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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Sejarah dan kebudayaan yang sangat beragam membuat Indonesia 

mempunyai keistimewaan tersendiri. Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang 

memiliki berbagai macam kebudayaan, contohnya dengan adanya lagu wajib 

nasional dan berbagai macam lagu daerah dari berbagai Pulau. Potensi luar biasa 

ini harus tetap didukung dan dilestarikan. 

Lagu wajib nasional Indonesia pasti sudah diajarkan mulai pada tingkat 

pendidikan Sekolah Dasar, hingga Perguruan Tinggi dan wajib diketahui seluruh 

masyarakat Indonesia [1]. Lagu wajib nasional Indonesia yang sering didengarkan 

setiap hari Senin ketika upacara bendera maupun acara-acara nasional lainnya.  

Lagu daerah merupakan salah satu bagian dari keanekaragaman budaya 

yang ada di Indonesia. Lagu-lagu tersebut diciptakan hampir di setiap daerah di 

Indonesia dan memiliki sifat serta keunikan tersendiri yang mencerminkan ciri khas 

dari daerah asalnya.  

Sebagian dari kita, telah mengenal lagu wajib nasional dan lagu daerah sejak 

kecil. Apalagi dibangku sekolah para pelajar tidak hanya diajarkan pelajaran saja 

tetapi juga mendapatkan pembelajaran muatan lokal seperti pengenalan budaya dan 

kesenian. Namun seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, kebudayaan 

yang ada di Indonesia pada saat ini secara perlahan tapi pasti terlupakan. Sehingga 

tidak dipungkiri anak-anak pada zaman sekarang banyak yang tidak mengetahui 

lagu-lagu kebangsaan seperti lagu wajib nasional dan lagu daerah. Beberapa faktor 

yang menyebabkan generasi muda tidak tertarik dalam mempelajari kebudayaan 

lagu wajib nasional dan lagu daerah tersebut karena para pelajar sekarang yang 

tidak asing dengan adanya gadget/smartphone yang beredar semakin pesat dan 

budaya modern yang menghantui pikiran para generasi muda sekarang. Seharusnya 

pembelajaran mengenai budaya tanah air dilakukan sejak dini karena untuk 

melestarikan warisan budaya tersebut.[5] 

Berdasarkan uraian diatas tersebut, penulis mengambil judul “Rancang 

Bangun Aplikasi Tebak Lagu Wajib Nasional dan Daerah Berbasis Android”. Yang 
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ditujukan kepada pelajar Sekolah Dasar yang merupakan generasi muda penerus 

bangsa. Dengan adanya aplikasi ini di tengah era industri musik modern, peran 

Lagu Wajib Nasional Indonesia maupun Lagu Daerah sangat penting untuk 

mengenal, mempelajari dan meningkatkan rasa nasionalisme pada diri mereka. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan diselesaikan dalam tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana membuat aplikasi tebak lagu wajib nasional dan daerah 

berbasis Android yang dapat membantu pembelajaran untuk siswa 

Sekolah Dasar? 

2. Bagaimana membuat aplikasi tebak lagu wajib nasional dan daerah 

berbasis Android yang dapat memperkenalkan lagu daerah di Indonesia 

untuk siswa Sekolah Dasar? 

3. Bagaimana melakukan pengujian aplikasi tebak lagu wajib nasional dan 

daerah berbasis Android pada siswa Sekolah Dasar? 

  

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Membuat aplikasi tebak lagu wajib nasional dan daerah berbasis Android 

yang dapat membantu pembelajaran untuk siswa Sekolah Dasar. 

2. Membuat aplikasi tebak lagu wajib nasional dan daerah berbasis Android 

yang dapat memperkenalkan lagu daerah di Indonesia untuk siswa 

Sekolah Dasar. 

3. Melakukan pengujian fungsionalitas dan kuisioner pada aplikasi tebak 

lagu wajib nasional Indonesia dan daerah berbasis Android kepada siswa 

Sekolah Dasar. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak begitu luas dan tetap pada tujuan, dapat 

dijelaskan batasan masalahnya sebagai berikut : 

1. Aplikasi ini di operasikan dalam sistem mobile yang berbasis Android. 
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2. Akan ada 3 (tiga) level pengetahuan di dalamnya. 

3. Lagu Wajib Nasional Indonesia maksimal 15 lagu yang akan di random. 

4. Lagu Daerah di bagi menjadi tiga bagian wilayah waktu Indonesia, dan 

maksimal 17 lagu. 

 

1.5 Metodologi 

Langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengerjaan Tugas Akhir ini 

ada beberapa tahap diantaranya meliputi : 

a) Studi Pustaka dan Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukannya mencari dan mengumpulkan berbagai data 

yang dibutuhkan berkaitan dengan teknologi Mobile Application sebagai 

pedoman dalam kepustakaan. Sumber data yang digunakan berasal dari 

buku, jurnal, compact disc, internet. 

b) Analisa Kebutuhan Aplikasi 

Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan yang terkait dalam 

pembangunan sistem dalam tugas akhir ini. 

c) Perancangan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan perancangan dan implementasi Aplikasi Tebak 

Lagu Wajib Nasional dan Daerah. 

d) Implementasi Sistem 

Kegiatan utama pada alur kerja ini adalah mengimplementasikan semua 

desain yang sudah ditentukan dengan bahasa pemrograman yang dipilih 

yaitu Java. 

e) Uji Coba Pengujian Aplikasi 

Pada tahap ini dilakukan uji coba pengujian aplikasi yang telah dibuat pada 

emulator Android sebelum tahap pengujian device smartphone yang asli 

untuk mengetahui kinerja sistem yang telah dibuat. 

f) Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya sudah 

selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. 
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1.6 Sistematika dan Pembahasan 

Laporan Tugas Akhir ini disusun menjadi 5 Bab antara lain : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjlaskan latar belakang pemilihan judul skripsi 

perancangn tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Tebak Lagu 

Wajib Nasional dan Daerah Berbasis Android”, rumusan masalah, tujuan, 

penelitian, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan 

sistem. Permasalahan yang mencakup pembahasan tentang teori-teori yang 

mendukung dan mendasari perencanaan dan pembuatan aplikasi. 

BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang analisa kebutuhan dari sistem dan desain dari 

keseluruhan sistem yang dibuat dengan teori-teori dasar yang ada, perancangan user 

interface, serta desain yang akan dibuat. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

 Membahas tentang implementasi dan pegujian dari kinerja sistem yang 

sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan baik. 

BAB V  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, 

yang merupakan hasil akhir dari pembahasan masalah serta saran yang diperoleh 

dari hasil implementasi dalam tugas akhir ini. 


