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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Aplikasi 

Aplikasi Pengenalan Sejarah Pahlawan Nasional ini merupakan aplikasi yang 

menggunakan fitur Augmented Reality di mana pengguna akan diminta melakukan 

scan pada uang kertas Indonesia melalui kamera smartphone. Setelah uang tersebut 

terdeteksi oleh kamera, maka akan menampilkan animasi 3D kepala pahlawan yang 

ada di uang kertas tersebut dan kemudian akan mengeluarkan audio berbentuk suara 

yang berisi cerita sejarah dari pahlawan tersebut. 

 

3.2. Analisis 

Sebelum melakukan perancangan aplikasi, akan dilakukan analisis terlebih 

dahulu. Analisis dilakukan dengan tujuan untuk memahami aplikasi yang akan 

dibangun, sehingga penulis dapat mempersiapkan segala kebutuhan yang nantinya 

akan dibutuhkan dalam proses membangun aplikasi. Dalam hal ini, aplikasi yang 

akan dibangun berjudul “Aplikasi Pengenalan Sejarah Pahlawan Nasional di Uang 

Kertas Indonesia Menggunakan Augmented Reality Berbasis Android”. 

 

3.2.1. Studi Literatur 

Studi Literatur adalah teknik pengumpulan data atau informasi bermacam-

macam meterial yang terdapat di ruang kepustakaan, seperti koran, buku-buku, 

majalah, naskah, dokumen dan sebagainya yang relevan dengan penelitian. Dalam 

penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui situs internet berupa biografi 

Pahlawan Nasional dan juga hasil-hasil penelitian mahasiswa dalam berbagai 

bentuk misalnya skripsi, tesis, disertasi, laporan praktikum, dan sebagainya. 

Pencarian data mengenai Pahlawan Nasional mencakup 8 pahlawan yang 

gambarnya terdapat pada 7 nominal uang kertas terbaru tahun 2016. Antara lain, 

biografi Dr. (HC) Ir. Soekarno, Dr (HC) Drs. Mohammad Hatta, Ir. H. Djuanda 

Kartawidjaja, Dr. G.S.S.J. Ratulangi, Frans Kaisiepo, Dr. K.H. Idham Chalid, 

Mohammad Hoesni Thamrin, dan Cut Meutia. 
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3.2.2. Cerita Dan Sejarah Pahlawan Nasional 

Di dalam aplikasi ini, terdapat 8 pahlawan yang akan dibahas cerita dan 

sejarah nya, diantara nya adalah sebagai berikut: (Wink, 2017. Biografi dan 

sejarah pahlawan nasional) 

 

1. Ir Soekarno 

Saya Ir.Soekarno lahir di Surabaya, 6 Juni 1901. Nama lahir saya adalah 

Koesno Sosrodihardjo, namun saya lebih dikenal dengan sebutan Soekarno. Lahir 

dari ibu yg berasal dari Bali bernama Ida Ayu Nyoman Rai dan ayah dari Blitar 

Jawa Timur yang bernama Raden Sukemi Sosrodiharjo. Saya mendapat gelar 

Bapak proklamasi karena telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.  

Pada saat memperjuangan kemerdekaan, saya mulai terlibat di dunia politik  

Di tahun 1926 setelah menyelesaikan pendidikan, saya mendirikan Algemeene 

Studie Club (ASC) yang merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional 

Indonesia di tahun 1927. Karena aktivitas saya yang terlalu provokatif di PNI, saya 

kemudian ditangkap dan dipenjara oleh pihak Belanda karena tindakan saya yang 

dinilai provokatif dan dapat menjadi ancaman untuk Belanda. Setelah dipenjara, 

akhirnya saya dibebaskan pada akhir tahun 1931. Setelah bebas, saya kemudian 

bergabung bersama Partai Indonesia (Partindo). Di sana saya memulai kegiatan 

saya seperti halnya di PNI dulu. Akibatnya saya kembali ditangkap pihak Belanda 

karena dinilai Provokatif dan kali ini diasingkan ke Flores pada tahun 1933. Akibat 

diasingkan tersebut, saya pun sempat terisolasi dari hiruk pikuk perjuangan nasional 

sampai akhirnya diasingkan dan dibuang ke Bengkulu. Baru pada tahun 1942 saya 

kembali dibebaskan. Hal ini bertepatan dengan berpindahnya kekuasaan dari pihak 

Belanda menuju pihak Jepang. Di tahun itu Jepang lah yang memegang kekuasaan 

atas Indonesia. Dalam masa ini, pihak Jepang memanfaatkan saya dan tokoh 

nasional lainnya untuk memperoleh keuntungan dengan bergabung bersama 

organisasi bentukan jepang seperti Putera, BPUPKI, PPKI di mana nantinya Jepang 

akan memberikan janji-janji mengenai kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya, 

saya dipilih sebagai ketua PPKI yang dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan 

Indonesia. Selain PPKI, saya juga tergabung dalam panitia Sembilan. Di sana, saya 

dan tokoh lain nya menghasilkan suatu rumusan musyawarah yang 



19 

 

dinamakan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini sangat penting bagi bangsa 

Indonesia karena akan menjadi cikal bakal pembukaan UUD 1945 dan butir-butir 

Pancasila. Pada akhirnya, kekalahan Jepang atas Sekutu pada tanggal 15 Agustus 

1945 pun mendorong terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Pada saat itu, melihat 

kekalahan Jepang akibat kejadian bom yang terjadi di Nagasaki dan Hiroshima, 

para  golongan muda melihat itu sebagai peluang, akhirnya, golongan muda 

menculik dan membawa saya dan beberapa tokoh lainnya agar pada saat itu tidak 

terpengaruh oleh Jepang dan juga untuk mendesak agar proklamasi kemerdekaan 

segera dilaksanakan. Setelah melalui perundingan yang alot, pembacaan 

proklamasi kemerdekaan Indonesia akhirnya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 

1945 di rumah saya karena jika dilakukan di tempat yang luas dan ramai, menurut 

saya hal itu dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dengan pihak militer 

Jepang. Maka dari itu saya mengusulkan di rumah saya. Saya lah yang membacakan 

teks proklamasi kemerdekaan dengan didampingi oleh Mohammad Hatta. Saya dan 

Mohammad Hatta dinobatkan sebagai pahlawan proklamator. Pada akhir 

perjuangan saya, saya meninggal pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta pada usia 69 

tahun dan dimakamkan di kota Blitar di Jawa Timur.  

Untuk mengenang jasa-jasa dan perjuangan saya selama ini, saya ditetapkan 

menjadi pahlawan proklamator serta pahlawan nasional oleh negara Republik 

Indonesia. Nama serta wajah saya diabadikan di uang kertas Indonesia pecahan 

terbesar di semua emisi. Nama serta wajah saya terpampang di sana sebagai bentuk 

apresiasi karena saya merupakan Presiden Republik Indonesia pertama. 

 

2. Mohammad Hatta  

Saya Mohammad Hatta lahir Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada 12 Agustus 

1902. Akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta. Saya Putera dari pasangan 

Minangkabau, Muhammad Jamil dan Siti Saleha. Saya adalah tokoh pejuang, 

aktivis partai politik, negarawan, dan juga Wakil Presiden pertama Indonesia. Saya 

juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena usaha gigih saya dalam 

menggerakkan ekonomi Indonesia melalui kegiatan koperasi. Saya bersama Ir. 

Soekarno memainkan peran penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari 

penjajahan Belanda sekaligus memploklamirkannya pada tanggal 17 Agustus 1945. 

https://www.zonareferensi.com/piagam-jakarta/
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Pergerakkan politik saya dimulai sewaktu saya bersekolah di Belanda dari 

tahun 1921-1032, saya bersekolah di Handels Hogeschool di Belanda. Pada tahun 

1926 saya menjadi pemimpin Perhimpunan Indonesia, di bawah kepemimpinan 

saya, Perhimpunan Indonesia mendapat banyak perubahan, terutama dalam hal 

memperhatikan perkembangan pergerakkan di Indonesia di era kemerdekaan, 

dengan memberikan banyak ulasan di media massa di Indonesia. Pada waktu itu 

majalah Perhimpunan Indonesia yaitu Indonesia Merdeka masuk dengan mudah 

dan menyebar di Indonesia melalui penyelundupan. Pada 9 Agustus 1945, saya, 

bung Karno dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat (Vietnam) untuk 

dilantik sebagai ketua dan wakil ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia 

(PPKI). Setelah kembali ke Indonesia, pada tanggal 16 Agustus 1945 terjadilah 

peristiwa Rengasdengklok, saya dan Bung Karno diculik kemudian dibawa ke 

rumah milik salah seorang pimpinan PETA yaitu Djiaw Kie Siong, di sebuah kota 

kecil di Rengasdengklok (dekat Karawang, Jawa Barat). Penculikan ini dilakukan 

oleh kalangan pemuda, dalam rangka mempercepat tanggal proklamasi 

kemerdekaan Indonesia. Pada 17 Agustus 1945, merupakan hari yang sangat 

ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya bersama Bung Karno, resmi 

memproklamirkan kemerdekaan bangsa Indonesia di Jalan Pengangsaan Timur 56 

Jakarta pukul 10.00 WIB. Dan keesokan harinya Saya resmi dipilih sebagai Wakil 

Presiden Pertama Republik Indonesia mendampingi Presiden Soekarno yang 

menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Pada 18 November 1945, saya 

menikah dengan Rahmi Hatta, dan bertempat tinggal di Yogyakrta dan dikaruniai 

tiga orang puteri bernama Meutia Farida Hatta, Gemala Rabi’ah Hatta dan Halida 

Nuriah Hatta. Pada akhir perjuangan saya, pada tanggal 14 Maret 1980 saya 

meninggal dunia  dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Disambut dengan 

upacara yang dipimpin langsung oleh wakil Presiden pada saat itu, yaitu Adam 

Malik. Saya ditetapkan sebagai pahlawan Proklamator pada tahun 1986 oleh 

pemerintahan Soeharto, dan pada 7 November 2012, saya bersama dengan Bung 

Karno ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang 

Yudhoyono. 

Untuk Mengenang Jasa-jasa dan perjuangan saya selama ini, saya ditetapkan 

menjadi pahlawan proklamator pada tahun 1986 dan pahlawan nasional pada 
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tanggal 7 November 2012. Nama serta wajah saya diabadikan di uang kertas 

pecahan Rp 100.000 di semua emisi bersama Ir Soekarno. Dan yang terbaru, pada 

tanggal 19 Desember 2016, Pemerintah mengeluarkan uang rupiah terbaru emisi 

2016. Nama serta wajah saya terpampang lagi di sana sebagai bentuk apresiasi 

karena saya merupakan wakil presiden Republik Indonesia pertama. 

 

3. Ir H Djuanda Kartawidjaja 

Saya Djuanda Kartawidjaja. Saya lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat pada 

tanggal 14 Januari 1911. Ayah saya bernama Raden Kartawidjaja dan ibu saya 

bernama Nyi Monat. Saya adalah seorang politisi. Saya dijuluki Menteri Marathon 

pada saat itu karena sejak awal kemerdekaan Indonesia sampai akhir hayat saya 

selalu bekerja sebagai Menteri. Sampai saat ini, saya adalah Perdana Menteri 

Indonesia ke 10 sekaligus perdana menteri yang terakhir. 

Di era kemerdekaan, banyak perjuangan yang telah saya lakukan untuk 

melawan penjajah. Saya pernah beberapa kali memimpin perundingan dengan 

belanda, di antaranya adalah KMB yang kita kenal dengan Konferensi Meja 

Bundar, saya bertindak sebagai Ketua Panitia Ekonomi dan Keuangan Delegasi 

Republik Indonesia. Sumbangsih terbesar saya untuk Indonesia terjadi pada tanggal 

13 Desember 1957 saat saya menjabat sebagai Perdana Menteri,saya mencetuskan 

Deklarasi Djuanda. Saya menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah 

termasuk laut yang ada di sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia 

menjadi kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau 

dikenal dengan negara kepulauan dalam Konvensi hukum laut UNCLOS (United 

Nations Convention on Law of the Sea). Deklarasi ini sangat penting dan bersejarah 

bagi Indonesia karena menjadi alarm bagi dunia bahwa ini adalah pengukuhan diri 

bangsa Indonesia mengenai jati dirinya sebagai negara yang terdiri dari beribu 

pulau dan juga menjadi penegasan kekuasaan wilayah dan batas wilayah perairan 

NKRI sehingga jika ada kapal-kapal yang berlalu lalang di wilayah perairan 

Indonesia akan ditindak tegas. Pada akhir perjuangan saya, saya terkena penyakit 

jantung dan pada 7 November 1963 saya meninggal dunia  dan dimakamkan di 

taman makam pahlawan di Kalibata, Jakarta. 
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Untuk mengenang jasa-jasa dan perjuangan saya selama ini, saya ditetapkan 

menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Republik 

Indonesia No 224/1963. Pada tanggal 19 Desember 2016, Pemerintah Republik 

Indonesia mengabadikan nama dan wajah saya di pecahan  uang kertas rupiah 

terbaru, yaitu pecahan Rp 50.000.  

 

4. Dr.Gerungan Saul Samuel Jacob Ratulangi 

Saya Sam Ratulangi lahir pada tanggal 5 November 1890 di Tondano, 

Sulawesi Utara. Saya adalah anak dari Jozias Ratulangi dan Agustina Gerungan. 

Saya adalah tokoh Intelektual dan pahlawan nasional Indonesia asal Minahasa yang 

sangat berjasa dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Saya terkenal dengan 

filsafat saya yang mendunia, yakni “Si tou timou tumou tou” yang artinya manusia 

hidup untuk memanusiakan manusia lain 

Kiprah saya di perjuangan nasional dimulai dari dewan kota 

(Gemeenteraad). Saya menjabat sebagai sekretaris dewan kota Minahasa pada 

1924-1927. Banyak tindakan saya yang menguntungkan rakyat Minahasa selama 

saya berjuang melawan penjajah, di antaranya yaitu saya telah berhasil 

menghapuskan sistem kerja paksa atau yang lebih dikenal dengan kerja rodi, 

menyelenggarakan transmigrasi serta mendirikan beberapa yayasan dana belajar 

untuk meningkatkan Pendidikan di Indonesia. Setelah berjuang untuk rakyat 

Minahasa selama 3 tahun, saya pun beralih ke tingkat nasional untuk 

memperjuangan Indonesia. Rakyat Minahasa memilih saya sebagai Dewan Rakyat 

(Volksraad) pada 1927. Di sana saya banyak bertemu dengan tokoh pergerakan 

nasional. Saya masuk dalam fraksi bentukan M H Thamrin dan mengkritisi 

perbedaan perlakuan antara bangsa Belanda dan pribumi. Saya juga turut andil 

dalam proklamasi kemerdekaan. Usai Bung Karno dan Bung Hatta 

memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, saya ditunjuk langsung oleh Bung 

Karno menjadi Gubernur Sulawesi pertama. Tugas pertama saya pada saat itu 

adalah membawa kabar kemerdekaan ini ke Sulawesi. Baru pada tanggal 19 

Agustus 1945, saya sebagai Gubernur Sulawesi pertama mengumumkan secara 

resmi proklamasi kemerdekaan Indonesia di hadapan orang banyak serta pemuka-

pemuka rakyat Sulawesi. Pada 5 April 1956, Belanda pun menangkap saya beserta 
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6 orang kolega saya, saya dan kolega saya disebut tujuh oknum berbahaya bagi 

belanda. Pada akhirnya, karena kondisi kesehatan saya yang terus menurun, saya 

meninggal pada 30 Juni 1949. 

Untuk mengenang jasa-jasa dan perjuangan saya selama ini, saya ditetapkan 

menjadi pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden 

Nomor 590/1961 dan atas jasa-jasa saya terhadap daerah Sulawesi, nama saya 

diabadikan sebagai nama bandara di Manado Sulawesi, yaitu Bandar Udara Sam 

Ratulangi. Pada tanggal 19 Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia 

mengabadikan nama dan wajah saya di pecahan  uang kertas rupiah terbaru, yaitu 

pecahan Rp 20.000. 

5. Frans Kaisiepo 

Saya Frans Kaiseipo. Saya pria kelahiran Wardo Biak, Papua pada tanggal 

10 Oktober 1921. Saya punya jasa besar khususnya kehidupan masyarakat di Papua. 

Saya jugalah yang berada di belakang asal usul nama Irian. Saya ikut dan terlibat 

dalam Konferensi Malino di tahun 1946 yang diikuti oleh 39 orang dari 15 daerah. 

Saya merupakan satu-satunya perwakilan dari Papua pada konferensi itu. 

Konferensi Malino adalah konferensi yang bertujuan untuk membahas 

pembentukan daerah yang meliputi daerah-daerah di Indonesia bagian Timur. 

Konferensi ini sangat penting karena merupakan awal terbentuknya daerah-daerah 

di Indonesia bagian timur, termasuk Papua. Di sana saya menyuarakan agar nama 

Papua diganti menjadi Irian yang berarti “Ikut Republik Indonesia Anti 

Netherland”. Arti itu juga mempunyai makna yaitu semangat persatuan masyarakat 

agar tidak mudah takluk di tangan Belanda 

Selama memperjuangan Kemerdekaan Indonesia, saya telah banyak 

berjuang untuk melawan Belanda. Salah satunya yaitu bergabung menjadi Anggota 

PPKI dan menjadi Anggota TRIKORA (Tri Komando Rakyat) serta pernah 

menolak dipilih sebagai wakil Belanda pada Konferensi Meja Bundar (KMB). Atas 

kejadian penolakan tersebut, saya akhirnya ditahan Belanda mulai dari tahun 1954-

1961. Pada akhirnya saya menghembuskan nafas terahir saya pada tanggal 10 April 

1979 dan dimakamkan di Taman Makan Pahlawan Cendrawasih di Papua.  

Untuk mengenang jasa-jasa dan perjuangan saya selama ini, saya ditetapkan 

menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1993 dan atas jasa-jasa saya 
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terhadap daerah Papua, nama saya diabadikan sebagai nama Bandara di tempat saya 

lahir, Biak Papua yaitu Bandara Frans Kaisepo. Pada tanggal 19 Desember 2016, 

Pemerintah Republik Indonesia mengabadikan nama dan wajah saya di pecahan  

uang kertas rupiah terbaru, yaitu pecahan Rp 10.000. Wajah Pertama dari Papua  

 

6. K.H Idham Chalid 

Saya K.H Idham Chalid lahir di Satui Kalimantan Selatan tanggal 27 

Agustus 1921. Saya merupakan lulusan Pondok Pesantren Darussalam, Gontor, 

Jawa Timur pada tahun 1943. Saya merupakan Politikus, ulama serta Menteri 

Indonesia yang berpengaruh pada masanya. Pada saat itu Indonesia sedang dalam 

masa penjajahan Jepang. Saya juga fasih berbahasa Jepang sehingga sering kali 

diminta pemerintah Jepang sebagai penerjemah dalam pertemuan para alim ulama. 

Dalam pertemuan pertemuan itu saya mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU. 

Di era perang kemerdekaan, saya aktif di berbagai bidang keagamaan dan 

juga aktif di berbagai organisasi serta aktif di kepartaian. Usai perang kemerdekaan, 

saya diangkat menjadi anggota parlemen sementara RI mewakili Kalimantan. Pada 

tahun 1950, saya terpilih lagi menjadi anggota DPRS mewakili Masyumi. Pada 

1952, NU memisahkan diri dari Masyumi dan saya memilih bergabung dengan 

Partai Nahdatul Ulama (PBNU). Pada Pemilu 1955, NU berhasil meraih peringkat 

ketiga dan berhak mendapat jatah 5 menteri termasuk 1 wakil perdana Menteri, 

yang oleh PBNU diserahkan kepada saya sendiri. Selanjutnya pada Muktamar NU 

ke-21 di Medan pada desember 1955, saya terpilih menjadi ketua umum PBNU 

sampai pada tahun 1984. Saya adalah orang terlama yang menjabat sebagai ketua 

PBNU yaitu selama 28 tahun. Sebagai Peraih Gelar Doktor Honoris Cause dari 

Universitas Al-Azhar di Kairo, saya mampu menjalankan peran sebagai Ulama 

sekaligus sebagai elit politik. Sudah banyak jabatan yang saya pegang selama di 

ranah politik pemerintahan. Di antaranya adalah sebagai ketua DPR ke 6, Ketua 

MPR ke 4, Menteri Sosial ke 18, Menteri Koordinator bidang kesehatan RI ke 

3,Ketua Dewan Pertimbangan Agung RI ke7, dan juga saya tetap menjadi tokoh 

Ulama RI hingga wafat pada 11 Juli 2010 pada usia 88 tahun.  

Untuk mengenang jasa-jasa dan perjuangan saya selama ini, saya ditetapkan 

sebagai pahlawan nasional Indonesia berdasarkan Keppres Nomor 113/TK/Tahun 
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2011 tanggal 7 November 2011. Dan pada tanggal 19 Desember 2016, Pemerintah 

Republik Indonesia mengabadikan nama dan wajah saya di pecahan  uang kertas 

rupiah terbaru, yaitu pecahan Rp 5.000 

 

7. Mohammad Hoesni Thamrin 

Saya Mohammad Hoesni Thamrin. Saya lahir pada tanggal 16 Februari 

1894 di wilayah sawah besar, Batavia atau yang kita kenal sekarang dengan nama 

Jakarta. Saya memiliki darah Belanda dari kakek saya yang bernama Ort dan 

menikah dengan perempuan asli Betawi yang bernama Noeraini. Saya di kenal 

sebagai tokoh Betawi karena sejak muda telah memikirkan dan memperjuangkan 

nasib masyakarat Betawi yang pada saat itu rata rata terdiri dari rakyat jelata. 

Saya merupakan politis Hindia-Belanda. Pernah bersekolah di Belanda 

sehingga saya mampu menguasai bahasa Belanda dan pada akhirnya saya bisa 

masuk di pemerintahan Belanda di Indonesia serta dapat bergaul bersama tokoh 

tokoh politik etis Belanda pada saat itu. Sejak saat itu, saya menjadi politisi Hindia-

Belanda. Kemudian tahun 1919 saya menjabat sebagai anggota Gemeenteraad 

(dewan kota) Jakarta. Dalam organisasi ini, wujud perjuangan saya adalah 

memperjuangkan kehidupan rakyat pribumi khususnya rakyat Betawi ketika itu 

untuk memperoleh pendidikan, ekonomi dan kesehatan yang layak. Walaupun saya 

masuk dalam pemerintahan Belanda, saya tidak serta merta menyetujui semua 

keputusan Belanda, saya pernah menentang kebijakan-kebijakan yang tidak 

berpihak kepada Indonesia dan hanya menguntungkan Belanda seperti  

pembangunan perumahan elit Menteng dengan anggaran prioritas daripada 

perbaikan perkampungan kumuh. Juga penetapan harga beli komoditas hasil rakyat 

yang lebih rendah daripada hasil perkebunan swasta Belanda. Juga terkait pajak 

serta anggaran angkatan perang yang jauh lebih tinggi daripada anggaran untuk 

pertanian. Saya juga merupakan salah satu pelopor bergabungnya organisasi 

nasional dalam satu nama gabungan politik Indonesia di bulan Mei tahun 1939 yang 

memiliki 4 tujuan utama, yakni Indonesia menentukan nasib sendiri, persatuan 

nasional, pemilihan secara demokrasi dan solidaritas antar warga Indonesia dan 

belanda dalam memerangi fasisme. Pada akhir perjuangan saya, pada 6 Januari 

1941 atas tuduhan dan fitnah bekerjasa sama dengan Jepang, saya dikenakan 
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tahanan rumah dan tidak boleh mendapat kunjungan dari siapapun hingga 5 hari 

kemudian saya meninggal pada tanggal 11 januari 1941 dan dimakamkan di 

perkuburan karet, Jakarta. 

Untuk mengenang jasa-jasa dan perjuangan saya selama ini, saya ditetapkan 

menjadi pahlawan nasional Indonesia dan nama saya diabadikan sebagai nama jalan 

terbesar di Jakarta, yaitu Jalan M.H Thamrin. Dan pada tanggal 19 Desember 2016, 

Pemerintah Republik Indonesia mengabadikan nama dan wajah saya di pecahan  

uang kertas rupiah terbaru, yaitu pecahan Rp 2.000. 

 

8. Cut Meutia 

Saya Cut Meutia. Saya merupakan satu satu-nya Pahlawan wanita yang ada 

di uang kertas Indonesia pecahan terbaru emisi 2016. Saya terlahir di Pirak, Aceh 

pada tahun 1870. Saya adalah satu satunya anak perempuan dari pasangan Teuku 

Ben Daud Pirak dengan Cut Jah. Ayah saya merupakan Tokoh Pemimpin di 

wilayah Desa Pirak. Semasa kepemimpinan ayah saya, wilayah Pirak menjadi salah 

satu wilayah paling aman di Aceh. Saat Belanda datang, ayah saya, Teuku Ben 

Daud adalah salah satu tokoh yang keras menolak untuk tunduk kepada Belanda. 

Sifat kerasnya mengispirasi banyak orang, terutama saya anaknya. Dari sang ayah, 

saya belajar untuk menjadi sosok yang kuat dan tak mudah tunduk pada penjajah. 

Berbeda dengan kebanyakan perempuan yang memilih menetap di dapur 

setelah menikah, Cut Mutia Justru makin giat berjuang melawan penjajah bersama 

suami. Saya menikah dengan Teuku Muhammad atau yang lebih dikenal dengan 

Teuku Cik Tunong. Seorang pejuang yang sangat anti terhadap Belanda. Kami 

Bersama-sama melalui perjuangan yang sangat panjang. Saya dan suami ini dengan 

cerdik menggunakan taktik gerilya untuk mengecoh penjajah Belanda. Saya, suami 

bersama sejumlah pejuang lain berhasil merebut satu per satu pos milik Belanda 

dan melucuti logistiknya. Ketika suami saya gugur dalam sebuah pertempuran, 

wasiat terakhirnya adalah agar Cut Meutia tetap melanjutkan perjuangan melawan 

Belanda. Atas wasiat mendiang suami saya pula, saya juga menikah kembali 

dengan sahabat suaminya yang juga seorang pejuang, Pang Nangroe. Namun pada 

akhirnya, saya gugur dalam pertempuran di Aloekorea tanggal 24 Oktober 1910 

akibat tembakan peluru tentara Belanda. 
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Untuk mengenang jasa-jasa dan perjuangan saya selama ini, saya ditetapkan 

menjadi pahlawan nasional Indonesia pada tahun 1964. Dan pada tanggal 19 

Desember 2016, Pemerintah Republik Indonesia mengabadikan nama dan wajah 

saya di pecahan  uang kertas rupiah terbaru, yaitu pecahan Rp 1.000. 

 

3.2.3. Analisis Kebutuhan Aplikasi 

Analisis kebutuhan mencakup penentuan kebutuhan atau kondisi yang harus 

dipenuhi dalam membangun suatu sistem dengan mempertimbangkan apa saja yang 

dibutuhkan untuk membangun sistem tersebut. Kebutuhan yang dimaksud seperti 

apa yang harus dilakukan oleh sistem, perangkat yang digunakan untuk membuat, 

dan perangkat untuk menjalankan sistem.  

Analisis kebutuhan sangat diperlukan untuk mendukung kinerja dari aplikasi 

yang akan dibangun. Untuk mempermudah menentukan kebutuhan secara 

keseluruhan, maka kebutuhan sistem dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungisonal. 

 

3.2.4. Analisis Kebutuhan Fungsional 

Analisis kebutuhan fungsional merupakan jenis kebutuhan yang berisis 

proses-proses apa saja yang nantinya akan dilakukan oleh sistem. Selain itu, 

kebutuhan fungsional juga berisi informasi mengenai apa yang harus dihasilkan 

sistem dalam kondisi tertentu. Berikut adalah kebutuhan fungsional pada aplikasi 

ini:  

1. Aplikasi menampilkan menu utama yang di dalamnya terdapat beberapa 

pilihan menu yaitu Mulai, Bantuan, dan Keluar 

2. Saat pemain memilih mulai, pengguna akan memulai scan pada uang 

kertas Indonesia. Arahkan kamera pada uang kertas tersebut, kemudian 

tunggu beberapa detik hingga kamera mendeteksi uang tersebut, 

selanjutnya akan muncul animasi 3D kepala pahlawan yang ada di uang 

kertas tersebut dan kemudian akan mengeluarkan audio berbentuk suara 

yang berisi cerita sejarah dari pahlawan tersebut. 

3. Pada saat memilih menu bantuan,aplikasi akan menampilkan informasi 

mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut 
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4. Ketika pengguna memilih menu keluar, maka aplikasi akan ditutup 

 

3.2.5.  Analisis Kebutuhan Non Fungsional 

Kebutuhan non fungsional terdiri dari software (perangkat lunak), hardware 

(perangkat keras) 

a. Software (perangkat lunak) 

Perangkat lunak yang digunakan pada pengembangan aplikasi berbasis 

Augmented Reality untuk mendukung pembuatan aplikasi pengenalan sejarah 

pahlawan nasional di uang kertas berbasis Android adalah sebagai berikut: 

• Microsoft Windows 7 sebagai sistem operasi 

• Unity3D 201.2.8f1 sebagai game engine untuk membuat aplikasi 

• Blender 2.79b sebagai game engine untuk membuat animasi 3D 

• Corel Draw X7 

• Adobe Photoshop CS6 

• Editing Audio Converter 

b. Hardware (perangkat keras) 

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk melakukan proses modeling 3D, 

animasi, rendering, dan pengujian dalam pembuatan aplikasi berbasis Augmented 

Reality untuk mendukung pembuatan aplikasi pengenalan sejarah pahlawan 

nasional di uang kertas berbasis Android adalah sebagai berikut: 

• Prosessor : Intel® core ™ i5-2450 CPU @2.50Ghz (4 CPUs) 

• Graphic Card : Intel ® HD Graphics 3000 

• RAM  : 4 GB 

• Hardisk  : 500 GB 

• Keyboard : Digital Alliance K1 Mecha RGB 

• Mouse   : Razer X790 Limited Edition 

Perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi 

menggunakan smartphone Xiaomi Redmi 4x dengan spesifikasi sebagai berikut: 

• Prosessor : Qualcom Snapdragon 821 

• GPU  : Octa-Core Cortex-A53 

• RAM  : 3 GB 
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• Memory : 32 GB 

• Ratio  : 16 : 9 

 

3.2.6. Analisis Kelayakan 

Pada bagian ini, penulis membagi analisis kelayakan menjadi 4 bagian, yaitu  

 Kelayakan Teknologi 

Pada segi teknologi, aplikasi ini dapat dikatakan layak. Hal ini dikarenakan 

smartphone yang beredar di pasaran sudah memiliki spesifikasi yang cukup 

tinggi dengan harga yang terjangkau. 

 Kelayakan Operasional 

Dalam segi operasional, aplikasi ini dapat dikatakan layak karena sebagian 

besar masyarakat sudah memiliki smartphone dan mampu mengoperasikan 

smartphone dengan baik. 

 Kelayakan Hukum 

aplikasi ini tidak mengandung unsur SARA dan pornografi sehingga aplikasi 

yang akan dibangun dapat dikatakan layak. 

 Kelayakan Ekonomi 

Dalam segi ekonomi, aplikasi ini dapat dikatakan layak. Hal ini karena untuk 

membangun aplikasi ini tidak dibutuhkan dana yang cukup besar. Selain itu, 

aplikasi ini dapat juga digunakan sebagai media promosi dengan cara 

memasukkan iklan ke dalam aplikasi 

 

3.3. Perancangan Aplikasi 

Tahap perancangan merupakan tahapan di mana data-data yang sudah 

dikumpulkan sebelumnya pada tahap analisis dituang ke sebuah gambaran awal 

dari aplikasi yang akan dibangun sebelum diimplementasikan. Metode yang 

digunakan pada tahap ini adalah metode Hierarchy Plus Input Process Output atau 

yang biasa disingkat menjadi HIPO. HIPO bertujuan untuk menunjukkan hubungan 

antara modul dan fungsi pada aplikasi yang akan dibangun dan memberikan 

gambaran dari struktur aplikasi itu sendiri. 
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3.3.1. HIPO 

Metode perancangan yang digunakan dalam membangun aplikasi ini ada 

metode HIPO (Hierarchy Plus Input Process Output). Metode ini sering digunakan 

sebagai alat desain dan teknik dokumentasi dalam siklus pengenembangan sistem. 

Metode ini menjelaskan bagaimana sebuah data melalui proses-proses sehingga 

akhirnya menjadi sebuah informasi. Selain itu, tujuan dari digunakannya diagram 

ini adalah menciptakan struktur yang menggambarkan hubungan antara fungsi 

dalam ke dalam sebuah hirarki. HIPO juga menyediakan penjelasan yang tepat dari 

input yang akan digunakan, proses yang akan dilakukan, serta output yang akan 

dihasilkan oleh sistem. Diagram HIPO yang akan dijelaskan akan dibagi menjadi 

tiga jenis diagram, yaitu: 

 

1. Visual Table of Contents (VTOC) 

Diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan dari modul-modul 

yang ada pada suatu sistem secara berjenjang. Diagram VTOC untuk “Aplikasi 

Pengenalan Sejarah Pahlawan Nasional” dapat dilihat pada Gambar 3.1 

 

 

Gambar 3.1 Diagram VTOC 
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2. Overwiew Diagram (OD) 

Overview Diagram digunakan untuk menunjukkan secara garis besar 

hubungan dari input, proses, dan output. Diagram ini merupakan penjelasan dari 

diagram VTOC. Diagram overview sendiri dapat dilihat pada tabel 3.1 

 

Tabel 3.1 Tabel Diagram Overview Aplikasi Pengenalan Sejarah Pahlawan 

Modul Input Proses Output 

Home 

0.0 

Home - Memuat halaman 

Home. 

- Halaman Home  

Mulai 

1.0 

- Tombol “Mulai”. - Memuat halaman 

Mulai 

- Halaman Mulai 

Bantuan 

2.0 

- Tombol 

“Bantuan”. 

- Memuat halaman 

Bantuan 

- Halaman Bantuan 

Info 

3.0 

- Tombol “Info”. - Memuat halaman Info - Halaman Info 

Ya 

4.0 

- Tombol “Keluar”. - Memuat kotak dialog 

konfirmasi 

- Kotak dialog 

konfirmasi 

Tidak 

4.1 

- Tombol “Ya”. - Menutup aplikasi - Keluar dari aplikasi. 

Tidak 

4.2 

- Tombol “Tidak” . - Memuat halaman 

Home. 

- Halaman Home. 

 

3. Detail Diagram (DD) 

Detail Diagram ini berisi elemen-elemen dasar dari paket yang 

menggambarkan secara rinci kerja dari fungsi atau modul. Setelah Diagram VTOC 

pada Gambar 3.1 dijelaskan melalui tabel overview yang dapat dilihat pada Gambar 

3.2, penulis akan menjelaskan  lebih detail mengenai input, proses, dan output dari 

diagram VTOC tersebut dalam sebuah diagram detail. Diagram detail dapat dilihat 

pada Gambar 3.3. 

 

Tabel 3.2 Tabel Diagram Detail Aplikasi Pengenalan Sejarah Pahlawan 

Modul Input Proses Output 

Home 

0.0 

Home Memuat halaman Home. - Menampilkan Background 

- Halaman Home yang berisi 

menu “Mulai”, “Bantuan”, 

“Info”, dan “Keluar”. 

-  

Main 

1.0 

- Tombol 

“Mulai”. 

- Memuat halaman 

main. 

- Mengaktifkan Kamera 

- Tampilan halaman main. 

- Mengaktifkan Lampu Senter 

HP 
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- Menampilkan animasi 3D 

jika objek telah terdeteksi 

- Menampilkan tombol play 

untuk mengeluarkan suara 

dan stop untuk menghentikan 

suara 

- Menampilkan tombol 

“Kembali” untuk keluar dari 

halaman mulai 

-  

Hasil 

2.0 

- Tombol 

“Bantuan”. 

- Memuat halaman 

Bantuan 

- Menampilkan halaman cara 

menggunakan aplikasi 

- Menampilkan tombol “Next” 

untuk melanjutkan ke 

halaman selanjutnya cara 

menggunakan aplikasi 

- Menampilkan tombol “Back” 

untuk kembali ke halaman 

sebelumnya 

- Menampilkan tombol 

“Kembali” untuk kembali ke 

halaman Home. 

Info 

3.0 

- Tombol 

“Info”. 

- Memuat halaman 

Info. 

- Menampilkan halaman Info 

mengenai pembuat aplikasi 

- Menampilkan tombol 

“Kembali” untuk kembali ke 

halaman Home. 

Keluar 

4.0 

- Tombol 

“Keluar”. 

- Memuat kotak dialog 

konfirmasi. 

- Menampilkan pilihan “Ya” 

untuk keluar dari aplikasi dan 

pilihan “Tidak” untuk 

kembali ke halaman “Home”. 

Ya 

4.1 

- Tombol 

“Ya”. 

- Menutup aplikasi. - Keluar dari aplikasi. 

Tidak 

4.2 

- Tombol 

“Tidak”. 

- Memuat halaman 

“Home”. 

- Menampilkan halaman 

“Home”. 
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3.3.2. Flowchart 

Flowchart adalah bagan yang digunakan untuk menggambarkan alur dari 

sebuah program. Flowchart dari “Aplikasi Pengenalan Sejarah Pahlawan Nasional” 

dapat dilihat pada: 

Gambar 3.2 Flowchart Aplikasi 

 

3.3.3. Modelling 3D 

Proses modelling objek 3D membutuhkan perancangan yang dibagi dalam 

beberapa tahapan untuk pembentukannya. Seperti objek apa yang ingin dibentuk 

sebagai objek dasar, metode Modelling 3D, Material dan Texturing, Lighting dan 

Animasi gerakan objek sesuai dengan urutan proses yang akan dilakukan. Beberapa 

objek yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini yaitu: 
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1. Ir Soekarno 

Gambar 3.3 merupakan objek kepala Ir Soekarno yang terdapat pada 

uang kertas Rp 100.000. Kepala Ir Soekarno ini memiliki teksture dan bentuk wajah 

yang hampir sama seperti aslinya serta dapat mengeluarkan suara yang berisi cerita 

serta biografi sejarah dirinya. 

     

Gambar 3.3 Objek Kepala Ir Soekarno 

2. Mohammad Hatta 

Gambar 3.4 merupakan objek kepala Mohammad Hatta yang terdapat 

pada uang kertas Rp 100.000. Kepala Humammad Hatta ini memiliki teksture dan 

bentuk wajah yang hampir sama seperti aslinya serta dapat mengeluarkan suara 

yang berisi cerita serta biografi sejarah dirinya. 

   

Gambar 3.4 Objek Kepala Mohammad Hatta  
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3. Ir H Djuanda Kartawidjaja 

Gambar 3.5 merupakan objek kepala Ir H Djuanda Kartawidjaja yang 

terdapat pada uang kertas Rp 50.000. Kepala Ir H Djuanda Kartawidjaja ini 

memiliki teksture dan bentuk wajah yang hampir sama seperti aslinya serta dapat 

mengeluarkan suara yang berisi cerita serta biografi sejarah dirinya. 

   

Gambar 3.5 Objek Kepala Djuanda 

4. Dr G.S.S.J Ratulangi 

Gambar 3.6 merupakan objek kepala Dr G.S.S.J Ratulangi yang terdapat 

pada uang kertas Rp 20.000. Kepala Dr G.S.S.J Ratulangi ini memiliki teksture dan 

bentuk wajah yang hampir sama seperti aslinya serta dapat mengeluarkan suara 

yang berisi cerita serta biografi sejarah dirinya. 

   

Gambar 3.6 Objek Kepala Ratulangi 
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5. Frans Kaiseipo 

Gambar 3.7 merupakan objek kepala Frans Kaiseipo yang terdapat pada 

uang kertas Rp 10.000. Kepala Frans Kaiseipo ini memiliki tekstur dan bentuk 

wajah yang hampir sama seperti aslinya serta dapat mengeluarkan suara yang berisi 

cerita serta biografi sejarah dirinya. 

   

Gambar 3.7 Objek Kepala Frans Kaisepo 

6. Dr K.H Idham Chalid 

Gambar 3.8 merupakan objek kepala Dr K.H Idham Chalid yang 

terdapat pada uang kertas Rp 5.000. Kepala K.H Idham Chalid  ini memiliki tekstur 

dan bentuk wajah yang hampir sama seperti aslinya serta dapat mengeluarkan suara 

yang berisi cerita serta biografi sejarah dirinya 

   

Gambar 3.8 Objek Kepala Idham Chalid 
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7. Mohammad Hoesni Thamrin 

Gambar 3.9 merupakan objek kepala Mohammad Hoesni Thamrin yang 

terdapat pada uang kertas Rp 2.000. Kepala Mohammad Hoesni Thamrin ini 

memiliki tekstur dan bentuk wajah yang hampir sama seperti aslinya serta dapat 

mengeluarkan suara yang berisi cerita serta biografi sejarah dirinya 

   

Gambar 3.9 Objek Kepala Hoesni Thamrin 

8. Cut Mutia 

Gambar 3.10 merupakan objek kepala Cut Mutia yang terdapat pada 

uang kertas Rp 1.000. Kepala Cut Mutia ini memiliki tekstur dan bentuk wajah yang 

hampir sama seperti aslinya serta dapat mengeluarkan suara yang berisi cerita serta 

biografi sejarah dirinya. 

   

Gambar 3.10 Objek Cut Mutia 
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3.3.4. Dubbing 

Dubbing adalah suatu proses mengisi suara pada suatu tayangan baik itu film, 

drama, kartun dan sejenisnya dengan karakter suara yang khas pada tokoh-tokoh 

film dengan menggunakan teknik vokal yang berbeda-beda pula. Pada animasi ini 

juga terdapat pengisian suara yang menceritakan sejarah pahlawan pada setiap 

kepala pahlawan. Pengisian suara dilakukan dengan merekam langsung suara 

dengan menggunakan smartphone, kemudian melakukan pengeditan menggunakan 

editing audio converter. 

 

3.3.5. Perancangan Antarmuka 

Antarmuka merupakan mekanisme interaksi antara manusia dan sistem. 

Antarmuka yang baik adalah antarmuka yang dapat mempermudah interaksi antara 

manusia dan sistem. Rancangan antarmuka merupakan rancangan tampilan yang 

dibuat yang nantinya akan diaplikasikan pada sistem. Perancangan antarmuka 

dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah implementasi aplikasi yang akan 

dibangun. Berikut adalah rancangan antarmuka “Aplikasi Pengenalan Sejarah 

Pahlawan Nasional”: 

 

 Rancangan Halaman Splashcreen 

 

 

Gambar 3.11 Rancangan halaman Splashcreen 

Gambar 3.11 merupakan rancangan halaman splashcreen. Halaman 

splashscreen merupakan halaman yang pertama kali ditampilkan ketika aplikasi 

dijalankan sebelum masuk ke halaman home. 
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 Rancangan Halaman Home 

 

Gambar 3.12 Rancangan halaman Home 

Gambar 3.12 merupakan rancangan halaman Home yang merupakan halaman 

yang akan muncul setelah splashscreen. Pada halaman ini, terdapat 4 tombol menu, 

yaitu “Mulai”, “Bantuan”, “Info”, dan “Keluar”. Tombol “Mulai” akan 

mengarahkan pengguna untuk memulai scan uang kertas Indonesia, tombol 

“bantuan” akan mengarahkan pengguna ke halaman bantuan, tombol “Info” akan 

mengarahkan pengguna ke halaman cara info, dan tombol “Keluar” akan 

memunculkan kotak dialog yang berisi pilihan untuk keluar dari aplikasi atau tidak. 

 

 Rancangan Halaman Mulai 

Halaman mulai merupakan halaman di mana pengguna akan memulai scan 

uang kertas indonesia. Halaman ini akan otomatis mengaktifkan kamera pengguna 

untuk memulai scan uang. Setelah objek uang berhasil terdeteksi di kamera, maka 

akan muncul animasi objek 3D dan di bawah nya terdapat tombol “play” dan “stop” 

yang berfungsi untuk mengaktifkan dan mematikan suara pada objek 3D tersebut. 

Rancangan halaman mulai dapat dilihat pada Gambar 3.13. Ketika pemain menekan 

tombol “Play”, akan muncul suara yang berisi cerita sejarah dari pahlawan yang 

ada di uang kertas tersebut. Ketika pemain menekan tombol “stop”, maka suara 

yang diputar tadi akan berhenti. Rancangan tombol “Play” dan “stop” dapat dilihat 

pada Gambar 3.14. di halaman mulai juga terdapat tombol kembali. Jika pemain 

memilih tombol “Kembali”, maka sistem akan mengarahkan pemain ke halaman 

home. 
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Gambar 3.13 Rancangan Halaman Mulai 

        

Gambar 3.14 Rancangan Tombol Play dan Stop pada halaman Mulai 

 Rancangan Halaman Bantuan 

Halaman Bantuan merupakan halaman di mana akan ditampilkan informasi 

mengenai cara menggunakan aplikasi. Halaman ini juga akan menampilkan tombol 

“Kembali” untuk menutup halaman Bantuan dan kembali ke halaman home. 

Rancangan halaman Bantuan dapat dilihat pada Gambar 3.15 

 

Gambar 3.15 Rancangan Halaman Bantuan 
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 Rancangan Halaman Info 

Halaman Info merupakan halaman di mana akan ditampilkan informasi 

mengenai siapa yang membuat aplikasi tersebut. Halaman ini juga akan 

menampilkan tombol “Kembali” untuk menutup halaman Info dan kembali ke 

halaman home. Rancangan halaman Bantuan dapat dilihat pada Gambar 3.16 

 

Gambar 3.16 Rancangan Halaman Info 
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3.4. Perancangan Pengujian 

Untuk memastikan agar aplikasi yang dibuat dapat beroperasi dengan baik 

dan sudah sesuai dengan rancangan yang telah dibuat sebelumnya, maka dilakukan 

pengujian aplikasi. Terdapat dua bentuk pengujian, yaitu pengujian fungsionalitas 

dan pengujian kompabilitas. Pengujian fungsionalitas ini dilakukan untuk 

mengetahui apakah kebutuhan aplikasi telah terpenuhi dan aplikasi berjalan dengan 

baik atau tidaknya. Pengujian kompatibilitas aplikasi bertujuan untuk mengetahui 

apakah aplikasi ini dapat berjalan dengan baik di perangkat Android yang memiliki 

spesifikasi dan versi sistem operasi yang berbeda-beda. Pengujian terakhir adalah 

dengan meminta bantuan para responden untuk mencoba mengoperasikan menu 

dan fungsionalitas aplikasi tersebut, serta memberikan penilaian terhadap aplikasi 

yang telah dibuat dan konten pengenalan sejarah pahlawan yang ada melalui 

pertanyaan pada kuesioner.  

 

3.4.1. Perancangan Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid apabila pertanyaaan pada kuesioner 

mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji 

Validitas yang akan dilakukan dengan menggunakan metode System Usability 

Scale dengan rumus (2.1) 

 

3.4.2. Pengujian dengan menggunakan kuisioner 

Responden pada tahap pengujian aplikasi “Pengenalan Sejarah Pahlawan 

Nasional” ini dipilih secara acak dan tidak terfokus di suatu daerah atau di usia 

tertentu. Sasaran responden bisa mencakup teman, karyawan, mahasiswa yang 

berusia 20 sampai 30 tahun. Responden akan diberikan kuesioner setelah diminta 

untuk menggunakan aplikasi ini. Poin-poin pernyataan kuesioner dapat dilihat pada 

Tabel 3.3 

  



43 

 

KUISIONER APLIKASI PENGENALAN SEJARAH PAHLAWAN 

NASIONAL 

Berikan Tanda ( √ ) pada jawaban yang sesuai 

SK = Sangat Kurang    B   = Baik 

K   = Kurang    SB = Sangat Baik 

C   = Cukup 

 

Nama :  

 Tabel 3.3 Rancangan Kuisioner 

No. Pernyataan 
SK K C B SB % 

1 2 3 4 5  

1. 

Topik pengenalan sejarah Pahlawan 

Nasional yang diangkat penulis cukup 

menarik. 

      

2. 
Informasi mengenai sejarah pahlawan 

nasional yang diberikan sudah akurat. 
      

3. 

Topik pengenalan sejarah pahlawan 

nasional yang diangkat sesuai untuk 

pengguna dengan kategori semua 

umur. 

      

4. 

Aplikasi Pengenalan sejarah pahlawan 

nasional merupakan media 

pembelajaran alternatif yang efektif. 

      

5. 

Media pembelajaran alternatif ini 

mampu untuk meningkatkan motivasi 

belajar. 

      

6. Kemudahan penggunaan aplikasi.       

7. Antarmuka aplikasi.       

8. 

Kualitas objek yang digunakan pada 

aplikasi ini, yaitu berupa 3D kepala 

pahlawan sudah bagus 
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Untuk memudahkan penulis dalam menghitung hasil kuesioner, maka setiap 

jawaban akan diberikan nilai sebagai berikut: 

• Nilai 5 untuk jawaban sangat baik (SB). 

• Nilai 4 untuk jawaban baik (B). 

• Nilai 3 untuk jawaban cukup (C). 

• Nilai 2 untuk jawaban kurang (K). 

• Nilai 1 untuk jawaban sangat kurang (SK). 

 

Nilai-nilai tersebut kemudian digunakan untuk menghitung nilai akhir dari 

jawaban responden, sehingga akan menghasilkan tingkat kepuasan responden 

terhadap aplikasi yang dibuat. 

 

3.4.3. Pengujian Perangkat 

Pengujian perangkat ini dilakukan untuk menguji apakah aplikasi ini bisa 

dijalankan di beberapa berangkat yang berbeda. Selain itu, pengujian ini juga dapat 

memberikan gambaran spesifikasi minimal yang dibutuhkan untuk menjalankan 

aplikasi “Pengenalan Sejarah Pahlawan Nasional”. 

 

 

  


