
 

5 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka bertujuan untuk membantu member gambaran 

tentang metode dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai 

permasalahan serupa dengan penelitian yang dihadapi. Tinjauan pustaka ini 

disajikan dalam bentuk tabel agar memudahkan melakukan perbandingan. 

Tabel 2.1 Perbandingan Aplikasi Pembelajaran 

Parameter 

Penulis 

Judul Interface 

Bahasa 

Pemrograman 

Mufikh 

Kholidin 

(2010) 

Aplikasi Pembelajaran 

Matematika Untuk 

Sekolah Dasar Berbasis 

Mobile 

Mobile Java Micro 2 

Edition (J2ME) 

Muji Santoso 

(2014) 

Aplikasi Pembelajaran 

Interaktif Matematika 

Untuk Taman Kanak-

Kanak Berbasis 

Desktop ActionSript 
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Multimedia 

 

Catatan: yang membedakan penelitian diatas dengan aplikasi yang dibuat 

antara lain peneliti lebih mengkhususkan pada materi bangun datar untuk anak 

sekolah dasar. Selain itu aplikasi yang dibuat dilengkapi dengan animasi 

sehingga lebih menarik minat belajar siswa. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Bangun Datar 

Bangun datar adalah bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi yaitu 

panjang dan lebar tetapi tidak mempunyai tinggi dan tebal (Daitin Tarigan, 2006). 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditegaskan bahwa bangun datar merupakan 

bangun dua demensi yang hanya memiliki panjang dan lebar, yang dibatasi oleh garis 

lurus atau lengkung. Macam – macam bangun datar : 

a) Lingkaran 

Lingkaran yaitu bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik 

persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. jarak tersebut 

biasanya dinamakan r atau radius atau jari-jari. Sifat lingkaran yaitu memiliki simetri 

lipat dan simetri putar yang tak terhingga jumlahnya. 

Berikut ini gambar 2.1 lingkaran : 
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Gambar 2.1 Lingkaran 

 

b) Persegi Panjang 

Persegi panjang merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk dari dua 

pasang rusuk yang masing – masing sama panjang serta sejajar dengan pasangannya 

dan juga memiliki empat buah sudut yang semuanya merupakan sudut siku-siku. 

Rumus Luas Lingkaran : 

 

Keterangan 

L = Luas Lingkaran 

=  / 3,14 

r = jari – jari lingkaran  

Rumus Keliling Lingkaran : 

 

Keterangan 

K = Keliling Lingkaran 

=  / 3,14 

r = jari – jari lingkaran  
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Gambar 2.2 Persegi Panjang 

Berdasarkan gambar 2.2 p merupakan panjang dan l merupakan lebar serta d adalah 

diameter. Berikut ini rumus luas dan keliling persegi panjang. 

 

c) Segitiga 

Segitiga merupakan sebuah bangun datar yang dibatasi oleh tiga buah sisi dam 

memiliki tiga titik sudut. 

 

Panjang diagonal: 

 

Rumus Persegi Panjang: 
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Gambar 2.3 Segitiga Sama Sisi 

 

Dimana jumlah ketiga titik sudut tersebut adalah 180 derajat yang ditemukan 

oleh Matematikawan Euclid. Hal ini memungkinkan untuk menghitung salah satu 

sudut jika keduanya diketahui. 

 

 

Gambar 2.4 Jenis – Jenis Segitiga 

Rumus Segitiga: 

 

 



10 

 

 

Berdasarkan panjang sisinya, segitiga dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu : 

1. Segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang, maka 

masing-masing sudutnya sama besar yaitu 60 derajat. 

2. Segitiga sama kaki, yaitu segitiga yang dua dari tiga sisinya sama panjang, 

maka dua sudut dari tiga sudutnya sama besar. 

3. Segitiga sembarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya memiliki panjang yang 

berbeda, sehingga besar setiap sudutnya berbeda. 

 

Gambar 2.5 Jenis – Jenis Segitiga Berdasarkan Sudut - Sudutnya 

Menurut besar sudut terbesarnya, segitiga dapat dibagi menjadi tiga yaitu : 

1. Segitiga siku-siku merupakan segitiga yang salah satu besar sudutnya 90º . 

Sisi yang berada didepan sudut 90º disebut hipotenusa atau sisi miring. 

2. Segitiga lancip merupakan segitiga yang besar semua sudutnya < 90º. 

3. Segitiga tumpul merupakan segitiga yang besar salah satu sudutnya >90º. 

d) Persegi 

Persegi merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh empat buah 

sisi (rusuk) yang sama panjang serta memiliki empat buah sudut  dimana semuanya 

merupakan sudut siku-siku. Dahulu bangun datar ini disebut sebagai bujur sangkar. 
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Gambar 2.6 Persegi 

Gambar 2.6 menunjukan gambar persegi dimana a merupakan sisi dan d merupakan 

diagonal. 

 

e) Jajar Genjang 

Jajar genjang atau jajaran genjang merupakan bangun datar dua dimensi yang 

terbentuk dari dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar 

dengan pasangannya dan memiliki 1 pasang sudut tumpul dan 1 pasang sudut lancip 

Rumus Luas Persegi : 

 atau  

Keterangan 

L = Luas Persegi 

s = sisi 

a = alas 

Rumus Keliling Persegi : 

 atau  

Keterangan 

K = Keliling Persegi 

s = sisi 

a = alas 



12 

 

 

dan masing-masing memiliki besar sudut sama dengan sudut yang ada dihadapannya. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 2.7 jajar genjang berikut. 

 

Gambar 2.7 Jajar Genjang 

Rumus untuk menghitung luas jajar genjang adalaah sebagai berikut : 

 

Rumus Jajar Genjang : 

 

 

Keterangan 

L = Luas Jajar Genjang 

K = Keliling Jajar Genjang 
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Gambar 2.8 Ilustrasi Jajar Genjang 

Coba perhatikan tanda panah pada gambar 2.8 , jika dipindahkan segitiga yang 

merupakan bagian dari jajar genjang ke sebelah kiri maka bangun yang akan 

terbentuk adalah persegi panjang sehingga terbukti mengapa prinsip yang dipakai 

dalam menghitung luas dan keliling jajar genjang sama dengan prinsip yang dipakai 

dalam menghitung luas dan keliling persegi panjang. 
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f) Layang – Layang 

Layang-layang merupakan salah satu bangun datar dua dimensi yang terbentuk 

dari dua pasang rusuk dimana setiap pasang rusuk memilki panjang yang sama dan 

saling membentuk sudut. Layang-layang yang memiliki empat rusuk yang sama 

panjang disebut belah ketupat. Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 2.9 layang-

layang dibawah ini. 

 

Gambar 2.9 Layang – Layang 

Berdasarkan gambar 2.9, yang dimaksud dengan sisi layang-layang adalah s1 

dan s2. Dimana s1 dan s2 masing-masing mempunyai pasangan dengan panjang yang 

sama. Dan d1, d2 merupakan diagonal layang-layang, dimana d1 merupakan diagonal 

vertikal dan d2 merupakan diagonal horisontal. 
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Untuk menghitung luas dan keliling layang-layang menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

g) Trapesium 

Trapezium merupakan bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari empat 

buah rusuk yang dua diantaranya sejajar tetapi tidak sama panjang. Trapesium 

termasuk dalam salah satu jenis bangun datar segi empat. 

Trapesium dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : 

1. Trapesium sembarang merupakan trapesium yang keempat rusuknya tidak 

sama panjang. Trapesium jenis ini tidak memiliki simetri lipat dan memiliki 

hanya satu simetri putar. 

2. Trapesium sama kaki merupakan trapesium yang memiliki sepasang rusuk 

yang sama panjang dan sepasang rusuk yang sejajar. Trapesium jenis ini 

Rumus Layang - Layang : 

 

 

Keterangan 

L = Luas Layang - Layang 

K = Keliling Layang - Layang 

d1 , d2 = Diagonal Layang - Layang 

s1 , s2 = Sisi Layang - Layang 
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memiliki satu buah simetri lipat dan dua buah simetri putar. 

3. Trapesium siku-siku merupakan trapesium dimana dua dari keempat sudutnya 

merupakan sudut siku-siku. Rusuk-rusuk sejajar yang dimiliki trapesium ini 

tegak lurus dengan tinggi trapesium. 

 

Gambar 2.10 Trapesium 

Untuk menghitung luas dan keliling trapesium kita gunakan rumus sebagai berikut. 

 

h) Belah Ketupat 

Belah Ketupat merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh empat 

 

tinggi = t ( perhatikan gambar 2.10 ) 

 

( perhatikan gambar 2.10 ) 

Rumus Trapesium : 

 

Dimana jumlah sisi sejajar = 

AB + CD ( perhatikan gambar 2.10 

) 
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rusuk yang sama panjang serta dua pasang sudut bukan siku-siku yang masing-

masing sama besar dengan sudut yang berada dihadapannya. Belah ketupat juga dapat 

dibangun dari dua buah segitiga sama kaki yang identik dan simetri pada alas-

alasnya. Gambar belah ketupat memang hampir mirip dengan layang-layang, 

perbedaannya terletak pada sisi. Jika pada belah ketupat keempat sisinya sama 

panjang, sedangkan pada layang-layang dari empat sisinya 2 pasang setiap sisinya 

sama panjang. 

 

Gambar 2.11 Belah Ketupat 

Berdasarkan gambar 2.11 s merupakan sisi dan d1,d2 merupakan diagonal vertikal 

dan diagonal horisontal yang masing-masing berpotongan tegak lurus, walaupun 

tidak sama panjang. Masing-masing sudut yang berhadapan pada belah ketupat sama 

besarnya, terlihat pada gambar 2.11. 

Untuk menghitung luas dan keliling belah ketupat menggunakan rumus : 
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2.2.2 NetBeans 

Netbeans adalah sebuah aplikasi Intergrated Development Environment (IDE) 

yang berbasiskan Java dari Sun Microsystems yang berjalan di atas swing. Swing 

merupakan sebuah teknologi Java untuk mengembangkan aplikasi desktop yang 

dapat berjalan pada berbagai macam platform seperti windos, linux, Max OS X dan 

Solaris. Sebuah IDE merupakan lingkup pemrograman yang di integrasikan ke dalam 

suatu aplikasi pernagkat lunak yang menyediakan Graphic User Interface (GUI), 

suatu kode editor atau text, suara compiler dan suatu debugger (Hartati Sri G dkk, 

2007). 

2.2.3 Java 

Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek. Java 

dapat di gunakan untuk membuat sebuah program sebagaimana anda dapat 

membuatnya dengan bahasa seperti pascal atau C++. Java tidak bergantung pada 

platform yang artinya java tidak dijalankan pada sembarang computer dan bahkan 

 

 

Keterangan 

K = Keliling Belah 

Ketupat 

s = sisi 

Rumus Luas Belah Ketupat : 

 ( perhatikan gambar 3.1 ) 

Keterangan 

L = Luas Belah Ketupat 

d1 , d2 = Diagonal Belah Ketupat 
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sembarang system operasi (Hartati Sri G dkk, 2007). 

 

2.2.4 JDK 

JDK  Java Development Kit. Dengan kata sederhana ini berisi program-

program (seperti javac yaitu program untuk meng-compile kode sumber) untuk 

membantu anda mengembangkan / menulis kode Java. Seperti halnya JRE, JDK juga 

memiliki JVM di dalamnya. 

2.2.5 MYSQL 

MySQL merupakan turunan salah satu konsep utama dalam database sejak lama, 

yaitu SQL (Structured Query Language). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian 

database, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data, yang 

memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomastis. 

2.2.6 UML (Unifed Modeling Language) 

UML adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, kontruksi, dan 

mendokumentasikan artifact (bagian dari informasi yang di gunakan atau di hasilkan 

dlam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Artifact dapat berupa model, deskripsi 

atau perangkat lunak) dari system perangkat lunak, seperti pada pemodelan bisnis dan 

system non prangkat lunak lainya. UML tidak hanya digunakan dalam proses 

pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua bidang yang membutuhkan 

pemodelan. Adapun diagram yang dibuat adalah use case diagram, sequence diagram 

(Brigida Arie, 2013). 


