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1. Pendahuluan 

 

Perkembangan teknologi yang semakin maju berdampak juga terhadap 
perkembangan teknologi yang digunakan masyarakat untuk mengatasi masalah-

masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya teknologi 
sistem operasi Android yang perkembangan teknologinya semakin maju di setiap 

perkembangan versi. Android merupakan sistem operasi mobile  yang paling 
banyak digunakan di seluruh dunia dan terus berkembang setiap bulannya [1]. 
Selain itu, terdapat perangkat mobile Android yang memiliki harga terjangkau. 

Oleh karena itu banyak pengembang yang membuat aplikasi berbasis Android 
untuk mengatasi masalah sehari-hari, termasuk untuk media pembelajaran.  

Bahasa pemrograman Pascal merupakan bahasa pemrograman yang banyak 
digunakan untuk belajar di Universitas untuk mempelajari logika dan struktur 
pemrograman karena tergolong tidak memerlukan persyaratan khusus untuk 

mempelajarinya, mudah dipelajari bagi pemula sebelum mereka mempelajari 
bahasa pemrograman yang lain, bahasa yang digunakan sudah terstruktur 

(structured language) dan prosedural [2]. Saat ini di Fakultas Teknologi Informasi 
Universitas Kristen Satya Wacana (FTI UKSW) mempelajari teori bahasa 
pemrograman Pascal dengan cara tatap muka maupun belajar melalui buku 

kemudian mencoba source code pada compiler Pascal pada personal computer 
(PC) maupun laptop. Selain itu dari 626 mahasiswa FTI UKSW yang mengambil 

matakuliah praktikum dasar-dasar pemrograman pada tahun 2012, terdapat sekitar 
42% yang mendapat nilai di bawah 65. Hasil dari nilai yang kurang disebabkan 
oleh banyak faktor, antara lain adalah : kurangnya motivasi belajar mahasiswa, 

kurangnya latihan mahasiswa, dan kurangnya akses pada media pembelajaran 
yang variatif. Statistik nilai mata kuliah praktikum dasar-dasar pemrograman 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
Gambar 1 Pie Chart Nilai Mata Kuliah Praktikum Dasar-Dasar Pemrograman 

 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian adalah bagaimana merancang Aplikasi Media Pembelajaran 

Bahasa Pemrograman Pascal pada Platform Android. Media Pembelajaran Bahasa 
Pemrograman Pascal dikembangkan untuk platform Android karena Android 
merupakan sistem operasi mobile yang paling banyak digunakan di dunia dan dari 
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hasil pembagian kuisioner pada 117 orang mahasiswa di FTI UKSW terdapat 70 

orang yang memiliki perangkat Android, atau sekitar 60% dari keseluruhan 
responden. Kemudahan yang diberikan oleh media pembelajaran bahasa 
pemrograman Pascal pada platform Android adalah pengguna tidak perlu belajar 

menggunakan PC maupun laptop, karena pengguna hanya perlu membuka 
aplikasi media pembelajaran melalui mobile phone maupun tablet mereka 

sehingga selain kemudahan yang didapatkan, pengguna juga dapat mengakses 
media pembelajaran kapan saja menggunakan aplikasi media pembelajaran Pascal. 
Pengguna dapat langsung mengetahui teori-teori pada bahasa pemrograman 

Pascal dan dapat langsung mencoba contoh kode program pada aplikasi tanpa 
harus menjalankan compiler/interpreter Pascal pada PC maupun laptop sehingga 

dapat menambah akses belajar pengguna. Pemberian interpreter pada mobile 
phone berfungsi untuk menambah akses latihan mahasiswa untuk mempelajari 
bahasa pemrograman Pascal, sehingga mahasiswa dapat menggunakan aplikasi ini 

sebagai media yang variatif. 
Untuk tidak memperluas area pembahasan, perlu adanya batasan-batasan 

untuk menyederhanakan masalah, yaitu : (1) Materi dan contoh kode program 
pada aplikasi hanya terbatas pada materi dan kode program dasar, yaitu: tentang 
bahasa pemrograman Pascal, Hello World pada Pascal, variabel dan tipe data, 

pemberian nilai dan operasi, percabangan if, percabangan case, perulangan for, 
perulangan while, dan perulangan repeat; (2) Aplikasi tidak dapat menangani 

kode program yang bersifat nested; (3) Materi di dalam aplikasi hanya 
menggunakan Bahasa Indonesia. 
 

2. Kajian Pustaka  

 

Surya [3] mengembangkan sebuah aplikasi mobile menggunakan teknologi 
Java 2 Micro Edition untuk mempelajari bahasa Jawa sebagai kebudayaan 
Indonesia yang harus dilestarikan. Aplikasi mobile ini dibuat agar ketertarikan 

untuk mempelajari bahasa Jawa bisa meningkat, dan memudahkan siapa saja 
untuk belajar bahasa Jawa. Surya menyimpulkan bahwa penggunaan aplikasi 

mobile sebagai media pembelajaran lebih efektif, efisien, dan dapat diakses kapan 
saja [3]. 

Lisa [4] mengembangkan sebuah aplikasi mobile berbasis Android yang 

dapat memberikan alternatif pembelajaran kepada siswa selain pembelajaran 
konvensional sebagai media bantu untuk mendukung Ujian Nasional Tingkat 

SMP di SMP N 1 Klaten. Lisa menyimpulkan bahwa implementasi sistem mobile 
learning di SMP N 1 Klaten efektif, dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
belajar siswa dalam mempersiapkan ujian nasional kelas sembilan dalam hal 

latihan soal agar dapat membantu dalam proses belajar [4]. 
Nghi [5] pada penelitiannya menuliskan bahwa belajar pemrograman sangat 

sulit dilakukan, staf pengajar lebih sering gagal dalam mengajarkan mahasiswa 
lebih yang dari mereka harapkan, banyak mahasiswa pada tahun pertama mereka 
masih belum mengetahui bagaimana cara pemrograman. Hal ini disebabkan 

karena pemrograman merupakan cabang matematika terapan yang paling sulit dan 
pemrograman sangat sulit dipelajari juga tidak dapat dipelajari tanpa latihan. 
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Mahasiswa IT sangat sulit untuk melakukan setting pada compiler, menggunakan 

programming editor, dan mengetahui konsep abstrak dari pemrograman. 
Berdasarkan masalah tersebut Nghi memberikan solusi dengan membuat 
environment pemrograman berbasis web yang interaktif dan konstruktif  untuk 

membantu programmer yang masih belajar untuk mempelajari bahasa high level, 
object-oriented programming seperti Java dan C#. Aplikasi web ini dapat 

memberikan feedback dari hasil analisis framework kepada pengguna saat 
menjalankan kode program. Hasil latihan menggunakan aplikasi ini menambah 
perhatian mahasiswa dalam membaca kode program dan kemampuan pemahaman  

mereka dibandingkan dengan cara tradisional. Aplikasi ini juga membuat 
mahasiswa untuk berkonsentrasi pada dimensi yang kritis dari masalah untuk 

diselesaikan dan mengurangi kompleksitas dalam membuat sebuah program [5]. 
Media Pembelajaran merupakan suatu teknologi pembawa pesan yang dapat 

digunakan untuk keperluan pembelajaran; media pembelajaran merupakan sarana 

fisik untuk menyampaikan materi pelajaran. Media pembelajaran merupakan 
sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar termasuk 

teknologi perangkat keras. Hakikatnya media pembelajaran sebagai wahana untuk 
menyampaikan pesan atau informasi dari sumber pesan diteruskan pada penerima. 
Pesan atau bahan ajar yang disampaikan adalah materi pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran atau sejumlah kompetensi yang telah dirumuskan, 
sehingga dalam prosesnya memerlukan media sebagai alat bantu. Pemanfaatan 

media harus terencana dan sistematik sesuai dengan tujuan pembelajaran. 
Kehadiran media sangat membantu siswa untuk memahami suatu konsep tertentu 
yang sulit dijelaskan dengan bahasa verbal, dengan demikian pemanfaatan media 

sangat tergantung pada karakteristik media dan kemampuan pengajar maupun 
siswa memahami cara kerja media tersebut, sehingga pada akhirnya media dapat 

dipergunakan dan dikembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang 
diharapkan [6].  

Bahasa pemrograman Pascal adalah bahasa tingkat tinggi (high-level 

language) yang bisa diterapkan di banyak hal awalnya dikembangkan oleh 
Niklaus Wirth pada awal 1970. Bahasa pemrograman Pascal dikembangkan untuk 

keperluan mengajar mata pelajaran sistematik dan membuat program yang efisien 
dan dapat diandalkan. Bahasa pemrograman Pascal merupakan bahasa Algol-
based dan menyertakan  banyak konsep dari Algol. Bahasa pemrograman Pascal 

menawarkan beberapa tipe data dan struktur pemrograman dalam pembuatan 
program yang mudah dipahami dan dipelihara. Bahasa Pemrograman Pascal 

sangat populer untuk keperluan mengajar dan akademis karena: (1) Mudah 
dipahami; (2) Merupakan bahasa terstruktur (structured language); (3) 
Menciptakan program yang transparan, efisien dan dapat diandalkan; (4) Dapat di 

compile pada bermacam-macam platform komputer (Windows, Mac OS, dan 
beberapa versi dari UNIX/LINUX) [2].  

Android adalah sistem operasi bersifat open source yang didesain untuk  
perangkat mobile. Android disebarluaskan oleh Google dan dimiliki o leh Open 
Handset Alliance. Tujuan dari Open Handset Alliance adalah mempercepat 

inovasi pada mobile dan menawarkan  konsumen lebih banyak, lebih murah, dan 
pengalaman yang lebih baik dalam penggunaan perangkat mobile. Android juga 
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melakukan revolusi dalam perangkat mobile. Untuk pertama kali, Android 

merupakan open platform yang memisahkan hardware dan software  yang 
berjalan didalamnya. Hal ini mengakibatkan banyak device untuk menjalankan 
aplikasi yang sama dan membuat ekosistem yang lebih kaya untuk developer dan 

konsumen [7]. 
Compiler merupakan program yang dapat membaca sebuah program di 

dalam satu bahasa (source language) dan menerjemahkannya ke dalam bahasa 
lain (target language). Peranan penting dari sebuah compiler adalah melaporkan 
error di dalam source program yang ditemui saat penterjemahan. Jika target 

program merupakan program bahasa mesin yang dapat dieksekusi, maka target 
program dapat dipanggil untuk memproses input dan menghasilkan output [8]. 

Gambar 2 menjelaskan cara kerja compiler dalam mengolah source program. 

 
Gambar 2 Cara Kerja Compiler [8] 

 

Interpreter adalah contoh lain dari pengolah bahasa. Interpreter berbeda 
dengan compiler yang menghasilkan target program sebagai hasil terjemahan, 

interpreter langsung melakukan eksekusi dari operasi yang diberikan pada source 
program untuk menghasilkan output [8].Gambar 3 menjelaskan cara kerja 
interpreter dalam mengolah source program. 

 
Gambar 3 Cara Kerja Interpreter [8] 

 

Lexical Analysis atau scanning adalah tahap pertama dari compiler yang 
membaca input karakter-karakter source program dan membagi karakter menjadi 
urutan yang disebut lexeme, dan menghasilkan output urutan token dari setiap 

lexeme di dalam source program. Kumpulan token akan dikirim oleh parser untuk 
analisa syntax. Lexical analyser dapat berhubungan juga dengan symbol table, 

contohnya ketika lexical analyser menemukan sebuah lexeme yang menyatakan 
identifier, maka lexical analyser akan membaca lexeme tersebut di dalam symbol 
table. Karena lexical analyser adalah bagian dari compiler yang membaca source 

text, lexical analyser dapat memiliki fungsi lain selain mengidentifikasi lexeme. 
Contoh fungsi lain adalah menghilangkan komentar dan whitespace (blank, 

newline, tab, atau mungkin karakter lain yang digunakan untuk membagi token di 
dalam input). Fungsi lainnya adalah menyimpan baris yang dapat digunakan 
untuk memberikan pesan error [8]. Gambar 4 menjelaskan cara kerja lexical 

analyser dalam mengolah token. 



6 
 

 
Gambar 4 Lexical Analyser [8] 

 

3. Metode dan Perancangan Sistem 

 

Aplikasi media pembelajaran bahasa pemrograman Pascal pada platform 
Android dikembangkan dengan metode  prototyping. Prototype Model adalah 

salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang dibuat dengan pendekatan 
aspek desain, fungsi dan user-interface. Penentuan tujuan umum dilakukan oleh 

developer dan user untuk mengetahui gambaran dan kebutuhan pada perangakat 
lunak yang akan dibangun. Bagan mengenai prototype model dapat dilihat pada 
Gambar 5. 

 

 
Gambar 5 Bagan Prototype Model [9] 

 
Tahap-tahap dalam protoype model adalah sebagai berikut: (1) Listen to 

Customer: Analisis mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam membangun 

sebuah aplikasi media pembelajaran bahasa pemrograman Pascal pada platform 

Android. Kebutuhan dari sistem adalah sebagai berikut: Aplikasi menampilkan 

menu utama materi bahasa pemrograman pascal yang terdiri dari kategori dan sub 

kategori, setelah memilih materi aplikasi akan menampilkan materi yang dipilih 

berserta contoh kode program yang dapat dijalankan langsung di dalam aplikasi; 

(2) Build: Setelah analisis kebutuhan dan informasi mengenai aplikasi media 

pembelajaran bahasa pemrograman Pascal pada platform Android, langkah 

berikutnya adalah membangun perancangan dengan menggunakan UML (Unified 

Modelling Languange) mengenai sistem yang akan dibangun nantinya. 

Rancangan yang diperoleh kemudian akan diterjemahkan ke dalam bahasa 
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pemrograman Java; (3) Customer Test: Tahap ini dilakukan guna melihat apakah 

prototyping yang dihasilkan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi 

dilakukan dengan menunjukkan rancangan yang telah dibuat. Apabila rancangan 

belum sesuai maka kembali ke proses awal yaitu pengumpulan kebutuhan dan 

membangun prototyping, kemudian melakukan evaluasi kembali sampai 

prototype sesuai dengan apa yang diharapkan dan sistem siap digunakan. 

Aplikasi media pembelajaran bahasa pemrograman Pascal pada platform 

Android dirancang untuk memiliki perbedaan dengan sistem lain yang sudah ada, 
perbedaan yang dimiliki antara lain: (1) Sistem dapat mengeksekusi contoh kode 
program pada materi secara langsung pada sistem menggunakan interpreter; (2) 

Sistem dapat mengeksekusi contoh kode program yang dirubah dan menampilkan 
hasil sesuai dengan perubahan yang diberikan; (3) Sistem dapat mendeteksi error 

pada kode program jika terjadi kesalahan pada kode program; (4) Interpreter pada 
sistem memiliki fungsi refractor yang berfungsi untuk memudahkan dalam proses 
pengecekan error dan eksekusi program; (5) Interpreter pada sistem tidak dapat 

menangani input dari user. Cara kerja Interpreter yang dirancang pada sistem 
ditunjukkan pada Gambar 6. 

 

 
Gambar 6 Cara Kerja Interpreter pada Sistem 

 

Aplikasi media pembelajaran bahasa pemrograman Pascal pada platform 
Android dirancang dengan menggunakan UML (Unified Modelling Language) 

yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class 
diagram. 

Pada use case diagram, user dapat memilih materi bahasa pemrograman 

Pascal, setelah user memilih materi yang diinginkan sistem akan membuka materi 

beserta contoh kode program yang sesuai dengan materi yang dipilih, user dapat 

mencoba contoh kode program yang diberikan sistem dan melihat output dari 

contoh kode program di dalam sistem. Secara umum gambaran sistem dan 

fungsionalitasnya dalam bentuk Use Case Diagram ditunjukkan pada pada 

Gambar 7. 

 

User

Membuka Materi

Mencoba Contoh Kode
Program Pada Materi

<<extend>>

Memilih Materi

 
Gambar 7 Use Case Diagram 
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Class diagram menggambarkan package dan class yang digunakan dalam 

pembuatan sistem. Aplikasi yang dibuat memiliki class diagram seperti yang 
terlihat pada Gambar 8. 

 

Controller

View

Model

Refactor

+listRsc

+refractorSourceCode()

UbahKeByte

+listByteCode

+UbahByte()

PengecekanError

+index
+ketError
+idVariabel
+listPengecekan
+listVariabel

+cekError()
+getListProgram()
+getListVariabel()
+cetakError()
+cekProgram()
+cekVar()
+cekProgramUtama()
+cekFor()
+cekWhile()
+cekRepeat()
+cekUntil()
+cekIf()
+cekCase()
+cekAssignNilai()
+cekWriteWriteln()
+cekNamaVariabel()
+getIndexTipeData()
+isNumeric()

Eksekusi

+listEksekusi
+listVar
+index
+output
+ifDitemukan

+cariBegin()
+cariTitikKoma()
+cariNamaVar()
+eksekusiProgram()
+eksekusiFor()
+eksekusiWhile()
+blockWhile()
+eksekusiRepeat()
+blockRepeat()
+cariNilai()
+eksekusiIf()
+eksekusiElse()
+eksekusiCase()
+cekNilaiVariabel()
+writeWriteln()
+cetakVariabel()

ByteKeyword

+listPascal
+PROGRAM
+VAR
+BEGIN
+END
+ENDTITIK
+IF
+ELSE
+THEN
+CASE
+OF
+FOR
+TO
+DO
+WHILE
+REPEAT
+UNTIL
+WRITE
+WRITELN
+INTEGER
+REAL
+STRING
+TITIKDUA
+TITIKDUASAMADENGAN
+TAMBAH
+KURANG
+KALI
+BAGI
+SAMADENGAN
+TIDAKSAMADENGAN
+LEBIHBESAR
+LEBIHBESARSAMADENGAN
+KURANGDARI
+KURANGDARISAMADENGAN
+KURUNGBUKA
+KURUNGTUTUP
+KURUNGBUKAPETIK
+KURUNGTUTUPPETIK
+TITIKKOMA

+tambahList()
+getKeyword()

RefactorSourceCode

+baris
+kolom
+sourceCode
+id
+byteKeywordPascal

+getBaris()
+setBaris()
+getKolom()
+setKolom()
+getSourceCode()
+setSourceCode()
+getId()
+setId()
+getByteKeywordPascal()
+SetByteKeywordPascal()

Variabel

+id
+namaVariabel
+tipeData
+nilaiVariabel

+getId()
+setId()
+getNamaVariabel()
+setNamaVariabel()
+getTipeData()
+setTipeData()
+getNilaiVariabel()
+setNilaiVariabel()

View

MainActivity MateriActivity

 
Gambar 8 Class Diagram 

 
Pada aplikasi media pembelajaran Pascal, terdapat tiga package utama yang 

didalamnya terdapat beberapa class. Di dalam package model terdapat tiga class, 
yaitu: (1) Class ByteKeyword yang berfungsi sebagai kumpulan data bertipe data 
byte yang merepresentasikan keyword pada bahasa pemrograman Pascal; (2) Class 

RefactorSourceCode yang berfungsi untuk menyimpan kode program yang telah 
diubah menjadi byte; (3) Class Variabel yang berfungsi untuk menyimpan id, 

nama, tipe data, dan nilai dari variabel.  
Di dalam package  controller terdapat empat class, yaitu: (1) Class Refactor 

yang berfungsi untuk mengubah format inputan kode program Pascal menjadi 

kode program yang lebih mudah untuk dieksekusi, class Refactor juga memiliki 
sebuah attribute berupa list object dari class RefactorSourceCode yang berguna 

untuk menyimpan data yang sudah diubah; (2) Class UbahKeByte yang berfungsi 
untuk mengubah kode program Pascal yang telah diubah di dalam class Refactor 
menjadi byte, class UbahKeByte juga memiliki sebuah attribute berupa list object 

dari class RefactorSourceCode yang berguna untuk menyimpan data yang sudah 
diubah menjadi byte; (3) Class PengencekanError berfungsi untuk melakukan 

pengecekan error dari byte yang sudah tersimpan, class ini juga berfungsi untuk 
menyimpan variabel yang ditemukan selaa proses pengecekan error ke dalam list 
object dari class Variabel; (4) Class Eksekusi berfungsi untuk melakukan 

eksekusi dari byte program yang telah dilakukan pengecekan error, class ini akan 
mengambil data byte dari class RefactorSourceCode dan mengambil variabel dari 

class Variabel jika ditemukan variabel didalam proses eksekusi. 
Di dalam package view terdapat 2 class, yaitu: (1) Class MainActivity 

adalah class utama yang akan dijalankan aplikasi, di dalam class ini akan 
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menampilkan menu pilihan materi-materi bahasa pemrograman Pascal; (2) Class 

MateriActivity adalah class yang akan dijalankan setelah materi di class 
MainActivity dipilih, class ini akan menampilkan materi tentang bahasa 
pemrograman Pascal sesuai pilihan di class MainActivity. Di dalam class ini juga 

menampilkan contoh kode program dari beberapa materi, sesuai dengan materi 
yang telah dipilih sebelumya. Keempat class di dalam package controller  akan 

dijalankan di class MateriActivity saat contoh kode program yang ada didalam 
materi dicoba. 

Activity diagram menjelaskan aktivitas user dan aplikasi saat pertama kali 

aplikasi dijalankan hingga selesai. Tahap awal saat aplikasi dijalankan adalah 

aplikasi menampilkan materi-materi yang berkaitan tentang bahasa pemrograman 

Pascal. Setelah itu, user dapat memilih materi apa yang akan dibuka yang 

kemudian aplikasi akan menampilkan materi tersebut. Setelah user membuka 

materi, terdapat juga contoh kode program bahasa pemrograman Pascal yang 

dapat dicoba oleh user. Jika user mencoba kode program dan aplikasi mendeteksi 

adanya kesalahan dari kode program, maka aplikasi akan menampilkan kesalahan 

dari kode program dan user harus memperbaiki kode program dan mencoba 

menjalankan kembali. Jika didalam kode program tidak terdapat kesalahan maka 

aplikasi akan menampilkan output dari kode program yang dijalankan. Secara 

umum gambaran sistem dan fungsionalitasnya dalam bentuk Activity Diagram 

ditunjukkan pada pada Gambar 9. 

USER APLIKASI

Tampilkan Menu Materi PASCAL

Memilih Materi PASCAL Menampilkan Materi

Mencoba Source Code PASCAL

Memberi
pesan
ERROR

Menampilkan
Hasil

Pemrograman

Melakukan Pengecekan

 Source Code

ValidTidak Valid

 
Gambar 9 Activity Diagram 

 

Sequence diagram menjelaskan interaksi antar object yang terjadi saat 

sistem melakukan eksekusi kode program di dalam MateriActivity, saat pertama 
kali dijalankan object Refractor akan memanggil fungsi refractorSourceCode yang 
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berfungsi untuk mengubah kode program menjadi kode program baru yang akan 

lebih mudah didalam pengecekan error dan eksekusi program. Setelah itu akan 
dikembalikan nilai yang disimpan dalam list object yang akan diubah ke dalam 
bentuk byte dengan memanggil fungsi ubahByte yang terdapat pada object 

UbahKeByte, setelah itu akan dikembalikan nilai berupa kumpulan list object byte 
kode program. Hasil list object byte kode program akan dilakukan pengecekan 

error dengan memanggil fungsi cekError dari object PengecekanError. Fungsi 
cekError akan mengembalikan nilai berupa String yang berisi baris, kolom, dan 
keterangan error dari kode program. Object terakhir dari sistem adalah object dari 

class Eksekusi yang akan menjalankan byte kode program dan mengembalikan 
nilai berupa nilai String dari output kode program. Secara umum gambaran sistem 

dan fungsionalitasnya dalam bentuk Sequence Diagram ditunjukkan pada pada 
Gambar 10. 

 

 
Gambar 10 Sequence Diagram 

 

 
Gambar 11 Flowchart Proses  Mengubah Kode Program Menjadi Output 

MateriActivity Refractor UbahKeByte PengecekanError Eksekusi 

1 : refractorSourceCode() 

2 : Kode Program Refractor 

3 : ubahByte() 

4 : Byte Kode Program 

5 : cekError() 

6 : Hasil Pengecekan 
7 : EksekusiProgram() 

8 : Hasil Eksekusi Program 
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Flowchart pada Gambar 11 menjelaskan bagaimana proses dilakukan ketika 

sistem mengolah kode program menjadi output. Pada awalnya input kode program 
akan diproses dahulu menjadi bentuk kode program refractor, proses ini perlu 
dilakukan agar di dalam pengecekan error dan eksekusi program nantinya 

menjadi lebih mudah. Setelah kode program telah menjalani proses refractor, 
maka proses selanjutnya adalah mengubah kode program menjadi kumpulan byte. 

Setelah proses pengubahan menjadi byte, maka proses selanjutnya adalah 
melakukan pengecekan error pada kode program yang telah menjadi byte. Jika di 
dalam proses pengecekan ditemukan error pada kode program, maka proses akan 

kembali dilakukan dari melakukan input kode program. Tetapi jika dalam proses 
pengecekan tidak ditemukan error pada kode program, maka kode program akan 

dieksekusi berdasarkan syntax yang terdapat pada kode program. Proses eksekusi 
akan mengembalikan nilai berupa output dari kode program. 

Perancangan fungsi untuk proses refractor kode program diterapkan dalam 

bentuk flowchart yang ditunjukkan pada Gambar 12. 
 

 
Gambar 12 Flowchart Proses  refractor Kode Program 

 
Flowchart pada Gambar 12 menjelaskan bagaimana proses dilakukan ketika 

sistem melakukan refractor pada kode program menjadi output. Tahap pertama 

yang dilakukan adalah kode program yang menjadi inputan awal dipisah 
berdasarkan baris baru. Setelah proses pemisahan berdasarkan baris baru, 

selanjutnya sistem akan melakukan pemisahan berdasarkan string atau biasa 
disebut dengan proses string tokenizer. Setelah kedua proses dilakukan maka 
program akan menyimpan baris dan kode program yang disimpan dalam list 

object yang akan berguna untuk proses pengecekan error. Proses terakhir yang 
dilakukan adalah melakukan refractor yang diperlukan pada kode program, 

sehingga nantinya lebih mudah dieksekusi. 
Perancangan fungsi untuk proses pengecekan error pada kode program 

diterapkan dalam bentuk flowchart yang ditunjukkan pada Gambar 13. 
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Gambar 13 Flowchart Proses Pengecekan Error Kode Program 

 

Flowchart pada Gambar 13 menjelaskan bagaimana proses dilakukan ketika 

sistem melakukan pengecekan error pada kode program. Input kode program 
yang telah dijadikan byte dilakukan pengecekan awal pada nama program, jika 

ditemukan error, maka program akan mengembalikan pesan error. Jika tidak 
ditemukan, maka proses selanjutnya adalah mengecek variabel dan menyimpan 
nilai dari variabel tersebut, error yang dapat ditemukan pada pengecekan ini 

diantaranya adalah kesalahan jika terdapat nama variabel yang sama maupun tidak 
dikenali tipe data dari variabel. Langkah berikutnya adalah melakukan 

pengecekan pada main program sesuai dengan syntax yang ditemukan pada main 
program, pengecekan error yang dilakukan antara lain: for, while, repeat, if, case, 
assign nilai, write, dan writeln. 

Perancangan fungsi untuk proses eksekusi kode program diterapkan dalam 
bentuk flowchart yang ditunjukkan pada Gambar 14. 
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Gambar 14 Flowchart Proses Eksekusi Kode Program 

 

Flowchart pada Gambar 14 menjelaskan bagaimana proses dilakukan ketika 
sistem melakukan eksekusi kode program menjadi output. Input kode program 

yang telah menjadi byte awalnya dicari index dari syntax “begin” untuk 
mengetahui main program dari input kode program. Setelah proses pencarian 

index “begin” selanjutnya program akan melakukan pengecekan ke index 
berikutnya, jika index bukan berupa syntax “end.” maka sistem akan melakukan 
eksekusi sesuai dengan syntax yang ditemukan dari index tersebut dan menyimpan 

hasil eksekusi ke sebuah variabel. Proses berikutnya adalah sistem menentukan 
index berikutnya dan melakukan pengecekan kembali hingga ditemukan index 

“end.”. Setelah sistem menemukan index dari “end.”, maka sistem akan 
mengembalikan hasil eksekusi kode program.  

 

4. Hasil dan Pembahasan 

 

Proses mengubah kode program menjadi byte dilakukan untuk mengubah 

kode program yang berbentuk string menjadi kode program dalam bentuk byte. 
Kode program yang telah dilakukan proses refractor dibagi menjadi token 

menggunakan fungsi split. Tiap token dari kode program akan dijadikan byte, 
dalam proses ini akan dibuat sebuah object dari class ByteKeyword yang 
berfungsi untuk mengambil byte dari referensi list byte yang dibuat di class 

tersebut. Byte kode program ini kemudian akan digunakan dalam proses 
pengecekan error dan eksekusi kode program. Kode Program 1 menunjukkan 

proses yang dilakukan pada proses mengubah kode program menjadi byte. 
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Kode Program 1 Fungsi Ubah Kode Program Menjadi Byte 

 
 

Untuk mengubah kode program dari bentuk string menjadi byte terdapat 
fungsi yang berfungsi mengubah tiap token menjadi byte kode program. Untuk 
mengubah menjadi byte fungsi akan mengecek pada list referensi byte dari syntax 

tiap token tersebut. Tabel 1 menunjukkan contoh list dari byte syntax. 
 

Tabel 1 Contoh Byte Syntax 

SYNTAX BYTE SYNTAX BYTE 

PROGRAM 10 INTEGER 29 
VAR 11 STRING 51 
BEGIN 12 : 33 

IF 15 := 34 
CASE 18 > 41 

FOR 21 ( 45 
WHILE 24 ) 46 
WRITE 27 ; 49 

WRITELN 28 , 50 

 
List byte yang dihasilkan pada proses pengubahan menjadi byte tadi 

kemudian dilakukan pengecekan error. Didalam proses ini akan dilakukan 
pengecekan grammar dari syntax yang ditemukan. Didalam proses pengecekan 

terdapat fungsi- fungsi yang mengembalikan nilai bertipe data boolean, fungsi-
fungsi ini akan mengecek susunan grammar dari masing-masing syntax kode 
program. Jika grammar tidak sesuai dengan pengecekan didalam fungsi, maka 

fungsi akan mengembalikan nilai false beserta keterangan error. Kode Program 2 
menunjukkan  contoh pengecekan error pada grammar pada syntax for. 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. public List<RefactorSourceCode> UbahByte(List<RefactorSourceCode> listRsc){ 

2. ByteKeyword bk = new ByteKeyword(); 

3. bk.tambahList();for (int i = 0; i < listRsc.size(); i++) { 

4. String[] subStr = listRsc.get(i).getSourceCode().split("\\s"); 

5. for (int j = 0; j < subStr.length; j++) { 

6. RefactorSourceCode rsc = new RefactorSourceCode(); 

7. rsc.setBaris(listRsc.get(i).getBaris()); 

8. rsc.setKolom(listRsc.get(i).getKolom()); 

9. if (bk.getKeyword(subStr[j].toUpperCase()) != -1 ) { 

10. rsc.setBtyeKeywordPascal(bk.getKeyword(subStr[j].toUpperCase())); 

11. listByteCode.add(rsc); 
12. } else if(!subStr[j].isEmpty()){ 
13. rsc.setBtyeKeywordPascal(bk.getKeyword(subStr[j].toUpperCase())); 
14. rsc.setSourceCode(subStr[j]); 
15. listByteCode.add(rsc); 
16. } 
17. } 
18. } 
19. return listByteCode; 
20. } 
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Kode Program 2 Fungsi Pengecekan Error pada Syntax For 

 
 

Proses terakhir yang dilakukan sistem adalah melakukan eksekusi kode 
program sesuai dengan syntax yang ditemukan oleh sistem saat dilakukan 

eksekusi. Didalam proses eksekusi terdapat sebuah variabel bertipe data String 
yang berfungsi untuk menyimpan hasil eksekusi kode program saat fungsi- fungsi 

yang dipanggil sesuai dengan syntax yang ditemukan saat proses eksekusi. Hasil 
akhir dari fungsi eksekusi adalah mengembalikan nilai dari variabel yang 
menyimpan hasil eksekusi program. Kode program 3 menunjukkan contoh fungsi 

eksekusi kode program jika ditemukan syntax for. 
 

Kode Program 3 Fungsi Eksekusi Syntax For 

 
 

Hasil dari metode prototyping pada penelitian ini menghasilkan tiga hasil 

prototype. Dari hasil protoype pertama, aplikasi masih diterapkan pada console 
dan aplikasi hanya sampai tahap pengecekan error kode program.  

 

1. private void eksekusiFor() { 

2. PengecekanError pe = new PengecekanError(); 

3. index++; 

4. int idxVarFor = cariNamaVar(listEksekusi.get(index).getSourceCode()); 

5. index++; 

6. index++; 

7. int nilaiAwal; 

8. if (pe.isNumeric(listEksekusi.get(index).getSourceCode())) { 

9. nilaiAwal = Integer.parseInt(listEksekusi.get(index).getSourceCode()); 

10. } else { 

11. int idx = cariNamaVar(listEksekusi.get(index).getSourceCode()); 
12. nilaiAwal = 

Integer.parseInt(listVar.get(idx).getNilaiVariabel().substring(0,listVar.get

(idx).getNilaiVariabel().indexOf("."))); 

13. } 
14. . 
15. . 
16. } else { 
17. int indexFor = index; 
18. if (listEksekusi.get(index).getBtyeKeywordPascal() == 27 || 

listEksekusi.get(index).getBtyeKeywordPascal() == 28) { 

19. for (int i = nilaiAwal; i <= nilaiAkhir; i++) { 

20. listVar.get(idxVarFor).setNilaiVariabel(i + ""); 
21. writeWriteln(indexFor); 
22. } 
23. } 
24. } 
25. } 

21. private boolean cekFor() { 
22. boolean cekFor = false; 
23. int indexVariabel; 
24. index++; 
25. if (listPengecekan.get(index).getBtyeKeywordPascal() == -1) { 
26. if (cekNamaVariabel(listPengecekan.get(index).getSourceCode()) == true) { 
27. . 
28. . 
29. . 
30. } else { 

31. ketError = "TIDAK DITEMUKAN VARIABEL SETELAH KEYWORD \' FOR \'"; 
32. } 
33. return cekFor; 
34. } 
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Hasil prototype kedua, aplikasi sudah diterapkan pada platform Android, 

didalam aplikasi juga sudah terdapat pilihan materi bahasa pemrograman Pascal, 
didalam beberapa materi juga terdapat contoh kode program yang dapat 
dijalankan dalam aplikasi. Aplikasi sudah dapat menjalankan eksekusi kode 

program saat user menekan tombol run. Output program akan ditampilkan 
dibawah kode program saat tidak ditemukan kesalahan, tetapi jika saat proses 

ditemukan kesalahan maka keterangan error akan ditampilkan didalam toast.  
Hasil prototype ketiga, adalah prototype akhir yang didalamnya terdapat 

penambahan fitur baru dan perubahan pada aplikasi. Penambahan yang dilakukan 

adalah memberikan tombol reset pada halaman materi yang terdapat kode 
program, tombol ini berfungsi untuk melakukan reset contoh kode program 

menjadi kembali seperti semula sebelum contoh kode program diganti oleh user. 
Perubahan yang diterapkan pada aplikasi adalah keterangan error yang awalnya 
ditampilkan pada toast diubah menjadi ditampilkan dibawah kode program.  

Gambar 15 menunjukkan tampilan menu program untuk memilih materi. 
Tampilan menu dibagi menjadi menu yang didalamnya terdapat submenu. Menu 

yang terdapat antara lain: menu pertama adalah Pendahuluan yang didalamnya 
terdapat submenu: (1) Tentang Bahasa Pemrograman Pascal; (2) Hello World; (3) 
Variabel dan Tipe Data; (4) Pemberian Nilai dan Operasi. Menu kedua adalah 

Percabangan yang didalamnya terdapat submenu: (1) Percabangan IF; (2) 
Percabangan CASE. Menu terakhir adalah Perulangan yang didalamnya terdapat 

submenu: (1) Perulangan FOR .. DO; (2) Perulangan WHILE .. DO; (3) 
Perulangan REPEAT .. UNTIL.  

 

 
Gambar 15 Tampilan Menu dan Submenu Program 

 

Gambar 16 menunjukkan tampilan program setelah memilih materi. Materi 

yang dipilih tidak semuanya memiliki contoh kode program. Jika materi yang 
dipilih tidak terdapat contoh kode program, maka aplikasi hanya akan 

menampilkan materi dan didalamnya tidak terdapat contoh kode program dan 
tombol untuk melakukan run dan reset. Sedangkan jika didalam materi terdapat 
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contoh kode program, maka didalam materi terdapat contoh kode program yang 

sudah disediakan dan dapat diubah oleh user. 
 

  
Gambar 16 Tampilan Menu Materi 

 

Gambar 17 menunjukkan tampilan program yang menampilkan output dari 

kode program yang dijalankan. Didalam materi yang terdapat contoh kode 
program, user dapat menjalankan kode program tersebut untuk mengetahui output 

dengan cara menekan tombol run. Setelah tombol run ditekan, maka sistem akan 
melakukan proses yang menghasilkan output maupun error yang ditampilkan 
dibawah contoh kode program. Pada contoh kode program yang disediakan, user 

juga dapat mengganti dan mencoba menjalankan untuk mengetahui perbedaan 
output jika mengganti kode program. 

 

  
Gambar 17 Tampilan Ouput Kode Program 
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Berdasarkan hasil prototype ketiga dilakukan pengujian sistem 

menggunakan black box testing untuk melakukan pengetesan fungsional program. 
Pengujian yang dilakukan antara lain: (1) Fungsi eksekusi kode program; (2) 
Fungsi reset kode program; (3) Fungsi pengecekan error pada kode program. 

Tabel 2 menujukkan hasil black box testing. 
 

Tabel 2 Hasil Black Box Testing 

Fungsi yang 

diuji 

Kondisi Hasil yang 

diharapkan 

Hasil yang 

muncul 

Hasil 

Eksekusi kode 

program 

Tidak 
mengubah 

kode program 
 

Mengubah 
kode program 

Sukses 
menampilkan 

output 
 

Sukses 
menampilkan 
output 

Sukses 
menampilkan 

output 
 

Sukses 
menampilkan 
output 

Sesuai 
 

 
 

Sesuai 
 

Reset kode 

program 

Tidak 
mengubah 

kode program 
 
Mengubah 

kode program 

Sukses reset kode 
program 

 
 
Sukses reset kode 

program 

Sukses reset 
kode program 

 
 
Sukses reset 

kode program 

Sesuai 
 

 
 
Sesuai 

 
Pengecekan 

error kode 

program 

Tidak ada error 

pada kode 
program 
 

Terdapat error 
pada kode 

program 

Sukses 

menampilkan 
output 
 

Sukses 
menampilkan error 

 

Sukses 

menampilkan 
output 
 

Sukses 
menampilkan 

error 
 

Sesuai 

 
 
 

Sesuai 
 

 
Pengujian juga dilakukan dengan membagi kuisioner kepada tiga puluh tiga 

responden mahasiswa FTI UKSW untuk mengetahui pendapat tentang aplikasi 
media pembelajaran bahasa pemrograman Pascal. Kuisioner memiliki delapan 

pernyataan dalam skala Likert dengan lima skala yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju 
(S), Netral (N), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Dari hasil 
perhitungan skala Likert, dapat diperoleh kesimpulan bahwa aplikasi media 

pembelajaran bahasa pemrograman Pascal pada platform Android  dapat 
memudahkan mahasiswa untuk belajar bahasa pemrograman Pascal. Tampilan 

program dapat dipahami dengan baik oleh user, materi dan contoh kode program 
yang terdapat didalam  program juga mudah dipahami, dan contoh kode program 
yang dapat diubah oleh user juga membantu dalam memahami contoh kode 

program. Hasil perhitungan menggunakan skala Likert dapat dilihat pada Tabel 3 
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Tabel 3 Hasil Perhitungan Skala Likert  
NO PERNYATAAN SS S N TS STS Hasil 

USER INTERFACE 

1 Tampilan aplikasi sudah baik 7 23 2 1 0 81.82% 

2 Menu dan submenu aplikasi 
sudah sesuai 

19 14 0 0 0 91.52% 

3 Materi pada aplikasi mudah 
dipahami 

17 14 2 0 0 89.09% 

KONTEN 

1 Contoh kode program sudah 
sesuai dengan materi 

18 15 0 0 0 90.91% 

FUNGSIONALITAS 

1 Pemberian contoh kode program 
membantu untuk memahami 
bahasa pemrograman Pascal 

14 17 2 0 0 87.27% 

2 Respon pada aplikasi sudah baik 
(membuka materi, menjalankan 

kode program, mereset kode 
program) 

11 19 3 0 0 84.85% 

3 Fasilitas mengubah kode 

program membantu untuk 
memahami bahasa pemrograman 

Pascal 

18 12 3 0 0 89.09% 

4 Aplikasi dapat digunakan untuk 
belajar bahasa pemrograman 

Pascal 

23 9 1 0 0 93.33% 

 
5. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan 
bahwa perancangan aplikasi media pembelajaran bahasa pemrograman Pascal 

pada platform Android dengan metode prototyping untuk merancang interpreter yang 
dapat membaca kesalahan dan mengeksekusi kode program Pascal. Pada interpreter 
terdapat proses-proses yang dilakukan untuk mengubah kode program menjadi output, di 
ataranya adalah proses refractor yang berfungsi untuk membuat kode program lebih 
mudah diproses, proses pengubahan kode program ke byte, pengecekan error dari kode 

program, dan eksekusi kode program menjadi output. Aplikasi media pembelajaran 
bahasa pemrograman Pascal pada platform Android dapat memudahkan user 
dalam mempelajari bahasa pemrograman Pascal. Materi yang diberikan mudah 

dipahami oleh mahasiswa untuk dipelajari.   Selain itu, pemberian contoh kode 
program yang memiliki fasilitas untuk diubah dapat membantu mahasiswa untuk 

lebih memahami bahasa pemrograman Pascal.  
Pengembangan yang dapat dilakukan pada penelitian ini di kemudian hari 

adalah menambahkan materi bahasa pemrograman Pascal, menambahkan syntax 

bahasa pemrograman Pascal yang dapat diproses oleh aplikasi, membuat 
generator kode program untuk bahasa pemrograman Pascal, memperbaiki 
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program jika ditemukan bug dan mengembangkan program media pembelajaran 

bahasa pemrograman Pascal pada platform selain Android. 
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