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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

 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 

http://id.wikipedia.org/wiki/G30S
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bejuang demi bangsa dan negara. Sehingga diharapkan aplikasi ini dapat 

menarik minat pengguna untuk mempelajari materi yang ada di dalamnya. 

 Aplikasi ini dibuat sebagai sarana pembelajaran pahlawan revolusi dan 

pahlawan nasional Indonesia. Aplikasi ini berisi materi tentang sejarah dan 

biografi tokoh pahlawan yang disajikan dengan tampilan yang menarik 

sehingga pengguna tidak mudah bosan dan tertarik dengan materi yang 

disajikan dalam bentuk teks dan grafis. Untuk mendukung aplikasi ini juga 

disertakan form pencarian(searching)  dan kuis  yang  interaktif  berupa soal 

pilihan ganda, guna mengetahui sejauh  mana kemapuan pengguna  

mendalami materi yang didapat dari aplikasi ini. 

 

2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas bisa dirumuskan bagaimana 

membuat aplikasi pembelajaran tentang pengenalan pahlawan revolusi dan 

pahlawan nasional  Indonesia berbasis android yang menarik dan mudah 

digunakan. 

 

3. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Aplikasi yang dibuat berisi materi tentang sejarah dan biografi tokoh 

pahlawan revolusi dan nasional dengan menggunakan software pendukung 

Eclipse yang bersifat mobile aplicatton  dan menggunakan OS Android.  
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2) Aplikasi diperuntukan sebagai sarana pembelajaran untuk anak sekolah 

dasar. 

3) Aplikasi dibuat dengan sistem offline dan bersifat Read only. 

4) Pada aplikasi ini beisikan tentang materi : 

a. Sejarah masa revolusi 

b. Biografi pahlawan revolusi 

c. Sejarah perjuangan nasional 

d. Biografi pahlawan nasional 

e. 10 Soal latihan tentang sejarah dan biografi pahlawan  yang  di 

pilih secara acak  

f. Fasilitas Searching 

 

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu aplikasi 

pembelajaran pengenalan pahlawan revolusi dan pahlawan nasional Indonesia  

yang menarik serta mudah digunakan. 

 

5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1) Bagi pengguna 

Aplikasi ini dapat dijadikan media pembelajaran yang menarik dan 

interaktif yang dapat membantu pengguna belajar tentang sejarah 

perjuangan pahlawan revolusi dan pahlawan nasional Indonesia, biografi 
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tokoh  pahlawan  revolusi  dan  pahlawan  nasional Indonesia,  dan 

terdapat  latihan  soal  untuk mengukur kemampuan siswa mengenai 

materi  yang  disajikan. 

2) Bagi peneliti 

Hasil penelitian akan menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai mobile aplicatton. 
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6. Sistematika Penulisan 

  Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam 

penyusunan skripsi ini. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut : 

 

 BAB  I PENDAHULUAN 

Bab pendahuluan mendeskripsikan mengenai latar belakang 

masalah,    rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat dan 

sistematika penulisan. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, 

perancangan dan pembuatan sistem. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Menguraikan gambaran objek penelitian, analisis semua 

permasalahan, perancangan sistem baik secara umum maupun 

spesifik. 

 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Memaparkan dari hasil-hasil tahapan penelitian, mulai dari analisis, 

desain, hasil testing dan implementasinya. 

 BAB V PENUTUP  

Menguraikan kesimpulan dari penelitian dan saran-saran sebagai 

bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 


