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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Tinjauan pustaka yang dapat dijadikan referensi atau acuan penelitian 

sekripsi ini adalah sebagai berikut : 

Tinjauan pustaka yang pertama adalah tugas akhir STMIK AKAKOM 

YOGYAKARTA yang dibuat oleh Wahyudi pada tahun 2016 dengan judul 

“Aplikasi pembelajaran aksara satera jontal berbasis android”. Penelitian tersebut 

menghasilkan aplikasi sebagai sarana pembelajaran aksara satera jontal agar 

mampu memadu padankan kata satera jontal engan baik dan benar. Tinjauan 

pustaka yang kedua adalah tugas akhir yang dibuat oleh Yuono Mardiman pada 

tahun 2012 dengan judul ”Membangun sistem pembelajaran aksara Jawa dasan 

dengan pendekatan multimedia”. Penelitian ini menghasilkan aplikasi yang 

digunakan untuk konversi huruf Jawa ke latin persuku yang meliputi huruf Jawa, 

angka, sandangan, dan evaluasi latihan. Tinjauan pustaka yang ketiga adalah tugas 

akhir yang dibuat oleh Muh Arief Maghfuri pada tahun 2012 dengan judul 

“Aplikasi pembelajaran huruf hijaiyah berbasis multimedia menggunakan 

gammbas”. Penelitian ini menghasilkan aplikasi pengenalan huruf hijaiyah dan 

fasilitas gambar huruf hijaiyah dan suara pelafalannya. Tinjauan pustaka yang 

keempat adalah tugas akhir yang dibuat oleh Yogo Pambudi Wicaksono pada  
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tahun 2018 dengan judul “Sistem pembelajaran anak usia dini berbasis android”. 

Penelitian ini menghasilkan aplikasi digunakan untuk memperkenalkan huruf, 

angka, warna, dan bidang ruang pada anak usia dini. Tinjauan pustaka yang 

kelima adalah Tugas Akhir yang dibuat oleh Rio Satria Nugraha pada tahun 2016 

dengan judul “ Aplikasi belajar dan menulis huruf hijaiyah unyuk anak-anak 

berbasis android”. Penelitian ini menghasilkan aplikasi digunakan untuk 

mengenalkan husruf hijaiyah dan menulis kepada anak-anak. 

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Sebelumnya 

No  Penulis  Tahun  Judul   Bahasa 

pemrograman  

Informasi 

perbandingan  

1 Wahyudi 2016 Aplikasi 

pembelajaran 

aksara satera 

jontal 

berbasis 

android 

Eclipse IDE 

dan  Android 

SDK 

Apliksi yang dibuat 

mempunyai kesamaan 

yaitu dalam fitur 

pembelaran aksara tetapi 

perbedaannya pada fitur 

pengenalan. 

2 Yuono 

Mardiman 

2012 Membangun 

sistem 

pembelajaran 

aksara Jawa 

dasan dengan 

Visual Basic 

6.0 

Aplikasi yang dibuat 

mempunyai kesamaan 

yaitu dalam fitur 

pembelajaran aksara, 

angka, dan evalusi latihan  

tetapi perbedaannya pada 
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pendekatan 

multimedia 

fitur  pengenalan dengan 

suara pada aksara, angka, 

dan evaluasi latihan. 

3 Muh Arief 

Maghfuri 

2012 Aplikasi 

pembelajaran 

huruf 

hijaiyah 

berbasis 

multimedia 

menggunakan 

gammbas 

GAMBAS Apliksi yang dibuat 

mempunyai kesamaan 

yaitu dalam fitur 

pengenalan 

menggunakan suara 

tetapi perbedaannya pada 

pembelajarn tulisan fitur 

evaluasi latihan . 

4 Yogo 

Pambudi 

Wicaksono 

2018 Sistem 

pembelajaran 

anak usia dini 

berbasis 

android 

Android SDK Apliksi yang dibuat 

mempunyai kesamaan 

yaitu dalam fitur evaluasi 

latihan menggunkan skor  

tetapi perbedaannya pada 

fitur pengenalan 

penulisan. 

5 Rio Satria 

Nugraha 

2016 Aplikasi 

belajar dan 

menulis huruf 

hijaiyah 

Eclipse IDE, 

Android SDK 

Apliksi yang dibuat 

mempunyai kesamaan 

yaitu dalam fitur 

pengenalan tetapi 

perbedaannya pada fitur 
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unyuk anak-

anak berbasis 

android 

pengenalan huruf 

menggunakan suara . 

6 Muhammad 

Qadafi 

2019 Belajar 

mengenal aksara 

lampung untuk 

anak-anak 

berbasis android 

Actions script aplikasi yang akan dibuat 

terletak pada fitur 

pengenalan tulisan 

menggunakan drag & drop 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Pembelajaran 

Pembelajaran adalah proses transfer ilmu dua arah, antara pendidik  

sebagai pemberi informasi dan peserta didik sebagai penerima informasi. 

         Namun dalam hal ini pembelajaran dilakukan dengan proses transfer ilmu 

satu arah, yaitu antara aplikasi sebagai media pembelajaran dan pengguna sebagai 

penerima informasi.  

2.2.2 Aksara Lampung 

 Seperti suku-suku lain di Indonesia. Lampung memiliki abjad/aksara 

sendiri yang dikenal dengan aksara lampung. Aksara lampung yang disebut Had 

Lampung adalah bentuk tulisan yang memiliki hubungan dengan aksara Pallawa 

dari India Selatan. Macam tulisannya fonetik berjenis suku kata yang merupakan 
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huruf hidup seperti huruf Arab, dengan menggunakan tanda-tanda fathah pada 

baris atas dan tanda-tanda kasrah pada baris bawah, tetapi tidak menggunakan 

tanda dammah pada baris depan, melainkan menggunakan tanda dibelakang 

dimana masing-masing tanda memounyai nama tersendiri. 

Had lampung dipengaruhi dua unsur , yaitu aksara Pallawa dan huruf 

Arab. Had lampung memiliki kekerabatan dengan aksara Rencong, Aksara 

Renjang Bengkulu, Aksara Sunda, dan Aksara Lontara. Had lampung terdiri dari 

huruf induk, anak huruf, anak huruf ganda, dan gugus konsonan , juga terdapat 

lambang, angka, dan tanda baca. Had Lampung disebut dengan istilah kaganga 

dengan istilah kaganga, ditulis dan dibaca  dari kiri ke kanan dengan huruf induk 

berjumlah 20 buah. 

Aksara Lampung telah mengalami perkembangan atau perubahan. 

Sebelumnya had lampung kuno lebih jauh kompleks, sehingga dilakukan 

penyempurnaan sampai yang dikenal sekarang. Huruf atau had Lampung yang 

diajarkan di sekolah-sekolah sekarang adalah hasil dari penyempurnaan tersebut. 

(Sujadi, Dkk, 2002). 

 Berdasarkan penulisannya, aksara Lampung mempunyai 20 buah huruf 

induk, 12 buah anak huruf dan, 10 buah angka, sebagai berikut: 
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1. Kelabai surat (Huruf Induk). 

Gambar 2.1 kelabai surat (Huruf Induk). 
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2. Anak surat (Anak Huruf). 

Berdasarkan letak penulisannya anak huruf di bagi menjadi tiga, yaitu: 

a. Anak surat (Anak Huruf) di atas huruf induk. 

 

Gambar 2.2 Anak Huruf di atas 

b. Anak surat (Anak Huruf) di samping huruf induk. 

 

Gambar 2.3 Anak Huruf disamping 
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c. Anak surat (Anak Huruf) di bawah huruf induk 

 

Gambar 2.4 Anak surat Huruf di bawah 

d. Angka aksara Lampung 

 

Gambar 2.5 Angka aksara Lampung 

2.2.3 Adobe Flash CS 

 Adobe flash CS (dahulu bernama macromedia flash) adalah hasil akuisi 

dilakukan oleh Adobe oleh macromedia yang salah satu perangkat lunak computer 

yang merupakan produk unggulan adobe systems. Adobe flash memiliki 25 

kemampuan untuk membuat animasi mulai dari yang sederhana hingga kompleks. 

Adobe flash dapat menggabungkan gambar, suara, dan video ke dalam 

animasi yang dibuat. Berkas yang dihasilkan dari perangkat lunak ini mempunyai 

file extension .fla. file ini kemudian dapat dipublikasikan sehingga dihasilkan file 

swf inilah yang menjadi file final berisi animasi. File swf harus dimainkan 
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menggunakan softwere khusus, salah satunya flash player yang sudah terintegrasi 

pada saat instalasi program adobe flash CS. 

Adobe Flash CS adalah satu software dari perusahaan adobe, Inc. yang 

banyak diminati oleh kebanyakan orang karena kehandalannya yang mampu 

mengerjakan segala hal yang berkaitan untuk pembuatan film kartun, banner 

iklan, website, presentasi, game, dan lain sebagainya. Selain itu flash juga dapat 

dikombinasikan dengan program yang lain, misalnya grafis seperti AutoCAD, 

Photoshop, Camtasia dan lain sebagainya. Selain itu flash juga dapat 

dikombinasikan dengan bahasa pemrograman, seperti ASP, PHP, dan sebagainya. 

(Pramono Andi 2005). 

Kehandalan adobe flash CS dibandingkan dengan program lain adalah 

dalam hal ukuran file dari hasil animasinya yang kecil, untuk animasi yang 

dihasilkan oleh program adobe flash CS banyak digunakan untuk membuat 

sebuah web agar menjadi tampil lebih interaktif (Hasrul, 2011) dalam (Nugroho 

Bunafit, 2008). 

2.2.4 Adobe Flash CS6 

 Adobe Flash CS6 Professional adalah sebuah program animasi yang telah 

banyak digunakan oleh para Animator untuk menghasilkan animasi yang 

professional. Di antara program-program animasi, program Adobe Flash CS6 

Professional merupakan program yang paling fleksibel dalam pembuatan animasi, 

seperti Animasi Interaktif, Game, Company Profile, Presentasi , Movie, e-card 

dan animasi yang digunakan dalam situs web. (Franca Paksi Rivaldo , Dkk, 2014) 



15 
 

2.2.5 Actions Script 

 Actions Script adalah bahasa pemrograman dari Adobe Flash yang 

digunakan untuk memberi perintah, dimana bahasa pemrograman tersebut 

diletakkan pada suatu frame atau objek sehingga frame atau objek tersebut akan 

menjadi lebih interaktif. (Joko Wibowo Endro, 2013) 

2.2.6 Android 

  Ada beberapa versi sistem operasi android, dalam studi kasus ini penulis 

menggunaan sistem operasi android versi 4.1 “lolipop” , karena mencoba 

menawarkan sebuah antar muka baru oleh adroid dan system operasi android 

lolipop sudah mencukupi untuk kebutuhan ini, setiap activity mempunyai  siklus 

hidup. Siklus hidup dari activity dapat terlihat pada Gambar 2.5.     

Gambar 2.5 Siklus Hidup activity 
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1. Activity  

Menurut “Arif Akbarul Huda yang dalam bukunya berjudul 24 Jam Pintar 

Pemrograman Android “ mengatakan bahwa normalnya setiap Activity 

menampilkan suatu buah user interface kepada pengguna. Misalnya 

sebuah user menampilkan daftar menu minuman, kemudian pengguna 

dapat memilih satu jenis minuman. Contoh lainya pada aplikasi sms, 

dimana suatu Activity digunakan untuk menulis pesan, Activity berikutnya 

untuk menampilkan nomor kontak tujuan, atau activity lainnya digunakan 

untuk menampilkan pesan-pesan lama. Meskipun activity diatas terdapat 

dalam satu aplikasi sms, namun masing-masing activity berdiri sendiri 

untuk pindah dari satu Activity ke Activity lainnya.  

2. Servis  

Servis tidak memiliki user interface, namun berjalan di belakang layar. 

Misalnya music player, sebuah Activity digunakan untuk memilih lagu 

lalu di-play, agar music bisa berjalan dibelakang aplikasi lain maka harus 

menggunakan servis. (Akbarul Huda Arif, 2012). 

 

 

 

 

 


