alat 

bantu mengajar 

P6 Aplikasi mudah digunakan 

P7 Aplikasi interaktif 

P8 Aplikasi dapat membantu siswa belajar 

sejarah indonesia 

P9 Aplikasi cocok digunakan sebagai 

media pembelajaran sejarah indonesia 

 
Gambar 13 grafik responden siswa 

 

Tabel 2 daftar pertanyaan untuk siswa 

 

No. pertanyaan 

P1 Bahasa mudah dimengerti 

P2 Tampilan gambar jelas 

P3 Desain aplikasi menarik 

P4 Aplikasi tidak membuat bosan 

P5 Materi pada aplikasi mudah dipahami 

P6 

 

Soal pada kuis sesuai dengan materi 

pada aplikasi 

P7 

 

Aplikasi ini membantu belajar mendiri 

di rumah 

P8 Aplikasi mudah digunakan 

P9 Aplikasi dapat dipakai sebagai 

alternatif pengganti buku  

 

 

 

 



6. KESIMPULAN 

  Berdasarkan hasil penelitian yang 

di peroleh dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

a. Aplikasi pembelajaran pengenalan 

pahlawan revolusi dan nasional 

Indonesia berbasis android telah 

selesai dibuat dan telah dilakukan 

pengujian di SDN 2 Pulutan, 

Nogosari, Boyolali dengan 

mengambil 4 responden guru dan 

20 responden siswa dari sekolah 

tersebut. 

b. Menurut 75% guru dan 83,8% 

siswa menyatakan sangat kuat 

bahwa aplikasi ini memiliki 

desain yang menarik. 

c. Menurut 81,3% guru dan 85% 

siswa menyatakan bahwa aplikasi 

ini mudah digunakan. 

d. Menurut keseluruhan responden, 

berdasarkan hasil kuisioner 

aplikasi yang dibuat, 84,4% 

responden menyatakan gambar 

pada aplikasi ini jelas, 85,4% 

responden menyatakan aplikasi ini 

mudah dipahami, 84,4% 

responden menyatakan aplikasi ini 

interaktif, 81,3% responden 

menyatakan aplikasi ini dapat 

menjadi alternatif pengganti buku, 

88,5% responden menyatakan 

aplikasi ini tidak membuat 

pengguna menjadi bosan.  

 Dari hasil yang di dapat, penelitian 

ini telah mencapai tujuan yaitu 

membangun aplikasi pembelajaran 

pengenalan pahlawan revolusi dan 

nasional Indonesia berbasis android 

yang menarik serta mudah digunakan, 

sehingga pengguna dapat lebih 

memahami tentang pahlawan dan 

sejarah Indonesia. 
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