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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kemajuan teknologi informasi sudah berkembang dengan pesat dan sangat 

mudah untuk mencari informasi tentang apapun. Tetapi informasi tentang sejarah 

para pahlawan indonesia melalui buku yang didalamnya telah terbagi menjadi 

banyaknya mata pelajaran biasa disebut dengan istilah tematik contohnya buku 

berjudul “Tema 5: Pahlawanku” , yang menyebabkan siswa tidak mendapat 

informasi pahlawan secara mendetail. 

Pahlawan adalah mereka yang memiliki peran sebagai pembawa inspirasi dari 

masa lampau dan masa sekarang. Para pahlawan adalah setiap orang yang 

menyebarkan daya hidup yang mengagumkan di pentas sejarah kemanusiaan dan 

kebangsaan. Jadi, pahlawan adalah mereka yang begitu tulus mengorbankan segala 

yang dimilikinya baik tenaga, pikiran bahkan nyawa tanpa mengharapkan balas jasa 

(bahkan kenangan jasa) demi kepentingan jangka panjang diri dan banyak orang. 

Melalui kehilangan besar (tubuh tak lagi sempurna dan nyawa yang terenggut) yang 

diberikannya, ia mengajari banyak orang akan perjuangan menjaga martabat 

kemanusiaan dan bangsa (Eep Saefulloh Fatah , 2008).  

Kotlin adalah sebuah bahasa pemrograman modern  yang bersifat statically – 

typed yang dapat dijalankan pada platform Java Virtual Machine (JVM). Kelebihan 

kotlin yaitu mengurangi tingkat kerumitan pada kode program, ketika 
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menggunakan bahasa Java. Didalam kotlin terdapat fitur atau komponen material 

design yang dapat digunakan dalam mendukung tampilan antarmuka terkait dengan 

UI/UX. Material design itu sendiri merupakan salah satu produk yang 

dikembangkan oleh Google I/O pada tahun 2014. Material design mengusung 

prinsip-prinsip dasar desain Paper & Ink, Co-Planar Paper, Layering & Z-Axis, 

FAB (Floating Action Button), Color & Contrast, dan imagery. Oleh karena itu, 

dibangun sebuah aplikasi tentang pengenalan pahlawan nasional dan revolusi 

Indonesia sebagai sarana pengenalan yang sangat diperlukan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas didapatkan rumusan masalah untuk 

kasus ini yaitu: 

Bagaimana cara mengembangkan aplikasi pada smartphone Android  yang 

membahas tentang pengenalan pahlawan revolusi dan pahlawan nasional Indonesia 

dengan bahasa pemrograman kotlin dengan fitur material design. 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka ditetapkan batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Aplikasi dibuat dengan menggunakan bahasa bahasa pemrograman kotlin. 

2. Aplikasi dibuat dengan menggunakan material design cardview, 

recyclerview, dan collapsing toolbar layout. 

3. Proses pengambilan data diperoleh dari buku tematik sd berjudul “Tema 5: 

Pahlawanku”, e-book dan internet. 
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4. Aplikasi diperuntukan sebagai sarana pengenalan untuk anak sekolah dasar. 

5. Aplikasi dibuat dengan sistem offline. 

6. Pada aplikasi ini berisikan tentang materi : 

a. Biografi pahlawan revolusi  

b. Biografi pahlawan nasional 

c. Sejarah pahlawan revolusi 

d. Sejarah pahlawan nasional 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan aplikasi pengenalan pahlawan 

nasional dan revolusi Indonesia berbasis android dengan menggunakan bahasa 

pemrograman kotlin material design. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah dapat memperkenalkan dan memberi ilmu 

tentang sejarah pahlawan nasional dan revolusi Indonesia kepada generasi muda 

maupun yang akan datang. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB 1. PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini akan dipaparkan beberapa sumber yang dijadikan acuan 

penelitian dan dasar teori yang mendukung dan mendasari peulisan skripsi. 

BAB 3. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai analisis metode atau teknologi untuk 

mengerjakan penelitian ini dan perancangan sistem aplikasi yang akan dibuat 

untuk menyelesaikan skripsi ini. 

BAB 4. IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dipaparkan implementasi sistem yang dirancang 

berdasarkan bab sebelumnya dan pembahasan mengenai sistem yang sudah 

di buat apakah sesuai dengan tujuan penelitian ini. 

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan dari mengenai permasalah yang 

dibahas berdasarkan penelitian yang dilakukan. Selain itu, pada bab ini juga 

akan diberikan saran untuk pengembangan selanjutnya. 


