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ABSTRACT 

 

MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA JAWA BERBASIS ANDROID 

UNTUK SEKOLAH DASAR 

 

Oleh : 

Kukuh Aprilianto 

1711019003P 

Bandar Lampung, Telp.085311712613 

Teknik Informatika, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya, Bandar Lampung 

e-mail : kukuhapril44@gmail.com 

 

Bahasa jawa adalah salah satu bahasa daerah yang banyak digunakan oleh 

masyarakat indonesia khususnya masyarakat dipulau jawa. Bahasa jawa juga 

digunakan sebagai bahasa berkomunikasi masyarakat sehari-hari. Bahasa jawa 

juga dapat dipelajari karna didalamnya mengandung berbagai macam aturan-aturan 

baik penulisan, pengucapan,  maupun tata bahasa. Oleh karena itu dibuatlah 

kurikulum untuk mempelajari bahasa jawa tersebut. Dalam kurikulum tersebut 

terdapat satu pokok bahasan yang mempelajari tentang huruf jawa atau biasa 

disebut aksara jawa. Melalui aksara atau huruf tersebut dapat dibuat sebuah kata 

dengan cara menyusunnya. Aksara jawa memiliki ciri khas tersendiri dibanding 

aksara lain, meskipun memiliki beberapa kemiripan dengan aksara lain yang 

berasal dari turunan yang sama.  Saat ini penulisan dalam aksara jawa sudah 

banyak ditinggalkan, namun bukan berarti aksara jawa hilang sama sekali. Aksara 

jawa tetap dilestarikan dan masih dapat ditemui dipulau jawa. Salah satu cara yang 

dilakukan untuk melestarikan warisan budaya ini yaitu dengan memasukkan 

pelajaran aksara jawa kedalam kurikulum muatan lokal disekolah. Berdasar hal 

tesebut , maka dirancang aplikasi media pembelajaran bahasa jawa berbasis 

android untuk sekolah dasar. Aplikasi ini dapat membantu siswa dan siswi belajar 

bahasa jawa diluar lingkungan sekolah, sehingga belajar bahasa jawa bisa dimana 

saja dan  lebih menarik. 

 

Kata kunci : Android, Aksara Jawa, Prototype. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat dan telah banyak 

mempengaruhi kebutuhan hidup manusia dalam berbagai bidang kehidupan, 

seperti di bidang edukasi yang telah masuk di era digital, yang dimana berperan 

mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan belajar sehari-hari. 

Perkembangan teknologi dibidang edukasi merupakan salah satu contoh bahwa 

kebutuhan manusia cenderung semakin memerlukan teknologi dalam 

berkehidupan. Beberapa contoh perkembangan teknologi di bidang edukasi yaitu 

tes kemampuan secara online, buku digital, dan masih banyak lagi. Bahkan 

perangkat seperti tablet PC dan smartphone bisa dijadikan sebagai media 

pembelajaran. 

Dalam perkembangan teknologi informasi juga terdapat sebuah sistem operasi 

yang ikut berkembang dikalangan masyarakat luas yaitu Android, yang dimana 

Android sendiri adalah sebuah sistem operasi yang digunakan pada smartphone, 

yang terdapat beberapa keunggulan dalam sistem operasi Android itu sendiri. Dan 

perkembangan teknologi juga menuntut para pelajar untuk ikut menyesuaikan diri 

dengan perkembangan teknologi, salah satu  contohnya adalah pembelajaran tidak 

hanya dilakukan dilingkungan sekolah dan guru sebagai pematerinya. Melainkan 

diluar lingkungan sekolah dan diwaktu libur sekolahpun pembelajaran masih bisa 

dilakukan  agar pelajar tetap mendapatkan pengetahuan.  

Bahasa jawa adalah salah satu bahasa daerah yang banyak digunakan oleh 

masyarakat indonesia khususnya yang bertempat tinggal dipulau jawa. Didaerah-

daerah tertentu, bahasa jawa digunakan sebagai bahasa lokal untuk berkomunikasi 

sehari-hari. Bahasa ini sudah ada sejak dulu kala dan turun temurun dari para 

leluhur. Bahasa jawa juga dapat dipelajari karna didalamnya mengandung berbagai 

macam aturan-aturan baik penulisan, pengucapan,  maupun tata bahasa. Oleh 

karena itu dibuatlah kurikulum untuk mempelajari bahasa jawa tersebut. Dalam 



kurikulum tersebut terdapat satu pokok bahasan yang mempelajari tentang huruf 

jawa atau biasa disebut aksara jawa. Melalui aksara atau huruf tersebut dapat 

dibuat sebuah kata dengan cara menyusunnya seperti halnya dengan huruf alfabet 

yang biasa digunakan dalam penulisan bahasa indonesia. 

Aksara jawa merupakan salah satu huruf kuno yang ada dalam sejarah bangsa 

indonesia dan sebagai salah satu bukti adanya peradaban terdahulu sebelum 

terbentuknya bangsa indonesia. Aksara jawa merupakan kearifal lokal yang harus 

dilestarikan. Aksara jawa memiliki ciri khas tersendiri dibanding aksara lain, 

meskipun memiliki beberapa kemiripan dengan aksara lain yang berasal dari 

turunan yang sama. Sejak huruf latin diperkenalkan aksara jawa perlahan 

digantikan dengan huruf latin. Saat ini penulisan dalam aksara jawa sudah banyak 

ditinggalkan, namun bukan berarti aksara jawa hilang sama sekali. Aksara jawa 

tetap dilestarikan dan masih dapat ditemui dipulau jawa. Salah satu cara yang 

dilakukan untuk melestarikan warisan budaya ini yaitu dengan memasukkan 

pelajaran aksara jawa kedalam kurikulum muatan lokal disekolah. 

Dari hasil wawancara dengan guru bidang studi di SD N 03 Sumbersari 

didapatkan masih banyak siswa yang belum dapat membaca dan menulis aksara 

jawa, dikarena aksara jawa memiliki bentuk yang unik dan berbeda-beda disetiap 

hurufnya membuat pelajar sulit memahaminya serta terbatasnya waktu guru untuk 

mengajarkan bahasa jawa disekolah, dimana mata pelajaran ini hanya diajarkan 

seminggu sekali dan hanya disatu hari tertentu dan juga hanya beberapa menit. Jika 

keadaan ini dibiarkan terus-menerus akan membuat aksara jawa semakin 

terlupakan oleh generasi muda, karena seharusnya generasi muda adalah penerus 

dalam pelestarian aksara jawa tersebut. 

Berawal dari permasalahan tesebut, maka dirancanglah media pembelajaran 

bahasa jawa yang dapat mendukung pembelajaran bahasa jawa diluar sekolah. 

Dalam tugas akhir ini penulis akan membuat sebuah “ Perangkat Lunak Media 

Pembelajaran Bahasa Jawa Berbasis Android Untuk Sekolah Dasar ” dengan 

adanya aplikasi ini nantinya kegiatan belajar yang tadinya dilakukan dilingkungan 

sekolah dan secara konvensional bisa ditambah lagi pengetahuan tentang berbahasa 

jawa karna belajar bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun dengan cara yang 

lebih menyenangkan. 



 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka perumusan 

masalah yang diambil yaitu, “Bagaimana merancang dan membangun media 

pembelajaran bahasa jawa yang dapat membantu siswa dalam belajar diluar 

sekolah berbasis android ?” 

1.3 Ruang Lingkup Penelitian 

A. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada  01 Juli 2019 s/d 18 2019 Juli di Sekolah 

Dasar Negeri 03 Sumbersari yang beralamat di Desa Sumbersari 

Rt.01/Rw.01 Kec. Kayen Kab.Pati 

 

B. Batasan Masalah  

Dikarenakan luas dan kompleksnya pembahasan, maka untuk skripsi ini 

ruang lingkup yang dibahas yaitu dibatasi pada materi ajaran bahasa jawa 

untuk tingkat sekolah dasar yang terdapat dalam aplikasi android. 

 

1.4 Tujuan  

Tujuan dalam penelitian ini adalah merancang dan membangun perangkat 

lunak media pembelajaran bahasa jawa berbasis android yang bisa dipakai didalam 

dan diluar lingkungan sekolah sehingga belajar bahasa jawa bisa dimana saja dan  

lebih menarik. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah dengan adanya media pembelajaran bahasa 

jawa berbasis android ini siswa dapat dengan mudah belajar dan menyerap bahasa 

jawa.  

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 



BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat tentang teori-teori para ahli yang akan mendukung 

penelitian yang dilakukan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode-metode penyelesaian permasalah yang 

dinyatakan dalam perumusan masalah dan analisa yang akan dilakukan 

dalam merancang dan  membangun aplikasi media pembelajaran  pepak 

jawa berbasis android. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang proses pembuatan, pengujian dan analisis dari 

aplikasi. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi simpulan yang diperoleh dari perancangan dan implementasi 

aplikasi, serta memuat saran yang terkait dengan hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

Berisi berbagai sumber pustaka yang digunakan untuk dijadikan referensi 

dalam penulisan tugas akhir. 

LAMPIRAN 

Berisikan dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. 



BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

 

2.1 Media Pembelajaran 

Kata media berasal dari bahasa latin “medium” dalam bahasa latin medium 

diartikan sebagai perantara atau pengantar. Media merupakan bentuk 

jamak dari medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. 

Secara khusus kata tersebut dapat diartikan sebagai alat komunikasi yang 

digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. 

Jika dikaitkan dengan pembelajaran, media diartikan sebagai alat 

komunikasi yang digunakan dalam proses untuk penyampaian sebuah 

informasi pembelajaran yang bertujuan untuk membawa informasi berupa 

materi ajaran dari guru kepada murid. 

Media pembelajaran selalu terdiri atas dua unsur penting yaitu unsur 

peralatan atau perangkat keras (hardware) dan unsur pesan atau informasi 

yang dibawanya (software) dengan demikian. Media pembelajaran 

memerlukan sebuah peralatan untuk menyajikan pesan atau informasi, 

namun yang terpenting bukanlah peralatan tersebut, tetapi pesan atau 

informasi yang terkandung oleh media peralatan tersebut. (Chepi Riyana, 

2009) 

 

2.1.1 Fungsi dan Manfaat Media Pembelajaran 

Bahwa pemakaian media pembelajaran dalam proses belajar 

mengajar dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, 

membangkitkan motivasi dan rangsangan pada saat kegiatan belajar, 

dan bahkan membawa pengaruh-pengaruh psikologis terhadap siswa. 

Secara umum manfaat yang dapat diperoleh adalah proses 

pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif serta dapat 

meningkatkan kualitas belajar siswa. (Arsyad, 2014). 

 



2.1.2 Jenis Media Pembelajaran 

Ada tiga jenis media pembelajaran yang dapat dikembangkan dan 

digunakan dalam kegiatan proses pembelajaran disekolah yaitu : 

(Arsyad, 2014). 

1) Media audio adalah media yang mengandung pesan dalam bentuk 

auditif (mendengar) yang dapat merangsang pola pikir, perasaan, 

perhatian, dan kemauan siswa untuk mempelajari bahan ajar dan 

sejenisnya. 

2) Media visual adalah media yang hanya dapat dilihat dengan 

menggunakan indra penglihatan terdiri atas media yang dapat 

diproyeksikan (projekted visual) dan media yang tidak dapat 

diproyeksikan (nonprojekted visual). 

3) Media audio visual adalah media yang memiliki unsur suara dan 

juga unsur gambar, jenis media ini memiliki keahlian yang lebih 

baik. Karna mengabungkan kedua unsur tersebut dalam 

penyampaian informasi. 

 

2.2 Bahasa Jawa 

Bahasa jawa adalah satu dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di 

indonesia dan itu juga menjadi bukti keanekaragaman bahasa yang ada di 

indonesia sendiri. Bahasa jawa merupakan mata pelajaran muatan lokal 

yang harus dilestarikan, sebagai penduduk asli bersuku jawa. Bahasa jawa 

merupakan simbol adat dan budaya leluhur yang harus terus 

dikembangkan agar tidak hilang ditelan zaman. Dengan adanya 

pembelajaran bahasa jawa, diharapkan budaya jawa yang kental dengan 

adat istiadatnya akan terus berkembang dengan tetap menjadi ciri khas 

suku jawa itu sendiri.  

Bahasa jawa ini mengenalkan berbagai macam hal dalam tatanan 

berbahasa jawa, mulai dari bahasa ngoko dan kromo, nama binatang, 

pengenalan angka, kawruh basa, tembung garba, kasusastran, parikan, 

aksara jawa, gamelan hingga pengenalan tokoh-tokoh pewayangan. 

(Nuraini, 2012). 



 

 

2.3 Android 

Arfida, Amnah & Wibowo (2018:52) menjelaskan bahwa Android 

merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis linux untuk perangkat 

portable seperti semartphone dan komputer tablet. Sistem operasi dapat 

diilustrasikan sebagai jembatan antara piranti (device) dan penggunanya, 

sehingga pengguna bisa berinteraksi dengan device-nya dan menjalankan 

aplikasi – aplikasi yang tersedia pada device. Android juga menyediakan 

platform terbuka (open source) bagi para pengembang untuk 

mengembangkan aplikasi pada berbagai perangkat dengan sistem operasi 

android.  

2.3.1 Sejarah Android 

“Android” merupakan sebuah sistem operasi yang berbasis linux yang 

dirancang untuk perangkat portable “smartphone” dan komputer “tablet” 

(Nadia, 2018). 

Android merupakan sebuah sistem operasi untuk telepon seluler yang 

berbasis linux sebagai kernelnya. Android menyediakan open source 

(sistem terbuka) bertujuan bagi para pengembang untuk menciptakan 

aplikasi mereka sendiri. Pada mulanya perusahaan Android Inc adalah 

sebuah perusahaan platform belia yang didirikan oleh Andy Rubin, Rich 

Miner, Nick Sears, dan Chris White di Palo Antom, California pada tahun 

2003. Sebelum pada akhirnya tahun 2005 Google Inc membeli Android 

Inc, dan secara resmi pada tahun 2005 Android Inc berada dibawah 

naungan Google Inc. Tujuan awal platform yang satu ini adalah untuk 

mengembangkan sebuah sistem operasi yang lebih canggih bagi kinerja 

dari sebuah kamera digital. Namun, keberadaan pasar global mengubah 

pemikiran Andy dan kawan-kawan untuk membawa Andorid Inc beralih 

fungsi sebagai perusahaan yang bergerak pada pengembangan sistem 

operasi smartphone.

Pada akhir tahun 2007, dibentuklah sebuah tim kerja sama yang dinamai 

Open Handset Alliance (OHA). OHA ini terdiri dari beberapa produsen 



perangkat telekomunikasi ternama dunia, seperti diantaranya ASUS, Sony 

Ericsson (sekarang Sony), Toshiba, Garmin, dan Vodafone. OHA berkerja 

sama untuk mengembangkan sebuah kernel linux yang akan dijadikan 

sebuah program perangkat seluler. Hingga pada akhirnya OHA berhasil 

dan mengumumkan produknya operating system mobile yang diberi nama 

Android. Ponsel yang mendapat kehormatan untuk mencoba pertama kali 

sistem Android adalah HTC Dream. Dan Google juga mengajukan hak 

paten atas produknya yang diberinama Nexus One.

2.3.2 Kelebihan Sistem Operasi Android 

Kelebihan dari sistem operasi Android adalah sebagai berikut :  

1) Open Source Platfrom 

Platfrom Android yang bersifat open source memberikan ruang bagi 

siapapun untuk mengembangkan sistem operasi yang satu ini tanpa 

harus mengeluarkan biaya sepeserpun.  

2) Free Platfrom 

Developer dapat dengan bebas mengembangkan, mendistribusikan 

dan memperdagangkan sistem operasi Android tanpa harus membayar 

royalti untuk mendapatkan licensi. 

3) User Friendly 

Mulai dari tampilan dan cara kerja, Android tergolong sistem operasi 

yang mudah digunakan oleh orang awam sekalipun. Dengan kata lain, 

seseorang pengguna Android tidak membutuhkan keahlian khusus 

untuk bisa mengoperasikannya. 

4) Complete Platform 

Sistem operasi Android adalah sistem yang banyak menyediakan tools 

yang berguna untuk membangun sebuah aplikasi yang kemudian 

aplikasi tesebut dapat lebih dikembangkan oleh para developer. 

 

2.3.3 Versi Android 

Pengembangan Android dimulai dengan berdirinya Android Inc. 

Pada oktober 2003 dengan tujuan membuat membuat mobile device 

yang lebih smart untuk menyaingi Symbian dan Windows. Mobile 



yang tengah populer pada saat itu. Pada tahun 2005, Android Inc 

dibeli oleh Google Inc pengembangan terus berlanjut sampai 

Android versi beta diluncurkan pada tahun 2007 bersamaan dengan 

berdirinya OHA (Open Handset Alliance). 

Tabel 2.1 Versi android 

Versi Nama Tanggal Rilis 

1.0 - 23 September 2008 

1.1 - 9 Februari 2009 

1.5 Cupcake 27 April 2009 

1.6 Donut 15 September 2009 

2.0 Eclair 26 Oktober 2009 

2.2 Froyo (Frozen Yogurt) 20 Mei 2010 

2.3 Gingerbread 6 Desember 2010 

3.0 Honeycomb 22 Februari 2011 

4.0 Ice Cream Sandwich 19 Oktober 2011 

4.1 Jelly Bean 27 Juni 2012 

4.4 Kit Kat 31 Oktober 2013  

5.0 Lollipop 25 November 2014 

6.0 Marshmellow 5 Oktober 2015 

7.0 Nougat 9 Maret 2016 

8.0 Oreo 21 Maret 2017 

9.0 Pie 6 Agustus 2018 

 

2.3.4 Arsitektur Android 

Menguraikan bahwa secara umum, arsitektur Android terdiri dari 

lapisan software, yaitu lapisan aplikasi, aplikasi framework, pustaka, 

Android runtime, dan kernel linux. Agar lebih jelas dapat dilihat 

pada gambar 2.1 Arsitektur Android. (Nadia, 2018). 



 

Gambar 2.1 Arsitektur Android 

Berikut penjelasan dari arsitektur Android sebagai berikut : 

1) Aplikasi  

Aplikasi adalah lapisan terluar dari arsitektur Android. Pengguna 

awam Android pasti akan berinteraksi dengan lapisan ini untuk 

fungsi umum seperti menelepon, mengakses web, dll. 

2) Framework Aplikasi  

Berada pada lapisan kedua arsitektur Android. Dibawah aplikasi 

terdapat sejumlah software pendukung, yang meliputi layanan 

pengelola activity, view, sumber daya, dll. Sebagai seorang 

developer dapat melihat lapisan ini sebagai alat dasar yang 

digunakan untuk mengembangkan aplikasi.  

3) Pustaka Android 

Pustaka Android sendiri menyediakan sejumlah pustaka dasar 

seperti pustaka grafis 2D dan 3D, browser engine, percetakan 

font, database, dll. Aplikasi yang memanfaatkan pustaka fungsi 

ini melalu lapisan framework aplikasi. 

 



4) Android Runtime 

Terletak pada level yang sama dengan lapisan pustaka juga 

terdapat lapisan Android Runtime dan juga menyediakan pustaka 

inti bagi pemograman java, dan terdapat Dalvik Virtual Machine 

yang akan menjalankan aplikasi. Tiap aplikasi akan dijalankan 

pada proses terpisah dengan Virtual Machine yang berbeda 

sehingga terisolasi satu dengan yang lain. Aplikasi masih dapat 

berkomunikasi dengan aplikasi lain melalui mekanisme yang 

disediakan framework aplikasi. Dalvik Virtual Machine sendiri 

tergantung pada lapisan bawahnya yaitu kernel linux untuk multi-

threading dan pengelolaan memori tingkat rendah 

5) Kernel linux 

Kernel linux bertanggung jawab menyediakan layar dasar seperti 

keamanan, pengelolaan proses, pengelolaan file, pengelolaan 

sumber daya memori dan hardware. 

 

2.4 Android Studio 

Android studio adalah tumpukan perangkat lunak open source yang dibuat 

untuk beragam perangkat dengan berbagai faktor bentuk yang berbeda. 

Tujuan utama dari Android adalah menciptakan sebuah platform perangkat 

lunak terbuka yang tersedia untuk operator, OEM dan pengembang untuk 

membuat ide-ide inovatif mereka menjadi sebuah kenyataan dan untuk 

memperkenalkan produk mereka kedunia nyata yang akan meningkatkan 

pengalaman seluler bagi para pengguna. (Android, 2016). 

 

2.5 Metode Pengembang Perangkat Lunak Model Prototype 

Pressman (2010:51) menjelaskan meskipun pembuatan prototype dapat di 

gunakan sebagai model proses yang berdiri sendiri, pembuatan protoipe 

lebih umum digunakan sebagai teknik yang dapat diimplementasikan di 

dalam konteks setiap model proses perangkat lunak, dan paradigma 

pembuatan prototype seringkali membantu tim pengembang perangkat 



lunak dan para stakeholder untuk memahami lebih baik apa yang akan 

dikembangkan saat spesifikasi kebutuhan belum jelas. 

 

Gambar 2.2 Model Prototype  

 Kelebihan dari model prototype adalah sebagai berikut : 

1) End user dapat berpartisipasi aktif. 

2) Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. 

3) Mempesingkat waktu pengembangan software. 

 

 Kekurangan dari model prototype adalah sebagai berikut : 

1) Proses analisa dan perancagan terlalu singkat. 

2) Mengesampingkan alternatif pemecahan masalah. 

3) Prototype terlalu cepat selesai. 

 

2.6 UML (Unified Modeling Langguage) 

2.6.1 Pengertian UML 

UML merupakan bahasa untuk membangun dan mendokumentasikan 

artifacts (bagian dari informasi yang akan digunakan atau dihasilkan oleh 

proses pembuatan perangkat lunak, artifact tersebut dapat berupa model, 

deskripsi atau perangkat lunak) dari sistem perangkat lunak, seperti pada 

pemodelan bisnis dan sistem non perangkat lunak. Selain itu UML adalah 

bahasa pemodelan yang menggunakan konsep orientasi objek. UML dibuat 



oleh Grady Booch, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson dibawah bendera 

Rational Software Crop. UML muncul karena adanya kebutuhan 

pemodelan visual untuk memspesifikasikan, menggambarkan, dan 

membangun dari sistem perangkat lunak. UML merupakan bahasa visual 

untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan 

menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. UML tidak hanya 

digunakan dalam pemodelan perangkat lunak, namun hampir dalam semua 

bidang yang membutuhkan pemodelan (Rosa A.S 2018:155). 

 

2.6.2 Tujuan dan Kelebihan UML 

Tujuan UML adalah memodelkan suatu sistem (bukan hanya 

perangkat lunak) yang menggunakan konsep berorientasi object, 

menciptakan suatu bahasa pemodelan yang dapat digunakan baik 

oleh manusia maupun mesin. 

Kelebihan menggunakan UML sebagai berikut : 

1) Understandability 

Kode yang dihasilkan dapat diorganisasikan kedalam kelas-kelas 

yang berhubungan dengan masalah yang sesungguhnya sehingga 

lebih mudah untuk dipahami. 

2) Uniformity 

Pengembang cukup menggunakan satu metodologi dari tahap 

analisis hingga perancangan. Hal ini memungkinkan merancang 

komponen antar muka secara terintegritas bersama perancangan 

perangkat lunak dan perancangan struktur data. 

3) Stabil  

Kode program yang dihasilkan relatif stabil sepanjang waktu, 

karena mendekati permasalahan yang sesungguhnya. 

4) Reusability  

Dengan metodologi berorientasi objek, dimungkinkan 

penggunaan ulang kode sehingga pada akhirnya akan sangat 

membantu mempercepat waktu pengembangan perangkat lunak 

(sistem informasi). 



2.6.3 Diagram UML 

Model-model diagram dapat dikelompokan bedasarkan sifatnya 

yaitu statis dan dinamis. Jenis diagram tersebut antara lain : 

1) Diagram Kelas 

Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpunan kelas-

kelas, antarmuka-antarmuka, dan relasi-relasi 

2) Diagram Paket 

Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan kumpulan kelas-

kelas merupakan bagian dari diagram komponen.  

3) Diagram Use Case 

Bersifat statis. Diagram ini memperlihatkan himpunan use 

case dan aktor (suatu jenis khusus dari kelas). Diagram ini 

terutama penting untuk mengorganisasi dan memodelkan 

perilaku suatu sistem yang dibutuhkan serta diharapkan 

pengguna. 

 

Elemen use case terdiri dari : 

a. Diagram use case, disertai dengan narasi dan scenario seperti pada 

gambar 2.3 berikut: 

 

Gambar 2.3 use case 

b. Aktor, mendefinisikan entitas di luar sistem yang menggunakan system 

seperti gambar 2.4 sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.4 Logo User 

 



c. Asosiasi, mengindikasikan aktor mana yang berinteraksi dengan use 

case dalam suatu system seperti gambar 2.5 berikut: 

 

Gambar 2.5 Relationship 

d. <<include>> dan <<extend>> 

Merupakan indikator yang menggambarkan jenis relasi dan interaksi 

antar use case seperti gambar 2.5 berikut. 

e. Generalisasi, menggambarkan hubungan turunan antara use case atau 

antar actor. 

1) Diagram Interaksi atau Sequence 

Besifat dinamis. Diagram urutan adalah diagram interaksi 

yang menekankan pada pengiriman pesan dalam suatu waktu 

tertentu. 

2) Diagram Komunikasi 

Besifat dinamis. Diagram sebagai penganti diagram 

kolaborasi UML yang menekankan organisasi struktural dari 

objek-objek yang menerima serta mengirim pesan. 

3) Diagram Statechart 

Besifat dinamis. Diagram ini memperlihatkan keadaan-

keadaan setiap sistem, memuat status, transisi, kejadian serta 

aktivitas. 

4) Diagram Aktivitas 

Besifat dinamis. Diagram ini adalah tipe khusus dari diagram 

status yang memperlihatkan aliran dari suatu aktivitas ke 

aktivitas lainnya dalam suatu sistem. 

5) Diagram Komponen 

Bersifat statis diagram komponen ini memperlihatkan 

organisasi serta kebergantungan sistem pada komponen-

komponen yang telah ada sebelumnya. 

 

 

 



6) Diagram Deployment 

Bersifat statis diagram ini memperlihatkan konfigurasi saat 

aplikasi dijalankan. Memuat simpul-simpul beserta 

komponen-kompnen yang ada di dalamnya. 

Tabel 2.2 Simbol –Simbil Aktivitas. 

Gambar Pengertian 

Start State 

 

Menunjukkan dimulainya suatu workflow pada 

sebuah activity diagram. 

End State Menggambarkan akhir atau terminal dari pada 

sebuah activity diagram. 

State Transition Menunjukkan kegiatan apa berikutnya setelah 

suatu kegiatan sebelumnya. 

Decisio Suatu titik/point pada  activity diagram yang 

mengindikasikan suatu kondisi dimana ada 

kemungkinan perbedaan transisi. 

Activity 

 

Menunjukan aktivitas yang ada dalam system 

Swimlane  Membantu untuk lebih memahami siapa atau 

pada yang memulai aktivitas 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 03 Sumbersari yang 

berlamat di Desa Sumbesari Rt.01/Rw.01 Kec Kayen, Kab Pati Jawa 

tengah. 

3.1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan selama 5 bulan di mulai dari 15April  2019 

sampai 30 Agustus 2019, adapun lama waktu waktu analisis dan 

pengumpulan data pada bulai Juli. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Wawancara  

Wawancara ini peneliti bertemu dan berinteraksi langsung dengan 

yang berkaitan yaitu guru bidang studi, hal ini diperlukan agar 

mendapat data yang relavan. Peneleti melakukan wawancara dengan 

mengajukan beberapa pertanya untuk mendapatkan data. 

3.2.2 Studi Pustaka 

Pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari buku-buku 

yang ada, artikel atau jurnal seseorang, guna memperoleh data 

tambahan. 

3.3 Tahapan Penjadwalan Pengembangan Sistem 

Pengembangan sistem menggunakan tahapan penjadwalan dapat dibagi 

dalam unsur-unsur pekerjaan yang lebih kecil, sehingga hasil dari proses 

ini disebut dengan Work Breakdown Structure (WBS), agar lebih jelas 

dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut : 

 

 



 

Gambar 3.1Work Breakdown Structure (WBS) 

3.3.1 Penjelasan Alur Diagram Work Breakdown Structure 

a. Komunikasi (Communication) 

Pengumpulan data penelitian ini yaitu dengan cara melakukan 

komunikasi secara langsung dengan pihak terkait, dimana seperti 

melakukan wawancara kepada guru bidang studi terkait perihal 

materi-materi ajaran bahasa jawa tersebut. 

b. Perencanaan Secara Cepat (Quick Plan) 

Dalam melakukan perancanaan dan pembentukan prototype lebih 

dahulu melakukan quick plan, seperti spesifikasi kebutuhan 

perangkat lunak. 

c. Pemodelan Perancangan Cepat (Modelling Quick Desain) 

Pembentukan perancangan menggunakan model UML (Unified 

Modelling Language) yang dibuat dalam bentuk use case 

diagram, activity diagram, sequence diagram, dan pemodelan 

inteface. 

 



 

d. Pembentukan Prototype 

Dari pembuatan aplikasi menggunakan software Android Studio 

dengan bahasa pemograman Java, hasil yang dicapai dari 

pembuatan aplikasi ini adalah perangkat lunak media 

pembelajaran bahasa jawa. 

e. Penyerahan Sistem dan Umpan Balik 

Pada tahapan ini adalah tahap dimana aplikasi selesai dibuat dan 

telah dilakukan uji coba pada perangkat smartphone, selanjutnya 

mengkonfirmasi kepada guru bidang studi apakah aplikasi ini 

layak digunakan, jika layak akan didistribusikan dan jika tidak 

maka akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan. 

 



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

4.1 Komunikasi 

4.1.1 Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada guru bidang studi yaitu Bapak 

Rachmat di SD NEGERI 03 SUMBERSARI, menggunakan metode 

tanya jawab untuk mendapatkan data, data disini adalah materi 

bahan ajaran bahasa jawa. 

4.1.2 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 

Kebutuhan perangkat lunak yang didapat dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

- Aksara Jawa 

- Sandhangan Aksara 

- Pasangan Aksara 

- Cerita Pewayangan 

- Kalimat Ngoko lan Kromo 

4.2 Perencanaan 

4.2.1 Penjadwalan  

Penjadwalan dilakukan guna untuk melakukan tahapan pembuatan 

perangkat lunak dalam penelitian ini menggunakan tahapan 

penjadwalan Work Breakdown Structure (WBS), yang sudah 

dijelaskan dalam bab III sebelumnya. Hasil penjadwalan dapat 

dilihat pada tabel 4.1 berikut : 

 

 

 

 

 

 



Tabel 4.1 Penjadwalan 

No  Kegiatan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Komunikasi                      

a. Wawancara                     

b. Studi Pustaka                     

2. Perencanaan                     

a. Penjadwalan                     

3. Pemodelan 

Perancangan 

                    

a. Use case diagram                     

b. Activity diagram                     

c. Sequence diagram                     

d. Class diagram                     

e. Interface                      

4. Pembentukan 

perancangan 

                    

a. Perancangan sistem                     

5. Penyerahan dan 

umpan balik 

                    

 

4.3 Pemodelan Perancangan 

Dalam melakukan pemodelan perancangan dilakukan pembuatan 

perancangan menggunakan model Unified Modeling Language (UML), 

dibuat dalam bentuk use case diagram, activity diagram, sequence 

diagram, dan pemodelan interface. 

4.3.1 Use Case Diagram dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini : 



 

Gambar 4.1 Use Case Diagram 

 

a. Nama use case : Menu Kawruh 

User  : Pengguna (User) 

Tujuan  : Menampilkan halaman menu kawruh pada aplikasi 

Deskripsi : Menu kawruh menampilkan halaman yang berisi 

beberapa menu pengetahuan diantaranya, menu 

bahasa ngoko dan kromo, menu cerita pewayang, 

menu penyebutan angka, dll. 

 

Tabel 4.2 Penjelasan use case menu kawruh 

Pengguna (User) Sistem 

Mengakses menu kawruh Menampilkan menu pengetahuan 

tentang bahasa ngoko dan kromo, 

cerita pewayangan, penyebutan 

angka, dll 

 

b. Nama use case : Menu About 

User  : Pengguna (User) 

Tujuan  : Menampilkan halaman menu about pada aplikasi 

Deskripsi : Menu about menampilkan halaman tentang profil 

developer, dan profil pembimbing. 

 

 

 



 

Tabel 4.3 Penjelasan use case menu about 

Pengguna (User) Sistem 

Mengakses menu about Menampilkan tentang informasi 

tentang profil developer, profil 

pembimbing, dan versi dari 

aplikasi. 

 

c. Nama use case  : Menu Aksara 

User   : Pengguna (User) 

Tujuan  : Menampilkan halaman menu aksara pada aplikasi 

Deskripsi : Menu aksara menampilkan halaman tentang huruf 

aksara jawa lengkat dengan sandhangannya. 

 

Tabel 4.4 Penjelasan use case menu aksara 

Pengguna (User) Sistem 

Mengakses menu aksara Menampilkan menu pengetahuan 

tentang aksara jawa dengan 

sandhangannya. 

 

d. Nama use case : Menu Kuis 

User   : Pengguna (User) 

Tujuan   : Menampilkan halaman menu kuis pada aplikasi 

Deskripsi : Menu kuis menampilkan soal-soal tentang materi-

materi yang ada didalam aplikasi. 

 

Tabel 4.5 Penjelasan use case menu kuis 

Pengguna (User) Sistem 

Mengakses menu kuis Menampilkan soal-soal yang harus 

dijawab, dan diakhir nanti akan 

muncul hasil / nilai dari 

mengerjakan soal. 



 

 

4.3.2 Activity Diagram dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut ini : 

 

Gambar 4.2 Activty diagram 

 

4.3.3 Sequence Diagram 

Menggambarkan bagaimana alur atau proses didalam menjalankan 

aplikasi ini. Oleh karena itu untuk menggambarkan diagram 

sequence maka harus diketahui. 

a. Sequence Diagram Kawruh 

Pengguna akan masuk kehalaman home pada aplikasi, dan 

selanjutnya pengguna memilih beberapa menu item, disini pengguna 

memilih menu item kawruh yang didalamnya berisikan meteri 

seperti bahasa ngoko dan kromo, cerita pewayangan, penyebutan 

angka, dll. 



 

Gambar 4.3 Sequence Diagram Kawruh 

b. Sequence Diagram About 

Pengguna akan masuk kehalaman home pada aplikasi, dan 

selanjutnya pengguna memilih beberapa menu item, disini pengguna 

memilih menu item about yang didalamnya berisikan informasi dari 

developer. 

 

Gambar 4.5 Sequence Diagram About 

c. Sequence Diagram Aksara 

Pengguna akan masuk kehalaman home pada aplikasi, dan 

selanjutnya pengguna memilih beberapa menu item, disini pengguna 

memilih menu item aksara yang didalamnya berisikan meteri seperti 

huruf aksara jawa, sandhangan, dan pasangannya. 



 

Gambar 4.4 Sequence Diagram Aksara 

d. Sequence Diagram Kuis 

Pengguna akan masuk kehalaman home pada aplikasi, dan 

selanjutnya pengguna memilih beberapa menu item, disini pengguna 

memilih menu item kuis yang didalamnya berisikan soal-soal dari 

materi-materi yang terdapat dalam aplikasi. 

 

Gambar 4.6 Sequence Diagram Kuis 

4.3.4 Class Diagram 

Class digaram menggambarkan suatu objek yang dapat membantu 

menentukan langkah-langkah kerja pada sebuah program aplikasi, 

class diagram lebih dulu dirancang sebelum membuat rangkaian 

suatu program dan juga didesain berorientasi objek. Dapat dilihat 

pada gam bar 4.7 berikut ini : 



 

Gambar 4.7 Class Diagram 

4.3.5 Interface  

Pemodelan interface adalah desain awal sebelum membangun suatu 

perangkat lunak, hasil dari perangkat lunak yang dibangun nantinya 

tidak akan jauh berbeda dengan perancangan interface yang dibuat. 

a. Tampilan Interface Splash Screen 

Halaman splash screen akan muncul saat pertama kali aplikasi 

dijalankan dan memiliki durasi 3000ms/3detik. Dapat dilihat pada 

gambar 4.8 berikut : 

 

Gambar 4.8 Interface Splash Screen 

Penjelasan item :  

 Gambar  



Terdapat gambar pada halaman splash screen yang berisi 

gambar dari logo aplikasi. 

 Teks  

Pada bagian atas gambar ada sebuah teks yang merupakan 

nama aplikasi yang berwarna hitam. 

 Backgroud  

Halaman splash screen menggunakan background berwarna 

putih. 

b. Tampilan Interface Menu Utama 

Menu utama adalah tampilan halaman second dari aplikasi setelah 

splash screen, halaman ini berisikan beberapa menu item yang dapat 

dipilih oleh pengguna. Dapat dilihat pada gambar 4.9 berikut : 

 

Gambar 4.9 Interface Menu Utama 

Penjelasan item : 

 Gambar dan Teks 

Pada bagian atas aplikasi terdapat teks bertulisankan bahasa 

jawa itu merupakan nama dari aplikasi. 

 Kawruh 

Pada menu kawruh menggunakan icon logo buku berwarna 

warni, jika user menekan icon tersebut maka akan menuju 

pada bagian menu kawruh yang berisikan, bahasa ngoko dan 

kromo, cerita pewayangan, penyebutan angka, dll  



 About  

Dalam menu about menggunakan icon gear berwarna hitam, 

dalam menu about ini terdapat menu informasi tentang 

developer. 

 Aksara  

Pada menu aksara menggunakan icon logo dari huruf aksara 

itu yang bila diartikan  “cara baca” dengan warna hitam, jika 

user menekan icon tersebut maka akan menuju pada halaman 

aksara jawa yang berisi huruf vokal aksara jawa, sandhangan, 

dan pasangannya. 

 Kuis 

Pada menu kuis ini menggunakan icon mesengger / pesan 

dengan warna biru dan abu-abu, jika user menekan icon 

tersebut maka akan menuju kehalaman soal yang harus 

dijawab dan soal-soal tersebut berasal dari materi-materi 

yang ada diaplikasi. 

 Background  

Halaman menu menggunakan background berwarna putih 

c. Tampilan Interface Kawruh 

Menu kawruh adalah menu yang berisikan materi-materi, dapat 

dilihat pada gambar 4.10 berikut : 

 

Gambar 4.10 Interface Kawruh 



Penjelasan item : 

 Bahasa ngoko dan kromo 

Pada bagian ini menggunakan icon buku berwarna merah, 

menu ini berisikan daftar bahasa ngoko dan kromo yang 

berupa teks berwarna hitam. 

 Wayang  

Pada bagian ini menggunakan icon buku berwarna merah, 

menu ini berisikan cerita dari lakon pewayangan yang berupa 

teks berwarna hitam. 

 Angka 

Pada bagian ini menggunakan icon buku berwarna merah, 

menu ini berisikan daftar angka dan penyebutan dalam 

bahasa jawa yang berupa teks berwarna hitam. 

 Jenenge kewan 

Pada bagian ini menggunakan icon buku berwarna merah, 

menu ini berisikan nama binatang dengan bahasa jawa yang 

berupa teks berwarna hitam. 

 Jenenge waktu 

Pada bagian ini menggunakan icon buku berwarna merah, 

menu ini berisikan nama-nama waktu dengan bahasa jawa 

yang berupa teks berwarna hitam. 

 Jenenge kembang 

Pada bagian ini menggunakan icon buku berwarna merah, 

menu ini berisikan nama tumbuhan dengan bahasa jawa yang 

berupa teks berwarna hitam. 

 Background  

Halaman menu kawruh menggunakan background berwarna 

cream. 

d. Tampilan Inteface About 

Menu about adalah menu yang berisikan tentang profil dari 

developer, dapat dilihat pada gambar 4.12 berikut : 



 

Gambar 4.12 Interface About 

Penjelasan item : 

 Teks 1 

Pada bagian atas aplikasi terdapat teks bertulisankan bahasa 

jawa itu merupakan nama dari aplikasi dengan backgroud 

gambar batik berwarna hitam. 

 Teks 2 

Teks disini bertuliskan support dengan ukuran font 30 

dengan warna teks hitam. 

 Gambar  

Pada gambar disini menggunakan logo darmajaya 

 Teks 3  

Teks disini bertuliskan profiel dengan ukuran font 28 dengan 

warna teks hitam. 

 Teks 4 

Teks disini merupakan profil dari developer yang terdapat 

Nama, Instagram, dan Email dengan warna teks hitam. 

 Teks 5 

Teks disini merupakan profil dari developer yang terdapat 

Nama, Instagram, dan Email dengan teks warna hitam. 

 Background  



Halaman menu kawruh menggunakan background berwarna 

cream. 

e. Tampilan Interface Aksara 

Menu aksara adalah menu yang berisikan huruf vokal aksara jawa, 

sandhangan, dan pasangan, dapat dilihat pada gambar 4.11 berikut : 

 

Gambar 4.11 Interface Aksara 

Penjelasan item : 

 Teks  

Teks adalah penjelasan singkat dari aksara jawa tersebut 

dengan berupa teks warna hitam. 

 Gambar  

Gambar disini adalah contoh huruf vokal aksara jawa, 

sandhangan, dan pasangannya dengan background orange 

dengan teks hitam. 

 Background 

Halaman menu aksara menggunakan background berwarna 

putih. 

f. Tampilan Interface Kuis 

Menu kuis adalah menu yang berisikan soal-soal dari materi yang 

ada dalam aplikasi tersebut, dapat dilihat pada gambar 4.13 berikut : 



 

Gambar 4.13 Interface Kuis 

Penjelasan item : 

 Teks 1 

Teks disini bertuliskan skor dengan ukuran font 30 dengan 

warna teks hitam, yang nantinya akan berubah jika user 

benar menjawab pertanyaan. 

 Teks 2 

Teks disini bertuliskan soal-soal pertanyaan yang harus 

dijawab dengan ukuran font 15 dengan warna teks hitam, . 

 Button 1 

Button disini yaitu untuk memilih jawaban yang sesuai dari 

pertanyaan diatas dengan backgroud putih. 

 Button 2 

Button disini yaitu untuk mengunci jawaban yang telah 

dipilih user. 

 Background 

Halaman menu aksara menggunakan background berwarna 

toska. 

4.4 Pembentukan Perancangan 

Setelah melalui tahap pemodelan perancangan maka tahapan selanjutnya 

pembentukan perancangan Prototype dengan menggunakan aplikasi 



android studio yang memakai bahasa pemograman java, coding tersebut 

dapat dilihat pada halaman lampiran penelitian. 

4.4.1 Perancangan Sistem 

a. Tampilan Splash Screen 

Splash screen akan muncul pada saat aplikasi baru pertama kali 

dijalankan, tampilan splash screen perangkat lunak ini menggunakan 

warna background berwarna putih yang berada dibagian atas 

aplikasi, dan ada menggunakan logo aplikasi yang berada pada 

bagian tengah-tengah aplikasi, agar lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar 4.14 berikut ini : 

 

Gambar 4.14 Tampilan Splash Screen 

b. Tampilan Menu Utama 

Menu home adalah tampilan second dari aplikasi media 

pembelajaran bahasa jawa, disini terdapat nama aplikasi di bagian 

paling atas dan juga terdapat empat menu inti pada aplikasi ini antara 

lain : 

- Menu kawruh adalah menu berisikan materi-materi seperti 

bahasa ngoko dan kromo, cerita pewayangan, penyebutan 

angka, dll 

- Menu about adalah menu yang berisi informasi pembuat 

aplikasi dan versi dari aplikasi 



- Menu aksara adalah menu yang menjelaskan tentang huruf 

vokal aksara jawa, sandhangan, dan pasangannya 

- Menu kuis adalah menu yang berisikan soal-soal. 

 

Gambar 4.15 Tampilan Home 

c. Tampilan Menu Kawruh 

Menu kawruh adalah menu inti yang ada diaplikasi ini, dimana menu 

ini berisikan materi-materi seperti bahasa ngoko dan kromo, cerita 

pewayangan, penyebutan angka, dll.berisikan informasi yang berupa 

teks, agar lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4.16 berikut : 

 

Gambar 4.16 Tampilan Kawruh 

d. Tampilan Menu About 

Menu about adalah menu yang menjelaskan tentang profil dari 

developer,dan profil pembimbing. Yang dimana profil disini 



mencakup nama dan gelar, email, dan sosial media agar lebih jelas 

dapat dilihat pada gambar 4.18 berikut : 

 

Gambar 4.18 Tampilan About 

e. Tampilan Menu Aksara 

Menu aksara adalah menu yang menjelaskan tentang jumlah huruf 

vokal aksara jawa, sandhangan, dan pasangannya. Diaplikasi ini juga 

bisa belajar menu aksara jawa dan cara penyebutannya, agar lebih 

jelas dapat dilihat pada gambar 4.17 berikut : 

 

Gambar 4.17 Tampilan Aksara 

f. Tampilan Menu Kuis 

Menu kuis adalah menu yang berisikan soal-soal. Soal-soal kuis ini 

berasal dari materi-materi yang terkandung dalam aplikasi, dan 



diakhir kuis nanti user akan dapat melihat skor atau nilai akhir. Agar 

lebih jelas dapat dilihat pada gambar 4.19 berikut : 

 

Gambar 4.19 Tampilan Kuis 

4.5 Pengujian aplikasi 

Sebelum melakukan build ke APK (Application Package File) perangkat 

lunak harus diuji terlebih dahulu. Pada pengujian kali ini peneliti 

menggunakan black box testing yang dimana pengujian ini berfungsi 

untuk mengetahui apakah perangkat lunak sudah bekerja sesuai yang 

ditentukan. 

a. Black Box Testing 

Pengujian dilakukan dari tombol ke tombol yang bertujuan untuk 

melihat apakah perangkat lunak sudah sesuai dengan apa yang 

dirancang menggunakan android studio, pengujian ini menggunakan 

3 buah device smartphone yaitu Vivo v9, Oppo A57, dan Xiaomi 

Note 4X berikut spesifikasinya : 

Tabel 4.7 Spesifikasi 

Nama Keterangan 

Vivo v9 Snapdragon 450 

Android versi Oreo 8.0 

4 Gb/ 64 Gb 

6,3 Inch 

Oppo A57 Snapdragon 435 



Android versi Nouget 7.0 

3 Gb/ 32 Gb 

5,2 Inch 

Xiaomi Note 4X Snapdragon 625 

Android versi Pie 9.0 

4 Gb/ 64 Gb 

5,5 Inch 

 

b. Pengujian Splash Screen 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah perangkat lunak 

berjalan sesuai yang diinginkan, splash screen tampil berdurasi 

sekitar 3000ms/3dtk. Agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut 

: 

Tabel 4.7 Pengujian Splash Screen 

No Item Uji Tipe Item Gambar Keterangan 

1. Processor Snapdragon 

 450 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

RAM 4GB 

Merk Vivo v9 

Layar 6.3 Inch 

2. Processor Snapdragon 

 435 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

RAM 3 GB 

Merk Oppo A57 



Layar 5.2 Inch berfungsi 

dengan baik. 

Tabel 4.7 Pengujian Splash Screen (lanjutan) 

No Item Uji Tipe Item Gambar Keterangan 

3. Processor Snapdragon 

 625 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

RAM 3GB 

Merk Xiaomi 

Redmio Note 

4X 

Layar 5.5 Inch 

c. Pengujian Menu Utama 

Pengujian dilakukan untuk melihat apakah tampilan dari perangkat 

lunak sesuai dan tombol-toblo yang ada dapat berfungsi dengan 

baik, agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut : 

Tabel 4.8 Pengujian Menu Utama 

No Item Uji Tipe Item Gambar Keterangan 

1. Processor Snapdragon 

 450 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

RAM 4GB 

Merk Vivo v9 



Layar 6,3 Inch 

 

 

 

Tabel Pengujian Menu Home (lanjutan) 

No Item Uji Tipe Item Gambar Keterangan 

2. Processor Snapdragon 

 435 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

RAM 3GB 

Merk Oppo A57 

Layar 5.2 Inch 

3. Processor Snapdragon 

 625 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

RAM 3 GB 

Merk Xiaomi 

Redmi Note 

4X 



Layar 5.5 Inch 

d. Pengujian Menu Kawruh 

Pengujian dilakukan untuk melihat apakah tampilan perangkat lunak 

sesuai dan tombol berfungsi sebagai mana mestinya, pada menu 

kawruh terdapat sub menu yang berisi materi-materi seperti bahasa 

ngoko dan kromo, cerita wayang, penyebutan angka dll, agar lebih 

jelas dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut : 

Tabel 4.9 Pengujian Menu Kawruh 

No Item Uji Tipe Item Gambar Keterangan 

1. Processor Snapdragon 

 450 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

RAM 4GB 

Merk Vivo v9 

Layar 6.3 Inch 

2. Processor Snapdragon 

 435 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

RAM 3 GB 

Merk Oppo A57 



Layar 5.2 Inch berfungsi 

dengan baik. 

 

 

 

 

 

Tabel 4.9 Pengujian Menu Kawruh  (lanjutan) 

No Item Uji Tipe Item Gambar Keterangan 

3. Processor Snapdragon 

 625 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

RAM 3GB 

Merk Xiaomi 

Redmio Note 

4X 

Layar 5.5 Inch 

e. Pengujian Menu Aksara 

Pengujian dilakukan untuk melihat apakah tampilan perangkat lunak 

sesuai dan tombol berfungsi sebagai mana mestinya, pada menu 

aksara menjelaskan tentang jumlah huruf vokal aksara jawa, 



sandhangan, dan pasangannya, agar lebih jelas dapat dilihat pada 

tabel 4.10 berikut : 

Tabel 4.10 Pengujian Menu Aksara 

No Item Uji Tipe Item Gambar Keterangan 

1. Processor Snapdragon 

 450 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

RAM 4GB 

Merk Vivo v9 

Layar  6,3 Inch 

Tabel 4.10 Pengujian Menu Aksara  (lanjutan) 

No Item Uji Tipe Item Gambar Keterangan 

2. Processor Snapdragon 

 435 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

RAM 3GB 

Merk Oppo A57 

Layar 5.2 Inch 

3. Processor Snapdragon 

 625 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 



RAM 3 GB lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

Merk Xiaomi 

Redmi Note 

4X 

Layar 5.5 Inch 

f. Pengujian Menu About 

Pengujian dilakukan untuk melihat apakah tampilan perangkat lunak 

sesuai dan berfungsi sebagai mana mestinya, pada menu about ini 

menjelaskan tentang profil developer, profil pembimbing, dan vesi 

aplikasi dimana profil disini terdiri dari nama, deskripsi singkat, 

motto, dan email, agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.11 

berikut  ini : 

Tabel 4.11 Pengujian Menu About 

No Item Uji Tipe Item Gambar Keterangan 

1. Processor Snapdragon 

 450 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

RAM 4GB 

Merk Vivo v9 

Layar 6.3 Inch 

2. Processor Snapdragon 

 435 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 



RAM 3 GB lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

Merk Oppo A57 

Layar 5.2 Inch 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.11 Pengujian Menu About  (lanjutan) 

No Item Uji Tipe Item Gambar Keterangan 

3. Processor Snapdragon 

 625 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

RAM 3GB 

Merk Xiaomi 

Redmio Note 

4X 

Layar 5.5 Inch 

g. Pengujian Menu Kuis 

Pengujian dilakukan untuk melihat apakah tampilan perangkat lunak 

sesuai dan berfungsi sebagai mana mestinya, pada menu kuis ini 



terdapat beberapa soal yang harus dijawab user, soal-soal disini 

berasal dari materi-matei yang ada dalam aplikasi. Jika user telah 

selesai menjawab pertanyaan nantinya akan mendapatkan skor atau 

nilai, agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut  ini : 

Tabel 4.12 Pengujian Menu Kuis 

No Item Uji Tipe Item Gambar Keterangan 

1. Processor Snapdragon 

 450 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

RAM 4GB 

Merk Vivo v9 

Layar  6,3 Inch 

 

Tabel 4.12 Pengujian Menu Aksara  (lanjutan) 

No Item Uji Tipe Item Gambar Keterangan 

2. Processor Snapdragon 

 435 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

RAM 3GB 

Merk Oppo A57 

Layar 5.2 Inch 



3. Processor Snapdragon 

 625 

 Aplikasi dapat 

dibuka dengan 

lancar dan 

dapat 

berfungsi 

dengan baik. 

RAM 3 GB 

Merk Xiaomi 

Redmi Note 

4X 

Layar 5.5 Inch 

 

4.6 Penyerahan Sistem dan Umpan Balik Prototype 

Penyerahan sistem dan umpan balik merupakan tahap akhir ketika aplikasi 

telah selesai dibuat dan diuji coba, selanjutkan mengkonfirmasi keguru 

bidang studi apakah perangkat lunak layak digunakan, jika layak 

selanjutnya peneliti mendistribusikan melalui Google Play Store agar 

semua orang bisa mengunduhnya dan jika tidak maka akan dilakukan 

perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ada. 

 

4.7 Kelebihan dan Kelemahan Perangkat Lunak 

a. Kelebihan 

Kelebihan perangkat lunak ini adalah sebagai berikut : 

- Aplikasi dapat diinstal pada semua merk smartphone yang 

sudah berbasis Android versi 5.0 (Lollipop) dan terbaru. 

- Aplikasiini bisa dijalankan tanpa harus terkoneksi dengan 

jaringan internet (Offline). 

- Aplikasi ini berukuran kecil sehingga tidak akan memakan 

banyak ruang penyimpanan. 

b. Kekurangan  

Kekurangan perangkat lunak ini adalah sebagai berikut : 



- Aplikasi ini tidak menggunakan database, sehingga jika ingin 

memperbaharui aplikasi harus membongkar aplikasi. 

- Tidak dapat diinstal pada IOS dan Windows phone. 



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan  uraian-uraian dan  pembahasan pada bab I sampai bab IV 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perangkat lunak ini dapat membantu siswa belajar bahasa jawa 

dengan baik dimana dan kapan saja. 

2. Aplikasi media pembelajaran bahasa jawa ini dapat dijalankan 

tanpa menggunakan koneksi internet. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengalaman selama berlangsungnya perancangan dan 

implementasi media pembelajaran bahasa jawa ini terdapat beberapa saran 

sebagai berikut : 

1. Perangkat lunak ini agar kedepannya dapat dikembangkan dengan 

menggunakan database agar kosakata pada perangkat lunak bisa 

lebih banyak. 

2. Aplikasi media pembelajaran bahasa jawa ini dapat dikembangkan 

agar tipe operasi seperti IOS dan Windows juga bisa 

menggunakannya. 
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Koding Menu Home .JAVA 

package com.example.user.skripsi; 

import android.content.DialogInterface; 

import android.content.Intent; 

import android.os.Bundle; 

import android.support.v7.app.AlertDialog; 

import android.support.v7.app.AppCompatActivity; 

import android.view.View; 

import android.widget.Button; 

import android.widget.LinearLayout; 

 

public class MainActivity extends AppCompatActivity { 

    LinearLayout mkawruh, maksara, mkuis, mabout; 

    Button exit; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_main); 

 

        mkawruh = (LinearLayout) findViewById(R.id.kawruh); 

        maksara = (LinearLayout) findViewById(R.id.aksara); 

        mkuis = (LinearLayout) findViewById(R.id.kuis); 

        mabout = (LinearLayout) findViewById(R.id.about); 

        exit = (Button) findViewById(R.id.exit); 

 

        mkawruh.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                Intent i = new Intent(MainActivity.this, Kawruh.class); 



                startActivity(i); 

            } 

        }); 

 

        maksara.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                Intent i = new Intent(MainActivity.this, Aksara.class); 

                startActivity(i); 

            } 

        }); 

 

        mabout.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                Intent i = new Intent(MainActivity.this, About.class); 

                startActivity(i); 

            } 

        }); 

 

        mkuis.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                Intent i = new Intent(MainActivity.this, WelcomeKuis.class); 

                startActivity(i); 

            } 

        }); 

 

        exit.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 



            @Override 

            public void onClick(View view) { 

                onBackPressed(); 

            } 

        }); 

    } 

    @Override 

    public void onBackPressed() { 

        AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(this); 

        builder.setCancelable(false); 

        builder.setMessage("Do you want to Exit?"); 

        builder.setPositiveButton("Yes", new DialogInterface.OnClickListener() 

{ 

            @Override 

            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

                //if user pressed "yes", then he is allowed to exit from 

application 

                finish(); 

                moveTaskToBack(true); 

                System.exit(0); 

            } 

        }); 

        builder.setNegativeButton("No", new DialogInterface.OnClickListener() 

{ 

            @Override 

            public void onClick(DialogInterface dialog, int which) { 

                //if user select "No", just cancel this dialog and continue 

with app 

                dialog.cancel(); 

            } 



        }); 

        AlertDialog alert = builder.create(); 

        alert.show(); 

    } 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koding Menu Home .XML 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<RelativeLayout 

    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

    android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    android:background="@color/putih" 

    tools:context=".MainActivity"> 

 

    <Button 

        android:id="@+id/exit" 

        android:layout_width="25dp" 

        android:layout_height="25dp" 

        android:background="@drawable/exit" 

        android:layout_alignParentRight="true" 

        android:layout_margin="10dp"/> 

    <ImageView 

        android:id="@+id/wayang" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="175dp" 

        android:layout_alignParentTop="true" 

        android:layout_centerHorizontal="true" 

        android:background="@drawable/wayang" /> 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/kawruh" 

        android:layout_width="wrap_content" 

        android:layout_height="wrap_content" 



        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_below="@+id/wayang" 

        android:layout_margin="25dp" 

        android:background="@color/putih" 

        android:orientation="vertical"> 

        <ImageView 

            android:layout_width="150dp" 

            android:layout_height="140dp" 

            android:src="@drawable/logobuku"/> 

        <TextView 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:gravity="center" 

            android:text="KAWRUH" 

            android:textSize="19sp" 

            android:textColor="@color/hitam" 

            android:fontFamily="@font/jawapalsu" /> 

        <TextView 

            android:layout_width="match_parent" 

            android:layout_height="wrap_content" 

            android:text="Ilmu Pengetahuan" 

            android:gravity="center" 

            android:textSize="13sp" 

            android:textColor="@color/hitam" 

            android:textStyle="italic"/> 

        </LinearLayout> 

    <LinearLayout 

        android:id="@+id/aksara" 

        android:layout_width="wrap_content" 



        android:layout_height="wrap_content" 

        android:layout_alignParentLeft="true" 

        android:layout_below="@id/kawruh" 

        android:layout_margin="25dp" 

        android:background="@color/putih" 
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