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ABSTRACT

In the modern era, the role of technology is inseparable from our lives. Among
the mobile devices is growing very rapidly accompanied by the increasing number of
applications. One benefit of the ease of technology as a learning media cultural
knowledge that now is starting to be forgotten by the nation child.

Although we can get the information and cultural knowledge through a variety of
media such as books, the Internet, or cultural figures, but the media is considered to be
less effective and attractive to contemporary life. Therefore, we need a media that right at
this moment, through android mobile application technology.

In the application will be discussed on the information and knowledge Javanese
shadow puppets, such as name, origin, character, and his family tree of human values
that we can all apply, along with pictures of the leather puppet. In addition, the application
also comes with basic questions to gauge our knowledge puppet shadow.

From the making of the application is expected to be easier for us to get information
about Java puppet as well will always remind us of Indonesian culture that needs to be
preserved.

Keywords: Puppet Shadow Knowledge Application, Learning Media, Culture of Java.



1. Pendahuluan

Di era yang semakin modern ini pendidikan moral dan budi pekerti perlu

dikembangkan di kalangan remaja agar mereka kelak menjadi manusia bukan hanya

yang pandai tetapi berbudi pekerti luhur, berbudaya dan religius. Sementara itu dalam

budaya Jawa, dikenal karya nenek moyang yang adi luhung memuat tuntunan (ajaran

moral budi pekerti) dan tontonan (hiburan) yaitu wayang kulit (Margono,2000: 5).

Menghubungkan pentingnya pendidikan budi pekerti dan wayang bagi pelestarian

budaya Jawa di Indonesia, maka sangat perlu dibuat sebuah terobosan yang cukup

menarik,efektif dan mudah digunakan di era modern seperti sekarang ini yaitu sebuah

aplikasi mobile Android yang membahas mengenai pengetahuan wayang kulit tersebut.

Di dalam aplikasi ini akan dibahas mengenai informasi dan pengetahuan wayang

kulit jawa seperti nama wayang, asal-usul, keluarga, kesaktian, sifat-sifat wayang yang

dapat kita terapkan, serta informasi penting lainnya, disertai gambar-gambar tokoh

wayang kulit tersebut. Selain itu aplikasi ini juga dilengkapi dengan soal-soal dasar untuk

mengukur pengetahuan pembelajaran kita akan tokoh wayang kulit tersebut. Maka dari

itu penulis memberi judul pembuatan skripsi ini dengan ” Membuat Aplikasi Pengetahuan

Wayang Kulit Sebagai Media Pembelajaran Budaya Jawa Berbasis Android”.

2. Landasan Teori

2.1 Wayang
2.1.1 Pengertian Wayang

Istilah ”wayang” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga, Jakarta:

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka, 2005), diartikan1:

1. Boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu dan

sebagainya yang dapat dimanfaatkan untuk memerankan tokoh dalam

pertunjukan drama tradisional (Bali, Jawa, Sunda, dan sebagainya),

biasanya dimainkan oleh seseorang yang disebut dalang.

2. Pertunjukan wayang (selengkapnya).

3. Bayang-bayang.

2.1.2 Wayang Kulit

Menurut Ki Dalang Sunarno, S.Pd. dalam bukunya Pubadiri Kajatining Ringgit

(2004), bahwa nama wayang kulit atau dalam bahasa Jawa ngoko (kasar) disebut

1 J. Syahban Yasasusatra, Mengenal Tokoh Pewayangan, hal 1



Wayang Walulang itu memiliki pengertian yang tersamar, ada yang menyebutnya dengan

ringgit berasal dari dua kata yaitu Miring dan Anggit2. Hal itu dikarenakan bentuk wayang

kulit yang memang dibuat (anggit=bahasa jawa) dari sisi samping (ngiringan=bahasa

Jawa) yang berarti miring.

2.2 Media Pembelajaran

Menurut Heinich (6) “kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium.

Medium dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar terjadinya komunikasi dari

pengirim menuju penerima”.

Adapun media pembelajaran menurut Ibrahim diartikan sebagai : segala sesuatu

yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau isi pelajaran, merangsang pikiran,

perasaan, perhatian dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong proses belajar

mengajar (112).

2.3 Android
2.3.1 Terminologi Android

Android adalah sistem operasi bergerak (mobile operating system) yang

mengadopsi sistem operasi Linux, namun telah dimodifikasi. Android diambil alih oleh

google pada tahun 2005 dari Android, Inc sebgai bagian strategi untuk mengisi pasar

sistem operasi bergerak. Google mengambil alih seluruh hasil kerja Android termasuk tim

yang mengembangkan Android3.

2.3.2 Aplikasi Android

Aplikasi Android ditulis dalam bahasa permrograman java4. Kode java

dikompilasi bersama dengan data file yang dibutuhkan menjadi bentuk package oleh apt

tools sehingga menghasilkan file berekstensi apk5. File apk adalah file aplikasi Android

yang bisa di install di perangkat mobile dengan sistem operasi Android6.

2 J. Syahban Yasasusatra, Mengenal Tokoh Pewayangan , hal 20
3 Dodit Suprianto, Rini Agustina, Pemrograman Aplikasi Android, hal 9
4 Nazruddin Safaat H, Android Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis
Android, hal 9
5 Ibid.
6 Ibid.



2.4 Software Development Life Cycle

SDLC (Systems Development Life Cycle) dalam rekayasa sistem dan rekayasa

perangkat lunak adalah proses pembuatan dan pengubahan sistem serta model dan

metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem-sistem tersebut7. Konsep ini

umumnya merujuk pada sistem komputer atau informasi.

2.5 UML (Unified Modeling Language)
2.5.1 Pengertian UML (Unified Modeling Language)

Unified Modeling Language (UML) adalah sebuah “bahasa” yang telah menjadi

standar dalam industri untuk visualisasi, merancang dan mendokumentasikan sistem

piranti lunak. UML menawarkan sebuah standar untuk meranacang model sebuah

sistem8.

2.5.2 Use Casse Diagram
Use Case Diagram adalah gambar dari beberapa atau seluruh actor dan use

case dengan tujuan mengenali interaksi mereka dalam suatu sistem9. Use Case Diagram

menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem, yang ditekankan

adalah “apa” yang diperbuat sistem, dan bukan “bagaimana”.

2.5.3 Activity Diagram

Activity diagram menggambarkan rangkaian aliran dari atifitas, digunakan untuk

mendeskripsikan aktivitas yang dibentuk dalam suatu operasi sehingga dapat juga

digunakan untuk aktifitas lainnya seperti use case atau interaksi10.

2.5.4 Squence Diagram
Sequence Diagram menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek

dan untuk menunjukan rangkaian pesan yang dikirim antar objek juga interaksi antar

objek, sesuatu yang terjadi pada titik tertentu dalam eksekusi sistem11.

7 Muh. Auliya Rahman,Danang Setiadi, dan Moch Awang Putra Pratama, “Systems Development
Life Cycle (SDLC)”, http://teknologi.kompasiana.com/terapan/2010/09/28/systems-
development-life-cycle-sdlc-271352.html
8 Verdi Yasin, REKAYASA PERANGKAT LUNAK BERORIENTASI OBJEK Pemodelan, Arsitektur dan
Perancangan (Modeling, Architecture and Design), hal 194
9 Ibid, hal 269.
10 Ibid, hal 270.
11 Ibid, hal 272.



2.5.5 Class Diagram
Class diagram menggambarkan  struktur dan deskripsi class, package, dan

object berserta hubungan satu sama lain seperti containment, pewarisan, asosiasi dan

lain-lain12. Class diagram berfungsi untuk menjelaskan tipe dari objek sistem dan

hubungannya dengan objek lain13.

2.6 Basis Data

2.6.1 Pengertian Basis Data
Basis data adalah kumpulan data yang saling berelasi14. Data sendiri merupakan

fakta mengenai objek, orang dan lain-lain15. Data dinyatakan dengan nilai(angka, deretan

karakter, atau symbol)16.

2.6.2 Database Management System (DBMS)
Database management system adalah suatu sistem piranti lunak yang

memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, memelihara, serta mengatur

akses terhadap basis data17.

2.6.3 SQLite Database
SQLite adalah database yang bisa dibangun di Android. Hampir sama dengan

SQL pada dekstop, SQLite memiliki fitur relasional database namun hanya membutuhkan

sedikit memori.18

2.6.4 MySQL
MySQL merupakan software RDBMS (atau server database) yang dapat

mengelola database dengan sangat cepat, dapat menampung data dalam jumlah sangat

besar, dapat diakses oleh banyak user(multi-user), dan dapat melakukan suati proses

secara sinkron atau berbarengan(multi-threaded)19.

12 Verdi Yasin, REKAYASA PERANGKAT LUNAK BERORIENTASI OBJEK Pemodelan, Arsitektur dan
Perancangan (Modeling, Architecture and Design), hal 273
13 Ibid.
14 Kusrini, Strategi Perancangan dan Pengolahan Basis Data, hal 2
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Ibid,  hal 276
18 Arif Akbarul Huda, 24 Jam Pintar Pemrograman Android, hal 125
19 Budi Raharjo, Belajar Otodidak Membuat Database Menggunakan MySQL, hal 21-22



2.7 Bahasa Pemrograman yang Digunakan
2.7.1 PHP

Pada mulanya interface tersebut diberi nama Personal Home Page, yang

memiliki kemampuan untuk mencatat seluruh informasi dari pengunjung situs online-nya

kemudian di kembangkan sehingga mendukung database mSQL dengan menggunakan

parser SQL , pengembangan ini diberi nama FI (Form Interpreter)20. Kemudian PHP/FI

versi 2.0 diluncurkan , selanjutnya PHP dikembangkan oleh tim untuk memberikan

kemampuan seimbang dengan aplikasi lainnya21.

2.7.2 Java
Java adalah suatu jenis teknologi pemrograman yang dikembangkan oleh Sun

Microsystem. Teknologi java dapat digunakan untuk pembuatan aplikasi database, web,

jaringan, ataupun grafis22. Java merupakan bahasa pemrograman yang sangat andal.

Keandalannya ini terbukti sesuai dengan slogannya yaitu “Write One Run Everywhere”

yang mana penulisan kode program dalam bahasa java dapat dapat dijalankan pada

berbagai sistem operasi yang digunakan asalkan ada mesin penerjemah bahasa java

yang disebut dengan Java Virtual Machine atau JVM sehingga lebih praktis untuk

diterapkan23.

2.8 Perangkat Lunak Yang Digunakan

2.8.1 IDE Eclipse
Eclipse adalah IDE (Integrated Development Environment) untuk

pengembangan java/android yang free dan dapat di-download di website resmi

www.eclipse.org24.

2.8.2 Android Software Development Kit (SDK)
Android Software Development Kit (SDK) berisi debugger, library, emulator,

dokumentasi, contoh kode program dan tutorial. SDK Android adalah mesin utama untuk

mengembangkan aplikasi Android25.

20 Budi Raharjo, Belajar Otodidak Membuat Database Menggunakan MySQL, hal 21-22.
21 Stendy B. Sakur, PHP 5 Pemrograman Berorientasi Objek – Konsep & Implementasi, hal 3.
22 Wahana Komputer, Membangun Aplikasi Bisnis dengan NetBean7, hal 2
23 Ibid.
24 Nazruddin Safaat H, Android Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis
Android, hal 16
25 Dodit Suprianto dan Rini Agustina, S.Kom, M.Pd, Pemrograman Aplikasi Android, hal 14



2.8.3 Android Development Tool (ADT) Plugins
Plugins Android Development Tool (ADT) berguna sebagai pengenal Android di

dalam IDE Eclipse26.

2.8.4 Adobe Dreamweaver CS3
Adobe Dreamweaver adalah sebuah HTML ( Hyper Text Markup Language )

editor profesional untuk mendesain web secara visual dan mengelola situs  atau halaman

web.

2.8.5 XAMPP
XAMPP adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi

dan merupakan kompilasi dari beberapa program. Nama XAMPP merupakan singkatan

dari X : Program ini dapat dijalankan dibanyak sistem operasi, seperti windows, linux,

mac os, dan solaris. A : Apache, merupakan aplikasi web server. M : MySQL, merupakan

aplikasi database server. P : PHP, bahasa pemrograman web. Bahasa pemrograman

PHP merupakan bahasa pemrograman untuk membuat web dan P : Perl, bahasa

pemrograman.

3. Analisis Dan Perancangan

Tahap analisis sistem dilakukan setelah tahap perencanaan sistem (system

planning) dan sebelum tahap desain sistem (system desain). Tahap analisis merupakan

tahap yang kritis dan sangat penting, karena kesalahan  didalam  tahap ini akan

menyebabkan kesalahan ditahap berikutnya.

3.1 Analisis Kebutuhan Sistem
Dalam perancangan sistem peneliti mendefinisikan kebutuhan sistem dan proses

apa saja yang akan dilakukan oleh sistem. Kebutuhan sistem terdiri terbagi menjadi dua

yaitu fungsional dan kebutuhan nonfungsional27.

26 Dodit Suprianto dan Rini Agustina, S.Kom, M.Pd, Pemrograman Aplikasi Android, hal 14
27 Hanif Al Fatta , Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing
Perusahaan dn Organisasi Modern, hal 63



3.2 Analisis Kelayakan Sistem
Setelah sistem analisis selesai menyusun dokumen kebutuhan sistem, maka

tahap desain sistem bisa dimulai. Namun tidak semua kebutuhan sistem yang

didefinisikan pada poin analisis kebutuhan layak untuk dikembangkan.

3.3 Perancangan UML

3.3.1 Use Case Diagram

Gambar 3.1 Use Case Diagram

3.3.2 Activity Diagram

Gambar 3.2 Activity Akses Data



Gambar 3.3 Activity Quis

Gambar 3.4 Activity Update Data



3.3.3 Class Diagram

Gambar 3.5 Class Diagram



3.3.4 Sequence Diagram

Gambar 3.6 Sequence Diagram Search

Gambar 3.7 Sequence Diagram login Admin



3.3.5 Entity Relationship Diagram

Gambar 3.8 Entity Relationship Diagram

4. Implementasi dan Pembahasan

Implementasi merupakan tahapan setelah melakukan analisis dan perancangan

sistem pada siklus rekayasa perangkat lunak, dimana aplikasi siap dioperasikan pada

keadaan yang sebenarnya, sehingga dari sini akan diketahui apakah program atau

aplikasi yang telah dibuat benar-benar dapat menghasikan output yang sesuai dengan

tujuan yang diinginkan atau tidak.

4.1 Interface Aplikasi Mobile
4.1.1 Menu Awal

Tampilan ini adalah tampilan pertama aplikasi setelah splash screen. Mulai dari

atas terdapat header yang berisi tulisan menu utama dan tombol update manual di



sebelah kanannya. Dibawahnya terdapat lima tombol menu dengan fungsinya masing-

masing.

Gambar 4.1 Menu Awal

4.1.2 History
Tampilan ini berisi tentang cerita seputar pewayangan seperti deskripsi dan lain

sebagainya. Selain itu juga terdapat gambar gunungan agar tampilan ini lebih menarik

dan tidak monoton jika berisi hanya tulisan saja.

Gambar 4.2 History

4.1.3 Karakter
Tampilan ini berisi beberapa kategori karakter wayang kulit yang berupa tombol-

tombol seperti tokoh satria, raja, resi, dewa, putri, abdi, dan raksasa. Pemakai aplikasi

diminta untuk memilih kategori wayang yang akan dilihat informasinya. Selain itu



disediakan juga kolom search apabila pemakai ingin mencari salah satu tokoh

pewayangan secara cepat.

Gambar 4.3 Karakter
4.1.4 Quis

Pada menu ini, jika tombol Quis ditekan, maka akan tampil 10 soal multiple

choice tentang pengetahuan seputar wayang kulit. Pengguna diminta untuk memilih

salah satu jawaban yang benar kemudian menekan tombol lanjut untuk menuju soal

selanjutnya. Diakhir soal akan muncul score yang berhasil didapatkan dari menjawab

soal.

Gambar 4.4 Quis



4.2 Interface Aplikasi Website
4.2.1 Tampilan Home

Tampilan ini adalah halaman awal web admin. Berisi tulisan selamat datang dan

menu-menu yang bisa digunakan untuk menambah, mengedit dan menghapus data.

Gambar 4.5 Tampilan Home
4.2.2 Tampilan Tambah Data Wayang

Tampilan ini menampilkan form yang berisi kolom-kolom untuk diisi data-data

wayang yang akan diinputkan. Disini dapat menginputkan teks dan juga gambar.

Gambar 4.6 Tampilan tambah Data Wayang



5. Penutup

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, pembuatan dan implementasi program yang

penulis kerjakan dan berdasarkan rumusan masalah yang ada, yaitu sebagai berikut :

Bagaimana membuat sebuah aplikasi mobile berbasis android yang dapat

memberikan informasi seputar wayang kulit? Bagaimana merancang sebuah media

pembelajaran wayang kulit yang efektif dan sesuai dengan kehidupan modern seperti

sekarang ini? Bagaimana aplikasi tersebut dapat meng-update data pada aplikasi  dari

server dan menyediakan fitur pencarian nama wayang? Maka dapat diambil kesimpulan

bahwa:

1. “Aplikasi Pengetahuan Wayang Kulit Sebagai Media Pembelajaran Budaya Jawa

Berbasis Android” ini cukup dapat menjadi media pencarian informasi mengenai

seputar wayang kulit yang baik dan mudah digunakan karena dengan tampilan

yang sederhana, menarik, informasinya cukup lengkap dan terdapat fitur help

untuk membantu pengguna aplikasi.

2. “Aplikasi Pengetahuan Wayang Kulit Sebagai Media Pembelajaran Budaya Jawa

Berbasis Android” ini cukup bisa menjadi media pembelajaran yang efektif dan

efisien karena terdapat fitur quis yang mudah digunakan pada aplikasi android

yang sekarang ini banyak digunakan oleh kalangan masyarakat.

3. Aplikasi mampu menyediakan fitur update data dan searching nama wayang.

4. Aplikasi bisa dijalankan pada versi OS Android mulai dari Froyo sampai versi OS

Android Jelly Bean.

5. Server berguna bagi admin atau pembuat aplikasi untuk menambah, mengubah

dan menghapus informasi yang ada pada aplikasi wayang kulit tersebut.

5.2 Saran

Pada penulisan Skripsi ini tentu masih banyak kekurangan , dan mungkin dapat

disempurnakan oleh penelitian-penelitian berikutnya. Untuk lebih menyempurnakan

program ini penulis memberikan beberapa saran diantaranya :

1. Fungsi web server dalam aplikasi ini masih sebatas sebagai web admin yang

digunakan hanya untuk meng-input, menghapus dan meng-update data wayang,

untuk kedepannya penulis memberi saran agar fungsi-fungsi web dikembangkan

agar tidak hanya sebagai web admin tetapi juga bisa diakses oleh user atau

member.

2. Jika data pada web berjumlah banyak akan membuat aplikasi mobile

membutuhkan lebih banyak waktu untuk men-download keseluruhan data,



penulis menyarankan kepada pengembang selanjutnya untuk memberikan timer

pada saat aplikasi meng-update data dari web, sehingga pada saat koneksi data

sedang tidak dalam kondisi yang baik aplikasi akan secara otomatis

menghentikan download dan menggunakan data yang sudah ada pada database

mobile.

3. Update data pada aplikasi mobile untuk kedepannya juga dapat dibuat berjalan

secara otomatis apabila koneksi data ke internet memungkinkan tanpa menekan

tombol update. Atau dengan memberikan pesan pemberitahuan pada aplikasi

mobile pada saat tersedia data yang telah update.

4. Penambahan fitur sharing ke social media agar pengguna dapat membagi

informasi yang dibacanya kepada orang lain.
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