
 
 

4 
 

Bab II. 

DASAR TEORI 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan 

melalui hasil dari berbagai penelitian sebelumnya merupakan 

hal yang sangat perlu dijadikan sebagai data pendukung 

diantaranya: 

-  Kusniyati and Sitanggang (2016) melakukan pembuatan 

Aplikasi Edukasi Budaya Toba Samosir Berbasis 

Android [3]. Pada pembuatan aplikasi tersebut 

memanfaatkan kemajuan teknologi untuk mempermudah 

user dalam mencari informasi wisata terutama pada 

ruang lingkup budaya Toba Samosir yang terpopuler. 

Media informasi wisata pada umumnya memanfaatkan 

media berupa website dan iklan di televisi. Dalam proses 

pembuatan aplikasi informasi budaya Toba Samosir ini 

memang tidak semudah media website maupun iklan di 

televisi tetapi aplikasi ini lebih praktis dan efisien jika 

dibandingkan dengan kedua media sebelumnya. 

- Yuningsih, Setyaningsih, and Karlitasari (2016) 

melakukan pembuatan Aplikasi Pengenalan Budaya 

Suku Baduy Berbasis Android [4]. Mengenal budaya 

suku Baduy sudah menjadi bagian yang sangat penting 

untuk menunjang keberadaan budaya suku Baduy yang 
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semakin tersingkir oleh perkembangan zaman yang 

sudah mengenal teknologi saat ini, serta meningkatkan 

kesadaran bahwa masih ada sekelompok orang yang 

masih mempertahankan aturan adat yang menurut 

mereka akan mendatangkan kebaikan dalam 

kelangsungan hidupnya. Salah satu cara yang dapat 

digunakan adalah dengan menggunakan media informasi 

berbasi mobile, melalui aplikasi ini pengguna dapat 

memperoleh informasi mengenai pengenalan budaya 

suku tertentu secara rinci dalam menunjang keberadaan 

maupun media promosi bagi perkembangan kebudayaan 

tersebut. Aplikasi ini merupakan sebuah media 

penyampaian informasi secara visual dengan animasi 

menarik sehingga menambah daya tarik calon pengguna 

untuk mempelajari tentang pengenalan budaya suku 

Baduy ini.  

 

Perbedaan penelitan yang penulis lakukan dari penelitian 

sebelumnya adalah pada penelitian ini mecakup semua 

budaya yang ada di Indonesia yang dibahas secara umum, 

sedangkan peneliatan terdahulu terfokus pada satu budaya 

yang dibahas secara mendalam dalam konsep 

memperkenalkan zona wisata yang ada di wilayah tersebut. 
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2.2 Metode Penelitian 

Adapun metode yang digunakan dalam merancang dan 

membuat Aplikasi Edukasi Budaya Indonesia untuk Anak-

anak Berbasis Android ini menggunakan model Waterfall 

dengan tahapan yang terdiri dari analisa kebutuhan, desain 

sistem, penulisan kode program, pengujian program dan 

penerapan program dan pemeliharaan. Berikut diagram alir 

tentang langkah pengerjaan untuk memperjelas metode 

pengerjaan proyek ini. 

 

Tahapan-tahapan dari model waterfall adalah sebagai 

berikut : 

1. Tahapan Perencanaan 

Pada Tahap ini pengembang sistem diperlukan 

komunikasi yang bertujuan untuk memahami 

perangkat lunak yang diharapkan oleh pengguna dan 
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batasan perangkat lunak tersebut. Informasi ini 

biasanya dapat diperoleh melalui wawancara, diskusi 

atau survei langsung. Informasi dianalisis untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan oleh pengguna. 

2. Tahapan Analisis 

Tahapan analisis mengacu pada fenomena dan 

juga permasalahan yang terjadi, dan mengapa sebuah 

aplikasi sangat penting untuk dibuat dalam mengatasi 

masalah atau fenomena tersebut. Kemampuan analisis 

tidak hanya dibebankan pada programmer saja, 

namun bisa juga dibebankan pada ahli ekonomi dan 

juga sosial politik.  

3. Tahapan Desain  

Tahapan berikutnya adalah pembuatan desain 

dari sebuah sistem. Dalam tahapan ini, tidak hanya 

desain interface sistemnya saja yang dikembangkan, 

namun juga dikembangkan desain dari alur sistem 

tersebut hingga bagaimana satu sistem tersebut bisa 

bekerja, mulai dari tampilan awal, fungsi-fungsi 

tombol, hingga input dan output yang akan dihasilkan 

nantinya.  

4. Tahapan Pengkodean  

Pengkodean merupakan tahapan yang wajib 

dilakukan oleh mereka yang mengerti bahasa 

pemrograman, Untuk menjalankan desain sistem yang 
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sudah dibuat, maka kemudian kode dan juga script 

akan dimasukkan ke dalam desain sistem tersebut, 

sehingga nantinya desain dari sistem tersebut bisa 

berjalan dengan lancar dan juga baik. 

5. Tahapan Pengujian  

Setelah sistem selesai dilakukan pengkodean, 

maka sistem tersebut akan diuji sebelum dilemparkan 

ke dalam pasaran untuk digunakan oleh user. Dalam 

pengujian dilihat apakah sistem dapat bekerja dengan 

baik, tampilan interface sesuai harapan, dan semua 

fungsinya bisa digunakan dengan baik dan lancar. 

6. Tahapan Penerapan dan Pemeliharaan  

Tahapan Penerapan dan Pemeliharaan mengacu 

pada update–update dari sebuah sistem yang mungkin 

mengalami kerusakan, perbaikan terhadap sistem 

yang mengalami corrupt dan kerusakan, serta 

penambahan fitur – fitur baru pada sistem tersebut. 

Tahap Penerapan dan Pemeliharaan sangat ditentukan 

oleh kebutuhan dari user, dan apabila sebuah sistem 

memiliki Penerapan dan Pemeliharaan yang baik, 

maka sistem tersebut akan berkembang dengan sangat 

baik.

 


