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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Adapun beberapa hasil penelitian yang telah penulis pelajari sebelumnya 

dalam mendukung proses perancangan pembuatan media pembelajaran bank 

umum ini, yaitu : 

“Pengembangan Media Pembelajaran IPA-Fisika Smartphone berbasis 

Android sebagai Penguat Karakter Sains Siswa” (Siti Fatimah, Yusuf Mufti, 

2014), “Adapun tujuan dari penelitian ini ialah dikembangkannya aplikasi media 

pembelajaran smatphone berbasis android pada materi tekanan untuk siswa 

SMP/MTs. Media pembelajaran smartphone berbasis android yang dikembangkan 

terdiri dari beberapa menu yang telah dibuat dan memiliki tujuan sebagai penguat 

karakter siswa. Karakter sains siswa yang dikuatkan dalam media ini ialah rasa 

keingintahuan, ketelitian, serta kreatifitas. Kesimpulan dari pada penelitian ini 

ialah adanya media pembelajaran smartphone berbasis android IPA-Fisika pada 

materi tekanan dinilai oleh 1 ahli media, 1 ahli materi, dan 1 guru menghasilkan 

kriteria kualitas Sangat Baik (SB) dengan presentase sebesar 89,09%.” 

“Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Hadis Untuk Perangkat Mobile 

Berbasis Android” (Heru Supriyono, Ardhiyatama Nur Saputra, Endah 

Sudarmilah, dan Ruswa Darsono, 2014), Tujuan dari pembuatan penelitian 

tersebut ialah dalam merancang serta membuat sebuah aplikasi smartphone untuk 

media pembelajaran dalam menyajikan dan mempelajari pengertian serta 

pemahaman dari ilmu hadis yang disertai dengan hadis-hadis pilihan serta latihan 

soal. Adapun beberapa tahap yang dilakukan dalam melakukan penelitian tersebut 
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yaitu, menganalisa kebutuhan, merancang arsitektur pada program aplikasi, 

membuat program aplikasi, melakukan pengujian atau uji coba teknis dan 

analisanya, dan “analisis respon calon pengguna melalui kuesioner. 

Kesimpulannya adalah hasil dari pada ujicoba implementasi aplikasi yang dibuat 

pada smartphone menunjukkan bahwa aplikasi tersebut dapat berjalan pada 

smartphone berbasis Android yang terdapat dipasaran, sangat efektif dan mudah 

dipahami dalam penggunaannya dan materi yang ada disampaikan sesuai dengan 

kebutuhan dan sangat bermanfaat“. 

“Aplikasi Multimedia sebagai Media Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 

Sosial Materi Budaya di Indonesia menggunakan Unity Engine untuk Sekolah 

Dasar” (Ade Riyantika Dewi, R. Rizal Isnanto, Kurniawan Teguh Martono, 

2015),”Dalam penelitian ini adapun metode yang digunakan yaitu, metode 

Multimedia Development Life Cycle (MDLC). Aplikasi multimedia pada 

pembelajaran pendamping tersebut dibuat dengan menggunakan Unity Engine dan 

Adobe Illustrator. Tujuan dibuatnya aplikasi multimedia ini ialah untuk bisa 

menarik minat belajar dari para siswa agar bisa dengan cepat dan mudah 

menangkap materi yang diberikan serta dapat belajar dengan mandiri dimanapun 

dan kapanpun. Untuk pengajar atau guru, dengan dibuatnya media pembelajaran 

berbasis mobile ini, diharapkan kedepannya bagi pengajar atau guru tidak lagi 

harus menerangkan materi dengan secara detail dengan cara yang konvensional, 

yang artinya seorang guru hanya akan menjadi seorang fasilitator ketika terdapat 

materi yang belum di mengerti. ” 

Penelitian dengan judul “Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis 

Android pada Materi Kelarutan untuk Meningkatkan Performa Akademik Peserta 

Didik SMA” (Resti Yektyastuti, Jaslin Ikhsan, 2016), hasil dari pengembangan 
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tersebut ialah berupa media pembelajaran kimia materi kelarutan yang dapat 

dioperasikan pada perangkat Android yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja 

akademik pada peserta didik SMA tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini ialah 

penggunaan media pembelajaran kimia berbasis android memberikan pengaruh 

pada peningkatan performa akademik berupa motivasi belajar dan hasil belajar 

kognitif peserta didik SMA. 

“Pengembangan Media Pembelajaran KUTEBAK Mata Pelajaran Dasar-

Dasar Perbankan Kelas X Akuntansi SMK Negeri 3 Surakarta” (Charisma Nur 

Oktaviana, Sigit Santoso, Sri Sumaryati, 2016).““Materi Dasar-Dasar Perbankan 

merupakan materi yang cukup mudah namun memerlukan perhatian dan 

konsentrasi untuk memahaminya. Ketika guru menjelaskan materi Dasar-Dasar 

Perbankan, guru membutuhkan media pembelajaran yang menarik agar siswa 

tetap memfokuskan perhatiannya terhadap materi yang sedang disampaikan. 

Pengembangan media pembelajaran merupakan pemecahan terhadap masalah 

yang ada dan dapat dijadikan sebagai media alternatif yang menyenangkanTujuan 

dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui kelayakan dari media pembelajaran 

KUTEBAK dalam pembelajaran Dasar-Dasar Perbankan.”Kesimpulan dari 

penelitian ini ialah media pembelajaran KUTEBAK sangat layak digunakan 

dalam pembelajaran Dasar-Dasar Perbankan sesuai dengan penilaian ahli media, 

ahli materi, praktisi dan siswa.” 

Berdasarkan dengan penelitian dari para terdahulu, maka dapat 

ditampilkan tabel penelitian yang berfungsi sebagai pembanding penelitian 

terdahulu dengan proyek terkait yang akan dibuat oleh penulis (Lihat Tabel 2.1) 
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Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 
 

Peneliti Tahun Judul Penelitian Kesimpulan Penelitian 

 

Siti Fatimah 

& Yusuf 

Mufti 

 

 

 

2014 

 

Pengembangan Media 

Pembelajaran IPA-Fisika 

Smartphone berbasis 

Android sebagai Penguat 

Karakter Sains Siswa 

 

 

 

“ Media pembelajaran 

smartphone berbasis 

android IPA-Fisika pada 

materi tekanan dinilai 

oleh 1 ahli media, 1 ahli 

materi, dan 1 guru 

menghasilkan kriteria 

kualitas Sangat Baik 

(SB) “ 

 

 

Heru 

Supriyono, 

Ardhiyatama 

Nur Saputra, 

Endah 

Sudarmilah, 

& Ruswa 

Darsono 

 
 

2014 

 
 

Rancang Bangun 

Aplikasi Pembelajaran 

Hadis Untuk Perangkat 

Mobile Berbasis 

Android. 

 
 

“Hasil pengujian 

implementasi sistem 

yang dibuat pada 

smartphone 

menunjukkan bahwa 

sistem dapat berjalan 

pada smartphone dengan 

sistem operasi Android. 

Efektif, mudah dipahami 

dalam penggunaannya 

dan materi yang ada di 

dalamnya sesuai dengan 

kebutuhan, materi-

materinya sangat 

bermanfaat. “ 
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Peneliti Tahun Judul Penelitian Kesimpulan Penelitian 

 

Ade 

Riyantika 

Dewi, R. 

Rizal Isnanto, 

& Kurniawan 

Teguh 

Martono 

 

2015 

 

Aplikasi Multimedia 

sebagai Media 

Pembelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial 

Materi Budaya di 

Indonesia menggunakan 

Unity Engine untuk 

Sekolah Dasar 

 

“Aplikasi yang dibuat 

telah memenuhi syarat 

kelayakan dan dapat 

digunakan siswa SD 

untuk memanfaatkan 

media pendamping 

pembelajaran yang 

interaktif berbasis mobile 

dalam proses 

pembelajaran budaya 

sebagai alternatif 

pembelajaran yang 

menyenangkan. ” 
 

Resti 

Yektyastuti, 

& Jaslin 

Ikhsan 

 

2016 
 

Pengembangan Media 

Pembelajaran Berbasis 

Android pada Materi 

Kelarutan untuk 

Meningkatkan Performa 

Akademik Peserta Didik 

SMA 

 

Penggunaan media 

pembelajaran kimia 

berbasis android 

memberikan pengaruh 

pada peningkatan 

performa akademik 

berupa motivasi belajar 

dan hasil belajar kognitif 

peserta didik SMA 
 

Charisma 

Nur 

Oktaviana, 

Sigit Santoso, 

Sri Sumaryati 

 

2016 

 

Pengembangan Media 

Pembelajaran 

“KUTEBAK” Mata 

Pelajaran Dasar-Dasar 

Perbankan Kelas X 

Akuntansi SMK Negeri 3 

Surakarta 

 

Media pembelajaran 

„KUTEBAK‟ sangat 

layak digunakan dalam 

pembelajaran Dasar-

Dasar Perbankan sesuai 

dengan penilaian ahli 

media, ahli materi, 

praktisi dan siswa. 
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Berdasarkan hasil penelitian-penelitian diatas terdahulu, penulis akan 

membuat sebuah aplikasi media pembelajaran tentang edukasi bank umum 

berbasis android yang mana sudah terbukti berjalan baik seperti pada penelitian 

yang telah dilakukan oleh Charisma Nur Oktaviana (2016). Penelitian ini dibuat 

dengan menggunakan perangkat lunak (software) yang digunakan dipenelitian 

Ade Riyantika Dewi, R. Rizal Isnanto, & Kurniawan Teguh Martono (2015). 

Hasil aplikasi media pembelajaran ini akan di implementasikan pada smartphone 

berbasis android seperti yang dilakukan oleh Siti Fatimah & Yusuf Mufti (2014) 

pada penelitiannya. Dalam melakukan penelitian dan perancangan proyek ini 

dibutuhkan metode yang sudah terbukti efektif dalam merancang dan membuat 

sebuah aplikasi yang baik, maka penulis menggunakan metode Multimedia 

Development Life Cycle (MDLC) seperti penelitian yang dilakukan oleh Ade 

Riyantika Dewi, R. Rizal Isnanto, & Kurniawan Teguh Martono (2015). 

 
 
 

 2.2 Landasan Teori 

 2.2.1 Sistem Operasi Android 

Android Inc. didirikan oleh Andy Rubin, Rich Milner, Nick Sears, dan 

Chris White pada tahun 2003. Android ialah suatu “perangkat mobile berbasis 

linux yang mencakup sistem operasi, middleware dan aplikasi. Android sendiri 

menyediakan platform terbuka bagi para pengembang dalam membuat serta 

menciptakan suatu program atauaplikasi. Mulanya Google Inc. membeli Android 

Inc. yang merupakan pendatang baru dalam membuat perangkat lunak ponsel atau 

smartphone ( Dilan Arya Sujati, R. Rizal Isnanto, & Kurniawan Teguh Martono, 

2016). “ 
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Menurut dari wikipedia bahasa Indonesia, pengertian dari Android 

(/ˈæn.drɔɪd/; AN-droyd) merupakan sebuah sistem operasi berbasis Linux, yang 

dirancang untuk perangkat mobile layar sentuh (touch screen) yaitu, seperti pada 

smartphone maupun pada tablet. Tampilan antarmuka pada pengguna android 

berdasarkan atau sesuai dengan manipulasi langsung, dengan menggunakan input 

sentuh yang mirip seperti tindakan di dunia nyata (real), contohnya seperti 

mengetuk, menggesek, mencubit maupun membalikkan cubitan untuk manipulasi 

obyek pada layar. Android ialah sistem operasi dengan sumber yang terbuka 

(open source), dan Google merilis kodenya di bawah lisensi Apache. Kode dengan 

sumber terbuka serta lisensi perizinan pada android memungkinkan perangkat 

lunak untuk memodifikasi dengan bebas dan di distribusikan oleh yang membuat 

perangkat, operator nirkabel, dan pengembang aplikasi. Selain itu, android 

memiliki komunitas yang besar dalam pengembangan aplikasi (apps) yang 

memperluas fungsionalitas pada perangkat, umumnya ditulis dalam versi 

kustomisasi bahasa pemrograman Java. Android sendiri mempunyai beberapa 

keunggulan dari pada smartphone lainnya, yaitu : 

a. Android ialah bersifat Open Source yang artinya pengembang (Developer 

Android) bebas untuk mengembangkan aplikasi pada platform ini. 

b. Lengkap. Android menyediakan tools dalam membuat atau membangun 

suatu perangkat lunak (software) yang lengkap dibandingkan pada 

platform lainnya. 

c. Bebas (Free Platform). Android merupakan platform mobile yang tidak 

mempunyai batasan dalam  hal mengembangkan aplikasinya. Tidak ada 

lisensi dalam mengembangkan aplikasi Android. 
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2.2.2 Multimedia 

Multimedia dilihat dari bahasanya terdiri dua kata yaitu, kata “multi” dan 

“media”. Kata “multi” sendiri mempunyai pengertian yang banyak atau lebih dari 

satu. Sedangkan kata “media” adalah bentuk jamak dari medium, dapat juga 

diartikan sebagai wadah, sarana atau alat. Multimedia merupakan gabungan atau 

kombinasi paling sedikit dua media input ataupun output dari data, dimana media 

tersebut bisa berupa dalam bentuk gambar, teks atau tulisan, suara (audio), grafik, 

animasi dan video. Multimedia juga bisa“diartikan sebagai penggunaan beberapa 

media yang berbeda yang berfungsi untuk menggabungkan sekaligus 

menyampaikan suatu informasi (Dilan Arya Sujati, R. Rizal Isnanto, & 

Kurniawan Teguh Martono, 2016). “ 

Menurut Barker dan Tucker (Sunaryo Soenarto, 2005 : 116), kata 

“multimedia” dapat diartikan dengan kumpulan dari berbagai peralatan media 

yang berbeda yang digunakan dalam bentuk presentasi. Setelah tahun 1980-an, 

multimedia didefinisikan sebagai penyampaian informasi secara interaktif dan 

terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video dan animasi (Hackbarth, 

1996). Multimedia sendiri bisa dipergunakan dalam proses belajar mengajar 

sehingga dapat merangsang otak atau pikiran seseorang, perhatian, perasaan serta 

minat seorang pelajar dalam mencapai tujuan dari belajar tersebut. 

Multimedia merupakan sebuah konsep teknologi untuk menyajikan suatu 

informasi, yang terdiri dari beberapa gabungan atau kombinasi dari gambar, suara, 

animasi, video yang menjadikan alasan mengapa multimedia sangat diperlukan 

dan diminati zaman sekarang ini. Perkembangan multimedia tidak hanya sebatas 

pada berkembangnya perangkat lunak dan kegunaannya, dan saat ini telah banyak 
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digunakan dalam lingkup usaha, pendidikan, dan instansi pemerintahan 

(Mudiyanto Setiawan, Arie S.M Lumenta, Virginia Tulenan, 2016) 

Terdapat lima elemen utama di dalam multimedia menurut Aldiana (2016), 

yaitu :  

1. Teks 

Teks adalah simbol dari komunikasi dan merupakan dasar dari 

penyampaian sebuah informasi. Di dalam multimedia teks masih dapat 

memberikan informasi yang dapat memiliki makna, oleh karena itu dalam 

penggunaan teks harus di perhatikan penulisannya. 

2. Gambar 

Gambar ialah suatu elemen visual yang membentuk multimedia. Sebuah 

gambar bisa memberikan efek pada tampilan sebuah informasi menjadi 

lebih menarik perhatian pengguna dan menyimpan makna tertentu. Dalam 

sebuah gambar terdapat banyak informasi yang dapat ditemukan. 

3. Suara 

Suara adalah elemen multimedia yang paling sensasional. Suara memiliki 

energi yang memberikan hasil yang lebih nyata. Tekanan suara di ukur 

dalam decibel (db) 

4. Animasi 

Animasi ialah kumpulan suatu gambar atau objek yang ditampilkan secara 

berurutan sehingga terlihat hidup atau bergerak. Pergerakan animasi akan 

lebih mudah dipahami dari pada gambar atau objek yang tidak bergerak 

atau diam.  
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5. Video 

Video adalah elemen multimedia yang terdiri dari gambar-gambar yang 

saling berurutan yang dapat menarik perhatian user untuk melihat 

informasi yang di sampaikan. Dari seluruh elemen multimedia video 

mempunyai kualitas terbaik untuk menarik perhatian user. Tetapi 

penggunaan video yang yang kurang baik dapat mengurangi perhatian 

user. 

 

 

 

 

2.2.3 Media Pembelajaran 
 

Sebuah media pembelajaran itu sangat diperlukan bagi pengajar atau 

pendidik, sehingga pembelajaran bisa berjalan efektif serta efisien. Media 

pembelajaran merupakan suatu alat yang diterapkan oleh seorang pengajar atau 

guru dalam menjelaskan serta mempermudah dalam proses kegiatan belajar 

mengajar bagi pelajar atau siswa. Media pembelajaran ialah suatu alat, cara atau 

suatu metode yang digunakan oleh pengajar atau guru yang berfungsi sebagai 

pemberi informasi dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada pelajar atau 

siswa yang berperan sebagai penerima informasi (Falahudin, 2014). 

 
 
 
 

 

2.2.4 Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

Pengembangan pada suatu multimedia bisa dijalankan dengan 

menggunakan metodologi Multimedia Development Life Cycle (MDLC) 

(Mudiyanto Setiawan, Arie S.M Lumenta, Virginia Tulenan, 2016). MDLC  

memiliki enam tahapan metode yaitu, konsep (Concept), Desain (Design), 

Pengumpulan Materi (Material collecting), Pembuatan (Assembly), Uji coba 

(Testing), dan Distribusi (Distribution). 
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1. Konsep (Concept) 

Tahap konsep (concept) ialah tahapan atau langkah yang berfungsi dalam 

menentukan suatu tujuan serta target untuk pengguna aplikasi (identifikasi 

audience). Selain itu menentukan macam aplikasi (presentasi, interaktif, dll) dan 

tujuan aplikasi (hiburan, pelatihan, pembelajaran, dll). 

2. Desain atau Perancangan (Design) 

Desain (design) atau perancangan ialah tahapan dalam membuat 

spesifikasi tentang arsitektur aplikasi atau program, tampilan, gaya, serta 

kebutuhan material atau bahan untuk program. 

3. Pengumpulan Materi (Material Collecting) 

Pengumpulan Materi (Material Collecting) ialah tahap dimana 

pengumpulan bahan atau objek harus sesuai dengan kebutuhan. Tahap 

pengumpulan materi ini bisa dikerjakan secara paralel yaitu dengan tahap 

assembly. Pada beberapa kasus, tahap Material Collecting dan tahap Assembly 

akan dikerjakan dengan cara linear tidak paralel. 

4. Pembuatan (Assembly) 

Tahap pembuatan (assembly) ialah tahap dimana semua bahan atau objek  dalam 

bentuk multimedia dibuat. Pada tahap pembuatan aplikasi ini semua berdasarkan 

pada tahap desain. 

5. Pengujian (Testing) 

Pengujian atau ujicoba dilakukan setelah selesai tahap pembuatan 

(assembly) dengan menjalankan aplikasi atau program dan dilihat apakah ada 

kesalahan atau tidak. Uji coba dapat didefinisikan dengan kumpulan kondisi input 

dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program (M. Sidi 

Mustaqbal, Roeri Fajri Firdaus, Hendra Rahmadi, 2015). 
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Pada pengujian atau ujicoba menggunakan pendekatan Black box. Black 

box adalah metode pengujian dimana data ujicoba atau tes berasal dari persyaratan 

fungsional yang ditentukan tanpa memperhatikan struktur program akhir (Perry, 

1990:p100). Pengujian Black box fokus pada spesifikasi kegunaan atau fungsi dari 

aplikasi tersebut. 

 

6. Distribusi (Distribution) 

Ini ialah tahap atau langkah terakhir pada metode MDLC, dimana sebuah 

aplikasi diletakkan dalam suatu media penyimpanan (storage). Dalam tahap 

distribusi ini, ketika media penyimpanan tidak dapat mencukupi kapasitas atau 

menampung kapasitas dari aplikasinya, maka akan dilakukan kompresi terhadap 

aplikasi tersebut. 

 

2.3 Tools yang digunakan 

2.3.1 Unity Engine 

Unity engine adalah salah satu alat atau mesin permainan (game engine) 

untuk membuat sebuah permainan yang sering dipergunakan. Unity sendiri 

mempunyai fitur-fitur dalam mengembangkan suatu permainan (game) dalam 

berbagai bentuk platform, seperti pada platform Unity Web, Windows, Android, 

Mac, iOS, XBox, Playstation 3 serta Wii. Didalam unity ini tersedia berbaga jenis 

pilihan bahasa pemrograman yaitu, bahasa pemograman C#, BooScript  dan 

JavaScript. Meskipun telah tersedia dalam tiga bahasa pemrograman, kebanyakan 

suatu developer lebih sering menggunakan bahasa pemograman C# dan 

JavaScript sebagai bahasa yang dipergunakan dalam membuat maupun 

mengembangkan proyek permainannya.“ Aplikasi Unity mendukung dalam proses 

pembuatan game 2D dan game 3D, akan tetapi unity lebih ditekankan pada 

pembuatan game 3D. Pengembangan dalam sebuah game lebih ditekankan kepada 
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tampilan atau desain visual dari pada pemrogramannya. Unity mempunyai 

beberapa jendela-jendela, dimana pada masing-masing jendela mempunyai 

kegunaan yang berbeda-beda.” Pengguna bisa melakukan beberapa hal seperti 

menampilkan, menyembunyikan, mengganti size serta mengatur posisi atau letak 

dari sebuah jendela tersebut. Adapun dibawah ini merupakan jendela-jendela yang 

ada didalam Unity Engine (“Nanik Sri Rahayu, 2013”) : 

1. Window Animation, bisa dipergunakan ketika pengguna akan membuat 

sebuah animasi sederhana dalam membuat sebuah permainan. 

2. Window Hierarchi, biasanya berhubungan dengan jendela Scene. Jendela 

hirarki akan  menampilkan apa yang terdapat pada jendela Scene dalam 

bentuk daftar. 

3. Window Inspector, pada jendela ini memiliki berbagai pengaturan. Isi 

dalam jendela ini dapat berganti-ganti ketika meng-klik suatu objek yang 

berbeda. 

4. Window Project, pada jendela ini terdiri dari hirarki dan folder-folder asset 

yang dimiliki. Asset bisa digunakan dengan melakukan drag drop ke 

jendela scene. 

5. Window Game,  merupakan suatu jendela simulasi permainan ketika 

dijalankan. Jendela ini banyak berfungsi ketika menjalankan permainan 

atau ketika proses debugging. 

6. Window Scene, biasanya dipergunakan dalam mengatur suatu tata letak 

dari sebuah objek pada suatu permainan. Untuk pengguna sendiri bisa 

memasukkan atau menambahkan obyek dengan cara menarik atau drag 

drop obyek dari jendela proyek ke jendela scene. 
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2.3.2 Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop merupakan perangkat lunak (software), yang berfungsi 

untuk pengeditan atau mengola suatu gambar maupun foto, dengan adanya adobe 

photoshop pengguna bisa melakukan manipulasi serta memperindah gambar atau 

foto yang hendak kita cetak, dengan memberikan efek-efek sesuai dengan yang 

kita diinginkan agar lebih menarik dengan lebih efisien (Purba, 2015). 
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