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BAB IV 

 HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

 

4.1.  Development 

Pembuatan aplikasi diawali dengan membuat aset-aset yang diperlukan dalam 

aplikasi seperti objek 3D berupa Kepala Pahlawan kemudian melakukan proses 

Modelling, Texturing, dan Rendering. Berikut beberapa proses pembuatan aset-aset 

dalam aplikasi 

 

4.1.1. Hasil Aset Objek 3D 

Pembuatan aset-aset objek 3D kepala pahlawan menggunakan aplikasi 

Blender. Terdapat tiga tahapan dalam pembuatan animasi, modelling pembuatan 

objek 3D, texturing pemberian warna, dan rendering merupakan hasil akhir dari 

pembuatan 3D. Animasi gerakan pada objek 3D tidak dilakukan di Blender, namun 

dilakukan di Unity. Berikut adalah tahapan-tahapan pembuatan aset 3D objek 

kepala pahlawan pada aplikasi Pengenalan Sejarah Pahlawan Nasional. 

 

a. Aset kepala Ir Soekarno 

Gambar 4.1 (a) Menunjukkan hasil modelling dari 3D kepala pahlawan 

Soekarno. Gambar 4.1 (b) Menunjukkan hasil texturing dari 3D kepala pahlawan 

Soekarno. Gambar 4.1 (c) Menunjukkan hasil rendering dari aset 3D kepala 

pahlawan soekarno. 

 

                 

(a)                                        (b)                                            (c) 

Gambar 4.1 (a) Modelling, (b) Texturing, (c) Rendering Kepala Ir Soekarno 
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b. Aset kepala Mohammad Hatta 

Gambar 4.2 (a) Menunjukkan hasil modelling dari 3D kepala pahlawan Moh 

Hatta. Gambar 4.2 (b) Menunjukkan hasil texturing dari 3D kepala pahlawan Moh 

Hatta. Gambar 4.2 (c) Menunjukkan hasil rendering dari aset 3D kepala pahlawan 

Moh Hatta. 

 

      

(a)                                           (b)                                        (c) 

Gambar 4.2 (a) Modelling, (b) Texturing, (c) Rendering Kepala Moh Hatta 

 

c. Aset kepala Djuanda Kartawidjaja 

Gambar 4.3 (a) Menunjukkan hasil modelling dari 3D kepala pahlawan 

Djuanda. Gambar 4.3 (b) Menunjukkan hasil texturing dari 3D kepala pahlawan 

Djuanda. Gambar 4.3 (c) Menunjukkan hasil rendering dari aset 3D kepala 

pahlawan Djuanda. 

 

           

          (a)                                     (b)                                       (c) 

Gambar 4.3 (a) Modelling, (b) Texturing, (c) Rendering Kepala Djuanda 
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d. Aset kepala G.S.S.J Ratulangi 

Gambar 4.4 (a) Menunjukkan hasil modelling dari 3D kepala pahlawan 

Ratulangi. Gambar 4.4 (b) Menunjukkan hasil texturing dari 3D kepala pahlawan 

Ratulangi. Gambar 4.4 (c) Menunjukkan hasil rendering dari aset 3D kepala 

pahlawan Ratulangi. 

 

                

         (a)                                    (b)                                        (c) 

Gambar 4.4 (a) Modelling, (b) Texturing, (c) Rendering Kepala Ratulangi 

 

e. Aset kepala Frans Kaisepo 

Gambar 4.5 (a) Menunjukkan hasil modelling dari 3D kepala pahlawan Frans 

Kaisepo. Gambar 4.5 (b) Menunjukkan hasil texturing dari 3D kepala pahlawan 

frans Kaisepo. Gambar 4.5 (c) Menunjukkan hasil rendering dari aset 3D kepala 

pahlawan Frans Kaisepo. 

 

                      

                 (a)                                (b)                               (c) 

Gambar 4.5 (a) Modelling, (b) Texturing, (c) Rendering Kepala Frans Kaisepo 
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f. Aset kepala Idham Chalid 

Gambar 4.6 (a) Menunjukkan hasil modelling dari 3D kepala pahlawan Idham 

Chalid. Gambar 4.6 (b) Menunjukkan hasil texturing dari 3D kepala pahlawan 

Idham Chalid. Gambar 4.6 (c) Menunjukkan hasil rendering dari aset 3D kepala 

pahlawan Idham Chalid. 

 

          

           (a)                                 (b)                                    (c) 

Gambar 4.6 (a) Modelling, (b) Texturing, (c) Rendering Kepala Idham Chalid 

 

g. Aset kepala Muhammad Hoesni Thamrin 

Gambar 4.7 (a) Menunjukkan hasil modelling dari 3D kepala pahlawan Hoesni 

Thamrin. Gambar 4.7 (b) Menunjukkan hasil texturing dari 3D kepala pahlawan 

Hoesni Thamrin. Gambar 4.7 (c) Menunjukkan hasil rendering dari aset 3D kepala 

pahlawan Hoesni Thamrin. 

 

             

              (a)                                     (b)                                  (c) 

    Gambar 4.7 (a) Modelling,(b) Texturing,(c) Rendering Kepala Hoesni Thamrin 
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h. Aset kepala Cut Mutia 

Gambar 4.8 (a) Menunjukkan hasil modelling dari 3D kepala pahlawan Cut 

Mutia. Gambar 4.8 (b) Menunjukkan hasil texturing dari 3D kepala pahlawan Cut 

Mutia. Gambar 4.8 (c) Menunjukkan hasil rendering dari aset 3D kepala pahlawan 

Cut Mutia. 

 

               

                  (a)                                  (b)                                  (c) 

Gambar 4.8 (a) Modelling, (b) Texturing, (c) Rendering Kepala Cut Mutia 

 

4.2. Hasil Tampilan Antarmuka 

Tampilan antarmuka merupakan tampilan dari aplikasi yang akan dioperasikan oleh 

pengguna di mana tampilan dibuat berdasarkan rancangan pada bab sebelumnya 

 

4.2.1 Halaman Splash Screen 

Halaman Splashscreen merupakan halaman yang muncul sebelum sistem 

masuk ke halaman home. Halaman ini umumnya digunakan untuk menampilkan 

nama atau logo developer yang mengembangkan sistem tersebut. Dalam kasus ini 

penulis menggunakan logo milik Unity, yang merupakan Software yang penulis 

gunakan untuk mengembangkan sistem ini. Hasil implementasi halaman 

splashscreen dapat dilihat pada gambar 4.9 
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Gambar 4.9 Halaman Splash Screen 

 

4.2.2 Halaman Home 

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. Halaman Home dapat dilihat 

pada Gambar 4.10 

 

Gambar 4.10 Halaman Home 



51 

 

 

4.2.3 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, 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 4.11. 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 4.12. Di halaman mulai juga terdapat tombol kembali. Jika pemain 

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

home. 

 

Gambar 4.11 Halaman Mulai 
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Gambar 4.12 Tombol Play dan Stop pada halaman Mulai 

 

4.2.4 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. 

Halaman Bantuan dapat dilihat pada Gambar 4.13. 

  

          

Gambar 4.13 Halaman Bantuan 
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4.2.5 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 4.14 

 

            Gambar 4.14 Halaman Info 

 

4.3. Implementation (Implementasi) 

Implementasi merupakan tahapan di mana suatu sistem siap dijalankan ke 

tahap yang sebenarnya, sehingga dapat diketahui apakah sistem yang dibuat telah 

sesuai dengan perancangan awal. Implementasi akan meliputi batasan 

implementasi dan penggunaan aplikasi. 

Pada tahap implementasi ini aplikasi akan digunakan oleh pengguna di mana 

aplikasi sudah siap dan jadi 100%. Pemakaian aplikasi oleh pengguna langsung di-

install dan digunakan di Smartphone responden tersebut. 
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4.3.1. Batasan Implementasi 

Aplikasi Pengenalan Sejarah Pahlawan Nasional ini menggunakan metode 

Marker Based Tracking berbasis Android dengan menggunakan Augmented Reality 

dirancang untuk memberikan informasi kepada orang lain yang belum mengenal 

dan belum mengetahui lebih banyak informasi tentang cerita sejarah pahlawan 

nasional indonesia. Pada implementasinya aplikasi ini memiliki beberapa 

keterbatasan, antara lain: 

1. Aplikasi di ujikan untuk pengguna dengan rentang umur 20 sampai 30 

tahun.  

2. Uang yang digunakan pada aplikasi ini adalah uang kertas model keluaran 

terbaru tahun 2016. 

3. Aplikasi ini dijalankan pada Android versi 5.1 ke atas 

 

4.3.2. Penggunaan Aplikasi 

Penggunaan aplikasi ini melibatkan beberapa responden yang akan memakai 

aplikasi ini secara langsung sampai selesai memainkannya. Responden akan meng 

install aplikasinya di smartphone masing-masing. Kemudian responden akan mulai 

melakukan scan pada uang kertas indonesia. Kemudian setelah uang kertas 

terdeteksi oleh kamera, maka di layar smartphone responden akan muncul animasi 

3D kepala pahlawan tersebut. Dan apabila ditekan tombol “play” yang berada di 

bawah kepala pahlawan tersebut, maka kepala pahlawan itu akan mengeluarkan 

suara berupa infromasi sejarah dari pahlawan tersebut. 

Apabila terdapat kesulitan untuk menggunakan aplikasi ini, responden dapat 

membuka menu bantuan yang akan membantu memudahkan proses penggunaan 

aplikasi. Dokumentasi penggunaan aplikasi oleh responden dapat dilihat pada 

Gambar 4.15, Gambar 4.16, dan Gambar 4.17 
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Gambar 4.15 Pengujian aplikasi oleh responden 

 

 

Gambar 4.16 Pengujian aplikasi oleh responden 
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Gambar 4.17 Pengujian aplikasi oleh responden 

 

4.4. Hasil Pengujian 

Hasil Pengujian merupakan hasil dari pengujian yang telah dilakukan pada 

aplikasi yang telah dibangun. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kelebihan 

dan kekurangan dari aplikasi Pengenalan sejarah pahlawan nasional. Metode 

pengujian pada aplikasi ini mengguanakan metode black box testing, uji 

multidevice dan kuesioner. 
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4.4.1. Blackbox Testing 

Black box testing adalah teknik pengujian dan pemeriksaan proses untuk 

mengetahui apakah aplikasi berjalan dengan baik secara fungsional tanpa 

mengetahui detail proses aplikasi. Penelitian ini berdasar pada detail diagram HIPO 

pada bagian perancangan. Hasil uji black box dapat dilihat pada table 4.1 

 

Tabel 4.1 Hasil Blackbox Testing 

Aktivasi pengujian Realisasi yang diharapkan  

Hasil 

Tombol Mulai Ketika diklik menuju halaman mulai [ v ] Benar  

[  ]  Salah 

Tombol Bantuan Ketika diklik menuju ke halaman bantuan [ v ] Benar  

[  ]  Salah 

Tombol Info Ketika di klik menuju ke halaman info  [ v ] Benar  

[  ]  Salah 

Tombol Kembali Ketika diklik kembali ke halaman 

sebelumnya. 

[ v ] Benar  

[  ]  Salah 

Tombol play Ketika diklik maka akan mulai 

mengeluarkan suara pahlawan 

[ v ] Benar  

[  ]  Salah 

Tombol stop Ketika diklik maka akan menghentikan 

suara pahlawan 

[ v ] Benar  

[  ]  Salah 

Tombol Keluar Ketika diklik akan Keluar dari Halaman 

tersebut dan kembali ke home 

[ v ] Benar  

[  ]  Salah 

Tombol next Ketika di klik maka menuju ke panel 

berikutnya 

[ v ] Benar  

[  ]  Salah 

Tombol back Ketika diklik maka menuju ke panel 

sebelumnya 

[ v ] Benar  

[  ]  Salah 
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4.4.2. Uji Multidevice 

Pengujian multidevice merupakan pengujian yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah aplikasi Android ini beroperasi pada perangkat dan jenis 

Android apa saja. Dari hasil uji multidevice diketahui bahwa aplikasi ini dapat 

beroperasi pada perangkat smartphone dan tablet yang memiliki OS Android versi 

4.1 (Jellybean) ke atas. Hasil uji black box dapat dilihat pada table 4.2 

 

Tabel 4.2 Hasil Uji Multidevice 

Jenis HP Jenis OS 

Android 

Spesifikasi Tampilan Aplikasi 

Kelebihan Kekurangan 

Xiaomi 6X 8.1.10 

(Oreo) 

-Ram 4GB  

-Memory 64GB 

-CPU Snapdragon 660 

-Screen size 5,99 inc 

-Resolusi 2160x1080 

- Tombol berfungsi 

semua 

- Animasi berfungsi 

-  

Xiaomi Redmi 4A 7.1 

(Nudget) 

-Ram 2GB 

-Memory 16GB 

-Screen size 5,00 inc 

-CPU Quadcore 1,4   

GHz Cortex-A53 

-Resolusi 720x1280 

- Tombol berfungsi 

semua 

- Animasi berfungsi 

-  

Samsung J2 5.1 

(lollipop) 

-Ram 1GB 

-Memory 8GB 

-Screen size 4,7 inc 

-Resolusi 540x960 

- Tombol berfungsi 

semua 

- Animasi berfungsi 

-  

 

 

4.4.3. Pengujian Menggunakan Kuisioner 

Melakukan pengujian menggunakan kuesioner, penulis meminta responden 

menggunakan aplikasi yang telah dibangun. Setelah pemain selesai menggunakan 

aplikasi tersebut, penulis meminta responden untuk mengisi kuesioner yang telah 

disiapkan. Responden pengujian ini terdiri dari 30 responden. Daftar responden 

dapat dilihat pada Tabel 4.3 
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Tabel 4.3 Daftar responden 

No. Nama Usia 

1. Zusnita Ratnasari 24 

2. Sita Arfadila 20 

3. Adnan Nasution 24 

4. Alan Putut 21 

5. Dhimas Alfian 21 

6. Anggi Gusfin Kinlin 25 

7. Setya Riantama 24 

8. Alfiqra 21 

9. Darmawan Syaputra 22 

10. Deni Mahreza 26 

11. Galih Yoga W 23 

12. Ahmad Mubarok 22 

13. Hendra Setiawan 22 

14. Ibrahim Kholil 23 

15. Hendro Kartiko 22 

16. Immanudin Arif 23 

17. Harda Tara 26 

18. Nurul Diva Kautsar 25 

19. Ramadhan Ragil 26 

20. Ricky Bachtiar 25 

21. Seno 23 

22. Syafii Manan 22 

23. Agung 23 

24. Andoni Zubizareta 25 

25. Bagus Hermawan 22 

26. Maramis 23 

27. Muhammad Aulia Arizal 25 

28. Jalu 25 

29. Rizky Laksamana Putra 25 

30. Singgih 24 

      

Tabel 4.4 Hasil kusioner responden 

No. Pernyataan 
SK K C B SB Hasil 

1 2 3 4 5  

1. 

Topik pengenalan sejarah Pahlawan 

Nasional yang diangkat penulis cukup 

menarik. 

- 2 5 5 18  

2. 
Informasi mengenai sejarah pahlawan 

nasional yang diberikan sudah akurat. 
- - - 5 25  

3. 

Topik pengenalan sejarah pahlawan 

nasional yang diangkat sesuai untuk 

pengguna dengan kategori semua 

umur. 

- - - 11 19  
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4. 

Aplikasi Pengenalan sejarah pahlawan 

nasional merupakan media 

pembelajaran alternatif yang efektif. 

- - 2 8 20  

5. 

Media pembelajaran alternatif ini 

mampu untuk meningkatkan motivasi 

belajar. 

- - 2 5 23  

6. Kemudahan penggunaan aplikasi. - - - 5 25  

7. Antarmuka aplikasi. - - - 9 17  

8. 

Kualitas objek yang digunakan pada 

aplikasi ini, yaitu berupa 3D kepala 

pahlawan sudah bagus 

- - - 5 25  

 

Data yang telah diperoleh dari kuesioner akan diolah untuk mendapatkan 

kesimpulan dari responden atas aplikasi yang telah dibangun. Untuk menghitung 

hasil dari kuesioner menggunakan rumus (2.1) 

 

Uji Validitas kepada responden terhadap aplikasi ini dapat dilihat pada Tabel 4.5 

Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas 

No. Pernyataan 
SK K C B SB % 

1 2 3 4 5  

1. 

Topik pengenalan sejarah Pahlawan 

Nasional yang diangkat penulis cukup 

menarik. 

- 2 5 5 18 86% 

2. 
Informasi mengenai sejarah pahlawan 

nasional yang diberikan sudah akurat. 
- - - 5 25 96% 

3. 

Topik pengenalan sejarah pahlawan 

nasional yang diangkat sesuai untuk 

pengguna dengan kategori semua 

umur. 

- - - 11 19 92% 

4. 

Aplikasi Pengenalan sejarah pahlawan 

nasional merupakan media 

pembelajaran alternatif yang efektif. 

- - 2 8 20 92% 

5. 

Media pembelajaran alternatif ini 

mampu untuk meningkatkan motivasi 

belajar. 

- - 2 5 23 94% 

6. Kemudahan penggunaan aplikasi. - - - 5 25 96% 

7. Antarmuka aplikasi. - - - 9 17 93% 

8. 

Kualitas objek yang digunakan pada 

aplikasi ini, yaitu berupa 3D kepala 

pahlawan sudah bagus 

- - - 5 25 96% 
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Berdasarkan hasil perhitungan dan persentase dari haril kuesioner di atas, 

dilakukan analisis terhadap kinerja Aplikasi Pengenalan Sejarah Pahlawan 

Nasional. Analisis Uij Validitas dapat dilihat pada Tabel 4.6 
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Tabel 4.6 Analisis Uji Validitas 

No. Pernyataan Nilai Keterangan 

1. Topik pengenalan sejarah 

Pahlawan Nasional yang 

diangkat penulis cukup 

menarik. 

86% Pada aspek ini dinyatakan sangat 

baik dengan nilai akhir sebesar 

86% karena topik yang diangkat 

menurut responden sudah menarik. 

2. Informasi mengenai sejarah 

pahlawan nasional yang 

diberikan sudah akurat. 

96% Pada aspek ini dinyatakan sangat 

baik dengan nilai akhir sebesar 

96% karena informasi yang di 

berikan sudah akurat dan 

menambah pengetahuan baru 

mengenai pahlawan nasional untuk 

responden 

3. Topik pengenalan sejarah 

pahlawan nasional yang 

diangkat sesuai untuk 

pengguna dengan kategori 

semua umur. 

92% Pada aspek ini dinyatakan sangat 

baik dengan nilai akhir sebesar 

96% karena topik yang diangkat 

sudah sesuai untuk pengguna 

semua umur. 

4. Aplikasi Pengenalan sejarah 

pahlawan nasional merupakan 

media pembelajaran alternatif 

yang efektif. 

92% Pada aspek ini dinyatakan sangat 

baik dengan nilai akhir sebesar 

92%. Menurut responden aplikasi 

ini sudah efektif sebagai alternatif 

media pembelajaran dikarenakan 

cara menggunakannya yang mudah 

dan cara bermainnya yang unik 

sehingga responden tidak bosan 

terhadap apa yang disajikan oleh 

aplikasi ini. 

5. Media pembelajaran alternatif 

ini mampu untuk 

meningkatkan motivasi belajar. 

94% Pada aspek ini dinyatakan sangat 

baik dengan nilai akhir sebesar 

94% karena media pembelajaran 

alternatif ini mampu meningkatkan 

motivasi untuk belajar. Responden 

akan termotivasi untuk lebih 

mengetahui lebih banyak tentang 

para pahlawan yang disajikan di 

aplikasi ini. 

6. Kemudahan penggunaan 

aplikasi. 

96% Pada aspek ini dinyatakan sangat 

baik dengan nilai akhir sebesar 

96% karena menurut responden 

aplikasi ini sangat mudah untuk 

digunakan dan sangat User-

Friendly bagi orang awam 

teknologi sekalipun 

7. Antarmuka aplikasi. 93% Pada aspek antarmuka ini 

dinyatakan sangat baik dengan nilai 

akhir sebesar 93%. Responden 
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menilai tampilan antarmuka 

aplikasi sudah bagus, akan tetapi, 

ada beberapa responden yang 

menyarankan agar antarmuka lebih 

ditingkatkan. 

8. Kualitas objek yang digunakan 

pada aplikasi ini, seperti kepala 

pahlawan sudah bagus 

96% Pada aspek ini dinyatakan sangat 

baik dengan nilai akhir sebesar 

96% karena objek yang digunakan 

menurut responden sangat bagus, 

keren dan menarik untuk dilihat. 

Ada beberapa responden yang 

menyarankan agar pahlawan 

lainnya ditambahkan juga ke dalam 

aplikasi agar bisa lebih banyak lagi 

mengetahui tentang sejarah 

pahlawan nasional Indonesia 

 

4.4.4. Kuisioner Pre Test dan Post Test 

Untuk membuktikan bahwa aplikasi yang dibuat bermanfaat terhadap 

kualitas pengetahuan responden, maka dibuatlah pre test dan post test kepada 

responden. 

• Pre Test 

Pada tahap ini akan dilakukan Pre Test yang bertujuan untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman responden mengenai aplikasi yang akan dibahas dan 

digunakan. Masing-masing pertanyaan akan diberikan nilai skor sebagai berikut: 

Tahu = 1  Tidak Tahu = 0 

Berikut merupakan hasil dari Pre Test yang dilakukan oleh responden: 

 

Nama : Zusnita Ratnasari 

Objek : Uang pecahan Rp 100.000 

Tabel 4.7 Pre test responden 1 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
√ - 1 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
- √ 0 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? - √ 0 
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4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
√ - 1 

5. 
Siapa nama ayah dan ibu pahlawan 

tersebut? 
- √ 0 

   Total 2 

 

Nama : Sita Arfadila 

Objek : Uang pecahan Rp 100.000 

Tabel 4.8 Pre test responden 2 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
√ - 1 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
- √ 0 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? - √ 0 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
√ - 1 

5. 
Siapa Nama Istri dari Pahlawan 

tersebut? 
- √ 0 

   Total 2 

 

Nama : Adnan Nasution 

Objek : Uang pecahan Rp 50.000 

Tabel 4.9 Pre test responden 3 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
- √ 0 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
- √ 0 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? - √ 0 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
- √ 0 

5. 
Apa isi dari Deklarasi yang dicetuskan 

oleh pahlawan tersebut? 
- √ 0 

   Total 0 
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Nama : Alan Putut 

Objek : Uang pecahan Rp 20.000 

Tabel 4.10 Pre test responden 4 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
√ - 1 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
- √ 0 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? - √ 0 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
- √ 0 

5. 
Apa nama bandara untuk mengenang 

jasa-jasa pahlawan tersebut? 
√ - 1 

   Total 2 

 

Nama : Dhimas Alfian 

Objek : Uang pecahan Rp 10.000 

Tabel 4.11 Pre test responden 5 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
- √ 0 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
- √ 0 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? - √ 0 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
- √ 0 

5. 
Apa arti nama irian yang di cetuskan 

oleh pahlawan tersebut? 
- √ 0 

   Total 0 
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Nama : Anggi Gusfin Kinlin 

Objek : Uang pecahan Rp 5.000 

Tabel 4.12 Pre test responden 6 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
- √ 0 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
- √ 0 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? - √ 0 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
- √ 0 

5. 
Berapa lama pahlawan tersebut 

menjabat sebagai ketua PBNU? 
- √ 0 

   Total 0 

 

Nama : Setya Riantama 

Objek : Uang pecahan Rp 2.000 

Tabel 4.13 Pre test responden 7 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
√ - 1 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
- √ 0 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? - √ 0 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
- √ 0 

5. 

Apa nama jalan di Ibukota Jakarta 

yang diabadikan menjadi nama 

pahlawan tersebut? 

√ - 1 

   Total 2 
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Nama : Alfira 

Objek : Uang pecahan Rp 1.000 

Tabel 4.14 Pre test responden 8 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
√ - 1 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
- √ 0 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? - √ 0 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
- √ 0 

5. 
Siapa nama suami dari pahlawan 

tersebut? 
- √ 0 

   Total 1 

 

• Post Test 

Setelah dilakukan pre test pada tahap sebelumnya, maka  selanjutnya 

responden diminta untuk menggunakan aplikasi. Setelah menggunakan aplikasi, 

tahap selanjutnya yaitu akan dilakukan post test kepada responden untuk 

mengetahui sejauh mana responden dapat memahami isi dari aplikasi ini. Berikut 

merupakan hasil post test yang dilakukan oleh responden: 

 

Nama : Zusnita Ratnasari 

Objek : Uang pecahan Rp 100.000 

Tabel 4.15 Post test responden 1 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
√ - 1 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
√ - 1 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? √ - 1 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
√ - 1 

5. 
Siapa nama ayah dan ibu pahlawan 

tersebut? 
√ - 1 

   Total 5 
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Nama : Sita Arfadila 

Objek : Uang pecahan Rp 100.000 

Tabel 4.16 Post test responden 2 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
√ - 1 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
√ - 1 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? √ - 1 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
√ - 1 

5. 
Siapa Nama Istri dari Pahlawan 

tersebut? 
√ - 1 

   Total 5 

 

Nama : Adnan Nasution 

Objek : Uang pecahan Rp 50.000 

Tabel 4.17 Post test responden 3 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
√ - 1 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
√ - 1 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? √ - 1 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
√ - 1 

5. 
Apa isi dari Deklarasi yang dicetuskan 

oleh pahlawan tersebut? 
- √ 0 

   Total 4 
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Nama : Alan Putut 

Objek : Uang pecahan Rp 20.000 

Tabel 4.18 Post test responden 4 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
√ - 1 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
√ - 1 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? √ - 1 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
√ - 1 

5. 
Apa nama bandara untuk mengenang 

jasa-jasa pahlawan tersebut? 
√ - 1 

   Total 5 

 

Nama : Dhimas Alfian 

Objek : Uang pecahan Rp 10.000 

Tabel 4.19 Post test responden 5 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
√ - 1 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
√ - 1 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? √ - 1 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
√ - 1 

5. 
Apa arti nama irian yang di cetuskan 

oleh pahlawan tersebut? 
- √ 0 

   Total 4 
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Nama : Anggi Gusfin Kinlin 

Objek : Uang pecahan Rp 5.000 

Tabel 4.20 Post test responden 6 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
√ - 1 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
√ - 1 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? √ - 1 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
√ - 1 

5. 
Berapa lama pahlawan tersebut 

menjabat sebagai ketua PBNU? 
√ - 1 

   Total 5 

 

Nama : Setya Riantama 

Objek : Uang pecahan Rp 2.000 

Tabel 4.21 Post test responden 7 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
√ - 1 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
√ - 1 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? √ - 1 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
√ - 1 

5. 

Apa nama jalan di Ibukota Jakarta 

yang diabadikan menjadi nama 

pahlawan tersebut? 

√ - 1 

   Total 5 
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Nama : Alfira 

Objek : Uang pecahan Rp 1.000 

Tabel 4.22 Post test responden 8 

No. Pertanyaan 

Jawaban anda  

Tahu 
Tidak 

Tahu 
Skor 

1. 
Siapakah nama pahlawan yang ada di 

uang kertas tersebut? 
√ - 1 

2. 
Kapan dan dimana pahlawan tersebut 

lahir? 
√ - 1 

3. Kapan pahlawan tersebut wafat? √ - 1 

4. 
Apa saja jasa-jasa beliau terhadap 

negara Indonesia? 
√ - 1 

5. 
Siapa nama suami dari pahlawan 

tersebut? 
√ - 1 

   Total 5 

 

Dari hasil pertanyaan pre test dan post test yang telah di isi oleh 

responden,dapat disimpulkan bahwa terdapat perubahan nilai yang lebih baik 

setelah responden menggunakan aplikasi ini,terlihat dari skor hasil post test yang 

lebih besar dari skor pre test pada masing-masing responden 

 

4.4.5. Kelebihan dan Kekurangan Sistem 

Dalam membangun sebuah aplikasi, tentunya terdapat beberapa kesalahan 

dan kekurangan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. 

Adapun rincian kelebihan dan kekurangan pada aplikasi Pengenalan Sejarah 

Pahlawan Nasional ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Kelebihan Aplikasi: 

• Aplikasi ini memberikan pengetahuan mengenai Biografi lengkap, 

sejarah serta perjuangan para pahlawan Indonesia yang terdapat pada 

uang kertas. 

• Aplikasi ini cukup ringan untuk dijalankan di berbagai jenis perangkat 

berbasis Android yang hanya memiliki RAM 1 GB hingga RAM 4GB 

• Aplikasi ini User-Friendly dan cukup mudah untuk digunakan oleh 

pengguna kategori semua umur. 
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2. Kekurangan Aplikasi: 

• Tampilan antarmuka masih sederhana dan animasi untuk setiap 

pahlawan masih terlihat agak kaku. 

• Output Informasi yang didapat hanya berupa animasi 3D dan suara 

• Hanya terdapat 8 pahlawan pada aplikasi ini 

• Cerita atau Narasi masih terlalu Panjang 

  


