
5 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam karya tulis ini digunakan beberapa sumber pustaka sebagai acuan dan 

pedoman dalam membangun aplikasi. Pustaka yang digunakan ditinjau dari segi 

objek, bahasa pemrograman, serta teknologi yang digunakan.  

Tabel 2.1. Tinjauan Pustaka 

 

 

No. Peneliti Tahun Objek Metode Hasil 

1 Azis 

Purnama 

2014 Pengenalan Tokoh 

Pahlawan nasional 

dan revolusi 

Indonesia 

Prototipe dengan 

Jquery 

Perpustakaan 

seluler 

Aplikasi Pengenalan 

Tokoh Pahlawan 

Indonesia berbasis 

Web. 

2 Andri, 

Setiawan, 

dkk. 

2015 Permainan Edukasi 

Pahlawan Nasional 

Indonesia 

Multimedia 

Development Life 

Cycle 

Aplikasi Permainan 

Edukasi Pahlawan 

Indonesia. 

3 Hastuti 2015 Ensiklopedia 

Pahlawan Nasional 

Indonesia 

Algoritma Brute 

Force 
Aplikasi  Ensiklopedia 

Pahlawan Nasional 

Indonesia sebagai 

Media Pembelajaran 

berbasis Android 

4 Septiyan 

Bambang 

Pujianto 

2015 Biografi Pahlawan 

Indonesia Untuk 

Anak Sekolah 

Dasar 

Pengumpulan 

Data dan 

Pengembangan 

Sistem 

Aplikasi Biografi 

Pahlawan Indonesia 

Untuk Anak Sekolah 

Dasar berbasis 

Android. 

5 Indarti 2017 Pengenalan 

Pahlawan Nasional 

Di Pulau Jawa 

untuk Siswa SD 

Konvensional Aplikasi informasi 

pahlawan nasional di 

pulau Jawa berbasis 

Android 
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Penelitian yang dilakukan oleh Azis Purnama pada tahun 2014, yaitu 

membahas tentang memperkenalkan tokoh pahlawan nasional, revolusi dan 

memberikan informasi hari besar nasional. Aplikasi ini menerapkan menggunakan 

metode prototipe dengan jquery perpustakaan seluler. Aplikasi yang dihasilkan 

yaitu aplikasi pengenalan Pengenalan Tokoh Pahlawan berbasis web.  

Penelitian yang dilakukan oleh Andri dkk pada tahun 2015, yaitu  

membahas tentang permainan edukasi pahlawan Indonesia. Aplikasi ini 

menerapkan menggunakan metode Muktimedia Development Life Cycle. Aplikasi 

yang dihasilkan yaitu aplikasi permainan edukasi pahlawan Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hastuti pada tahun 2015, yaitu membahas 

tentang ensiklopedia pahlawan nasional Indonesia. Aplikasi menerapkan 

menggunakan metode algoritma brute force. Aplikasi yang dihasilkan yaitu aplikasi 

ensiklopedia pahlawan nasional Indonesia sebagai media pembelajaran berbasis 

android. 

Penelitian yang dilakukan oleh Septiyan Bambang Pujianto pada tahun 

2015, yaitu membahas tentang biografi pahlawan Indonesia untuk anak sekolah 

dasar. Aplikasi menerapkan menggunakan metode pengumpulan data dan 

pengembangan sistem. Aplikasi yang dihasilkan yaitu aplikasi biografi pahlwan 

Indonesia untuk anak sekolah dasar berbasis android. 

Penelitian yang dilakukan oleh Indarti pada tahun 2017, yaitu membahas 

tentang pengenalan pahlawan nasional di pulau Jawa untuk siswa sd. Aplikasi 

menerapkan menggunakan metode konvensional. Aplikasi yang dihasilkan yaitu 

aplikasi informasi pahlawan nasional di pulau Jawa berbasis android. 



7 
 

 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1. Android Kotlin 

 Android merupakan OS (Operating System) Mobile yang tumbuh ditengah 

OS lainnya yang berkembang dewasa ini. OS lainnya seperti Windows Mobile, i-

Phone OS, Symbian, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, OS yang ada ini berjalan 

dengan memprioritaskan aplikasi inti yang dibangun sendiri tanpa melihat potensi 

yang cukup besar dari aplikasi pihak ketiga. Oleh karena itu, adanya keterbatasan 

dari aplikasi pihak ketiga untuk mendapatkan data asli ponsel, berkomunikasi antar 

proses serta keterbatasan distribusi aplikasi pihak ketiga untuk platform mereka. 

(Hermawan.2011). 

Kotlin adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh JetBrains. Google juga akan 

memastikan bahwa semua fitur baru di Android, framework, IDE dan keseluruhan 

library, akan dapat bekerja dan terintegrasi baik dengan bahasa pemrograman 

Kotlin serta interopable dengan fungsi-fungsi Java yang telah ada sehingga 

memungkinkan para engineer melakukan perubahan bagian tertentu aplikasi dari 

Java ke Kotlin dan sebaliknya dengan sangat mudah. Kotlin memungkinkan untuk 

kita menuliskan kode-kode dalam pengembangan aplikasi Android menjadi lebih 

sederhana dan mudah dipahami. Beberapa perusahaan besar pun sudah menerapkan 

Kotlin sebagai bahasa pemrograman untuk pengembangan aplikasi Android. Selain 

itu, animo para Android developer di Indonesia pun sangat besar untuk mempelajari 

Kotlin secara mendalam. Bahkan, hampir setiap perusahaan yang membutuhkan 

Android developer telah menetapkan kemampuan dalam menguasai Kotlin sebagai 

nilai tambah dalam kualifikasi perekrutannya. 
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2.2.2. Material Design 

Material design adalah bahasa visual yang mensintesis prinsip-prinsip 

klasik dari desain yang baik dengan inovasi teknologi dan sains. Material 

terinspirasi oleh dunia fisik dan teksturnya, termasuk bagaimana mereka 

memantulkan cahaya dan membentuk bayangan. Material design sangat membantu 

dalam membuat aplikasi terkait dengan UI/UX. Berikut adalah beberapa elemen 

dari material design : 

1. Cardview 

CardView merupakan view paketan dari Material Design — diperkenalkan pada 

Android Versi Lolipop. Bentuk view ini biasa digunakan untuk pembungkusan data 

(sepaket data — beberapa view) yang ditandai dengan tampilan view nya yang 

memiliki drop shadow (elevation) dan corner radius. Adapun CardView ini 

merupakan subclass dari FrameLayout. 

 

Gambar 2.1. Cardview. 

 

2. Recyclerview 

Recyclerview adalah versi Listview dalam menampilkan sebuah set data yang 

berjumlah besar (ratusan   atau mungkin sampai jutaan). Sebelum Recyclerview ada 

namanya Listview. Namun ada beberapa kekurangan yang ada pada Listview. Disini 
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muncullah RecyclerView dengan kemampuan yang lebih baik dari ListView (lebih 

cepat dan lebih efisien   terutama dalam menangani data berjumlah besar). 

 

Gambar 2.2. Recyclerview. 

3. Collapsing Toolbar Layout 

 CollapsingToolbarLayout adalah pembungkus untuk Toolbar yang 

mengimplementasikan collapsing appbar. Ini dirancang untuk digunakan sebagai 

child dari AppBarLayout. Jenis tata letak ini biasanya terlihat di Layar Profil 

Aplikasi Whatsapp. 

Tata letak ini terdiri dari: 

- Collapsing Title : Judul lebih besar ketika Expanded. Ukuran teks menjadi 

lebih kecil saat collapse dikecilkan dan berpindah ke toolbar. 

- app: layout_scrollFlags: tata letak ini adalah " scroll|exitUntilCollapsed". 

- app: collapsedTitleGravity: Menentukan gravitasi judul ketika dilakukan 

collapse. 

- app: contentScrim: Ini membutuhkan penentuan nilai drawable atau warna 

dari konten CollapsingToolbarLayouts ketika telah discroll. ? attr / 

colorPrimary. 
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- app: scrimAnimationDuration: Menentukan durasi yang digunakan untuk 

animasi visibilitas scrim. Ini membutuhkan nilai integer seperti "100". 

 

Gambar 2.3. Collapsing Toolbar Layout. 

2.2.3. Pahlawan Nasional Indonesia  

Gelar pahlawan nasional Indonesia diberikan oleh pemerintah Republik 

Indonesia atas tindakan yang dianggap heroik yang didefinisikan sebagai perbuatan 

nyata yang dapat dikenang dan diteladani sepanjang masa bagi warga masyarakat 

lainnya atau berjasa sangat luar biasa bagi kepentingan bangsa dan negara. Gelar 

ini merupakan penghargaan tingkat tertinggi di Indonesia. Sebagai bangsa yang 

besar, kita harus menghargai para pahlawan nasional di Indonesia. Tanpa jasa dan 

perjuangan mereka tentu Indonesia tidak akan bisa merdeka dan mungkin masih 

akan terjajah oleh bangsa lain.  

Para daftar pahlawan Indonesia juga memberi kontribusi yang besar bagi 

bangsa Indonesia, baik sebelum merdeka atau setelah kemerdekaan. Warga yang 

dipilih menjadi pahlawan adalah warga Indonesia, tidak terbatas pada agama, suku, 

etnis, ras dan golongan tertentu. Yang dipilih menjadi pahlawan pun berasal dari 
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beragam profesi dan pekerjaan, dari mulai pejuang, tokoh politik, perdana menteri, 

presiden, jurnalis, ulama & pemuka agama, tokoh masyarakat, tentara, gerilyawan, 

menteri & pejabat pemerintahan, bangsawan dan lain-lain. Salah satu apresiasi 

terhadap pahlawan Indonesia adalah banyaknya nama jalan, bandara, daerah atau 

tempat umum lain yang diberi nama sesuai nama pahlawan Indonesia. Ada juga 

pecahan mata uang rupiah Indonesia yang memajang gambar pahlawan nasional. 

Siswa dan pelajar pun diajari untuk menghargai jasa para pahlawan yang telah wafat 

dan meninggal. (https://www.zonareferensi.com/daftar-nama-pahlawan-nasional-

indonesia/). 

2.2.4. Pahlawan Revolusi Indonesia 

Pahlawan revolusi adalah gelar yang diberikan kepada sejumlah perwira 

militer yang gugur dalam tragedi Pengkhianatan PKI (Partai Komunis Indonesia) 

G30S/PKI. Terdapat 10 perwira militer yang dibunuh oleh PKI dan kemudian 

diberikan gelar pahlawan revolusi nasional. Kali ini akan dibahas mengenai daftar 

10 pahlawan revolusi beserta biodata, tanggal lahir, asal daerah dan fotonya. G 30 

S/PKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia merupakan sejarah 

kelam bangsa Indonesia. Tragedi ini terjadi di Jakarta dan Yogyakarta pada tanggal 

30 September 1965 dimana beberapa perwira TNI Angakatan Darat diculik, 

dibantai secara kejam dan dibuang di sumur lubang buaya. Pemberontakan PKI 

kemudian berhasil dihentikan.Terdapat 10 perwira militer yang dibunuh dan 

dibantai dengan kejam yang kemudian ditetapkan sebagai pahlawan revolusi.  
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Keputusan mengangkat pahlawan revolusi berdasarkan Keppres No. 

111/KOTI/1965, Keppres No. 114/KOTI/1965 dan Keppres No. 118/KOTI/1965. 

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, gelar pahlawan revolusi 

juga diakui dalam daftar nama pahlawan nasional Indonesia. Sebagai generasi 

penerus bangsa, tentunya wajib untuk menghargai dan mengenang jasa para 

pahlawan revolusi yang telah gugur tersebut. Ada 10 perwira yang dibunuh PKI, 

terdiri dari 7 pahlawan revolusi yang dibunuh dan dibuang di lubang buaya, Jakarta 

serta 3 perwira yang dibunuh di tempat lain dengan gelar anumerta. 

(https://www.zonareferensi.com/nama-pahlawan-revolusi-indonesia/). 


