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Abstrak 

 
Belajar merupakan suatu proses interaksi antara pemberi ilmu sebagai guru dengan penerimanya sebagai murid. 

Sedangkan kegiatan pembelajaran merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang memadukan secara 

sistematis dan berkesinambungan antara kegiatan pendidikan di dalam lingkungan sekolah dengan kegiatan 

pendidikan yang dilakukan di luar lingkungan sekolah dalam wujud penyediaan beragam pengalaman belajar 

untuk semua peserta didik. Metode pembelajaran dulu yang memiliki peranan penting adalah guru sedangkan 

yang sekarang berpusat pada siswa. Dengan perkembangan teknologi saat ini, berbagai macam ilmu pengetahuan 

semakin mudah didapat. Salah satu perkembangan teknologi yang sedang marak saat ini adalah teknologi mobile 

berbasis android. Dan dengan ini peneliti bermaksud membuat aplikasi pembelajaran berbasis android yang 
bertujuan untuk menarik minat belajar bagi penggunanya dan kegunaannya sebagai tambahan pengetahuan 

mengenai materi bangun ruang. Aplikasi pembelajaran bangun ruang berbasis android ini dirancang 

menggunakan pemodelan berbasis objek dengan menggunakan tools UML.  Aplikasi ini hanya menyajikan 7 

jenis materi bangun ruang seperti limas, tabung, balok, kerucut, kubus, bola, prisma. Dan aplikasi ini juga 

menyajikan evaluasi materi pembelajaran. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode blackbox dapat 

disimpulkan bahwa aplikasi pembelajaran bangun ruang ini telah berjalan sesuai dengan harapan. dan 

diharapkan dapat menyajian materi pembelajaran bangun ruang yang bertujuan untuk menarik minat belajar bagi 

penggunanya. 

 

Kata kunci: pembelajaran, bangun ruang, android, UML 

 

 
1. Pendahuluan 

 

Metode pembelajaran akan selalu 

mengalami perkembangan sesuai perkembangan 
zaman. Jika dilihat dari metode pembelajaran 

terdahulu, yang memiliki peranan penting dalam 

kegiatan adalah guru sedangakan yang sekarang 

berpusat pada siswa. 

Berdasarkan penjelasan diatas, perlu 

dikembangkan inovasi metode pembelajaran 

dengan menggabungkan kecanggihan teknologi 

informasi  pada materi pelajaran, dalam hal ini 

materi bangun ruang untuk kelas 5 Sekolah Dasar, 

sehingga proses belajar menjadi lebih menarik dan 

menyenangkan bagi siswa. Selain itu juga untuk 

menambah manfaat smartphone bagi siswa yang 
tidak hanya untuk bermain dan berkomunikasi 

tetapi juga untuk belajar.  

 

1.1 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui metode pembelajaran 

bangun ruang saat ini. 

2. Untuk mengetahui perancangan aplikasi 

pembelajaran bangun ruang berbasis android. 

3. Untuk mengetahui pengujian  pada aplikasi 

pembelajaran bangun ruang. 
4. Untuk mengetahui pengimplementasian pada 

aplikasi pembelajaran  bangun ruang. 

 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi pembelajaran bangun ruang berbasis 

android ini mencakup pada 7 pembahasan 

jenis bangun ruang yaitu : limas, tabung, 

kerucut, balok, bola, kubus, prisma.  

2. Aplikasi pembelajaran bangun ruang berbasis 

android ini dikhusukan pada siswa sekolah 
dasar kelas 5. 

3. Aplikasi yang digunakan berbasis mobile 

Android dengan minimal versi 2.3.3 (Ginger 

Bread) 

4. Aplikasi ini menggunakan jenis soal latihan 

pilihan ganda dengan jumlah soal 10 butir 

setiap levelnya. 
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2. Kajian Pustaka 

 

2.1 Pengertian Aplikasi Mobile 

 Menurut Ali Zaki dan Smit Dev 

Community dalam bukunya Cara Mudah Merakit 

PC. “Aplikasi adalah komponen yang berguna 

melakukan pengolahan data maupun kegiatan-

kegiatan seperti pembuatan dokumen atau 

pengolahan data”. Sedangkan mobile dapat 

diartikan sebagai perpindahan yang mudah dari 
suatu tempat ke tempat yang lain, misalnya telepon 

mobile berarti terminal telepon yang dapat 

berpindah dengan mudah dari suatu tempat tanpa 

terjadi pemutusan atau terputusnya komunikasi. 

 

2.2 Pengertian Belajar 
 Menurut Dra. Yulia Singgih D dalam 

bukunya Asas-Asas Psikologi Keluarga Idaman. 

“Belajar adalah usaha kerjasama antara apa yang 

dilakukan guru, pengajar,  dosen selama mengajar 

dan apa yang dilakukan siswa, anak didik, 
mahasiswa sewaktu ia belajar”. 

 

2.3 Pengertian Android 

Menurut Nazzarudin Safaat H dalam 

bukunya Pemrograman Aplikasi Mobile 

Smartphone Dan Tablet PC Berbais Android. 

“Android adalah sistem operasi yang berbasis 

Linux untuk telepon seluler seperti telepon pintar 

dan komputer tablet”. Android menyediakan 

platform terbuka bagi para pengembang untuk 

menciptakan aplikasi mereka sendiri untuk 

digunakan oleh bermacam peranti bergerak. 
 

3. Metode Penelitian 

 

3.1 Metode Pendekatan Sistem 

Pendekatan sistem yang digunakan oleh 

penulis yaitu dengan menggunakan metode object 

oriented programming, karena dengan pendekatan 

ini, strategi perancangan dalam merancang sistem 

lebih berfokus pada benda bukan pada operasi atau 

fungsi dan sistem yang berjalan terdiri dari objek-

objek yang berinteraksi yang mempertahankan 
status lokal mereka sendiri dan menyediakan 

operasi bagi informasi status tersebut. 

 

3.2 Metode Pengembangan Sistem 

Peneliti menggunakan metode 

pengembangan sistem secara Prototype Model ini 

melingkupi aktivitas – aktivitas sebagai berikut : 

pengumpulan kebutuhan, perancangan, evaluasi 

prototype, dan berikut penjelasannya : 

1. Pengumpulan kebutuhan  

2. Perancangan     

3. Evaluasi  prototype   

4.  Hasil Penelitian 

 

4.1 Gambaran Umum Sistem yang Diusulkan 

 Aplikasi pembelajaran bangun ruang yang 

dirancang ini menggunakan aplikasi berbasis 

android mobile application, serta penggunaan 

aplikasi pada mobile phone ini dengan 

penginstallan aplikasinya terlebih dahulu setelah itu 

aplikasi siap digunakan. 

 Sistem ini merupakan perancangan yang 
berorientasikan objek dengan perancangan ini, 

penulis membuat agar sistem ini menjadi dinamis.  
Databases ServerWeb ServerPengguna Aplikasi Android

Memilih Materi Bangun Ruang Memilih Tipe Soal Latihan

Menampilkan Materi Bangun Ruang

Web Admin

Soal Latihan 
Bangun
Ruang

Data Soal

Load Data

Menampilkan Soal Latihan

Web Server

Web Service

 
Gambar 1. Gambaran Umum Sistem yang 

Diusulkan 

 
4.2 Penggunaan Aplikasi 

 Tahapan penggunaan aplikasi 

pembelajaran bangun ruang bertujuan agar 

pengguna dapat menggunakan aplika sesuai dengan 

fungsinya. dan berikut adalah cara penggunaanya : 

1. Pada proses sebelumnya yaitu proses installasi 

aplikasi telah terselesaikan, untuk 

menjalankan aplikasi pembelajaran bangun 

ruang ini pilih icon geometri yang telah diatur 

pada halaman depan smartphone. 

 
Gambar 2. Tampilan icon aplikasi pada 

halaman depan 

 

2. Setelah icon aplikasi bangun ruang di klik, 

maka aplikasi akan menampilkan tampilan 

menu utama. 
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Gambar 3. Tampilan menu utama 

 

3. Bagi pengguna, untuk mempelajari materi 

bangun ruang maka pilih menu Bangun Ruang 
pada menu utama, lalu pilih jenis bangun 

ruang yang ingin dipelajari. Pada penggunaan 

aplikasi ini, jenis bangun ruang yang ingin 

dipelajari adalah materi limas, yang 

penggunaannya disentuh ke kiri atau ke kanan 

untuk materi selanjutnya. 

 

 
Gambar 4. Tampilan menu jenis bangun ruang 

 

 
Gambar 5. Tampilan materi bangun ruang 

limas 

 

4. Untuk pengerjaan soal latihan, pilih menu 

Soal Latihan pada menu utama. Sebelum 

menuju pilihan tipe soal, aplikasi 

menampilkan dialog yang berisi panduan 

penggunaan kalkulator. Lalu pilih OK untuk 

menuju menu pilihan soal latihan dan pilih 

jenis soal yang diinginkan. Dalam pengisian 

soal, isikan pilihan a/b/c/d pada radi button. 

Dan untuk pengecekan jawaban, maka klik 

tombol Cek Nilai Anda, maka aplikasi akan 

menampilkan dialog yang berisi nilai yang 

diperoleh, jenis soal dan kotak isian nama 
untuk nama pengguna. 

 

 
Gambar 6. Tampilan dialog panduan 

 

 
Gambar 7. Tampilan menu tipe soal latihan 

 

 
Gambar 8. Tampilan kalkulator 
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Gambar 9. Tampilan soal latihan  

 

 
Gambar 10. Tampilan dialog skor 

 
5. Setelah skor berhasil disimpan, maka muncul 

pembahasan dari soal yang telah dikerjakan. 

 
Gambar 11. Tampilan pembahasan 

 

4.3 Pengujian 

 Tahap Pengujian merupakan tahapan 

dimana dilakukannya pengujian perangkat lunak 

untuk mengetahui sistem dalam perangkat lunak 

tersebut apakah bekerja sesuai fungsinya atau tidak. 

Selain itu tahap pengujian perangkat lunak ini 

dilakukan bertujuan untuk mengetahui kualitas 
yang dimiliki perangkat lunak tersebut tersebut. 

Pengujian perangkat lunak ini menggunakan 

metode pengujian Black Box. Pengujian Black Box 

ini digunakan untuk menguji fungsi-fungsi khusus 

dari aplikasi perangkat lunak yang dirancang. 

 Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 1. 

 

5. Kesimpulan dan Saran  

 

5.1 Kesimpulan 

 Setelah melalui tahap perancangan, 

implementasi dan pengujian aplikasi pembelajaran 

bangun ruang berbasis android, maka dapat ditarik 
kesimpulan bahwa dengan pembuatan aplikasi 

Pembelajaran bangun ruang berbasis android ini, 

pengguna atau khususnya siswa-siswi sekolah dasar 

mendapat media pembelajaran yang lebih menarik 

dan nyaman dalam belajar.  

 

5.2 Saran 

Aplikasi Pembelajaran bangun ruang berbasis 

android ini dapat dikembangkan lebih baik untuk 

kedepannya, Adapun saran-saran terhadap 

pengembangan aplikasi ini untuk ke depannya 
adalah sebagai berikut: 

1. Aplikasi ini diharapkan dapat membahasa 

lebih banyak lagi mengenai bangun ruang. 

2. Aplikasi ini daharapkan tidak hanya untuk 

kelas 5 sekolah dasar. 

3. Aplikasi ini diharapkan tidak hanya 

digunakan pada platform android, tetapi juga 

dapat digunakan pada platform seperti 

windows mobile, apple ios, blackberry, dan 

lainnya.  

4. Aplikasi ini diharapkan dapat menambah 

jumlah soal jenis soal bergambar. 
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Tabel 1. Kasus dan Hasil Uji 

 
No Kasus Uji Skenario Uji Hasil yang Diharapkan Hasil Pengujian 

1. Menu utama Memilih launcher 

icon geometri 

Ketika launcher icon geometri di klik, maka 

aplikasi akan menampilkan menu utama 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

2. Memilih Bangun Ruang di 

menu utama 

 

Memilih tombol 

Bangun Ruang 

Ketika menekan tombol Bangun Ruang, maka 

aplikasi menampilkan menu jenis bangun ruang 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

3. Memilih jenis  Limas 

dalam menu bangun ruang 

Memilih tombol 

Limas 

Ketika menekan tombol Limas, maka aplikasi akan 

menampilkan materi limas 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

4. Memilih jenis  Bola dalam 

menu bangun ruang 

Memilih tombol 

Bola 

Ketika menekan tombol Bola, maka aplikasi akan 

menampilkan materi bola 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

5. Memilih jenis  Tabung 

dalam menu bangun ruang 

Memilih tombol 

Tabung 

Ketika menekan tombol Tabung, maka aplikasi 

akan menampilkan materi tabung 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

6. Memilih jenis  Kerucut 

dalam menu bangun ruang 

Memilih tombol 

Kerucut 

Ketika menekan tombol Kerucut, maka aplikasi 

akan menampilkan materi kerucut 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

7. Memilih jenis Kubus dalam 

menu bangun ruang 

Memilih tombol 

Kubus 

Ketika menekan tombol Kubus, maka aplikasi akan 

menampilkan materi Kubus 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

8. Memilih jenis Prisma 

dalam menu bangun ruang 

Memilih tombol 

Prisma 

Ketika menekan tombol Prisma, maka aplikasi akan 

menampilkan materi prisma 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

9. Memilih jenis  Balok dalam 

menu bangun ruang 

Memilih tombol 

Balok 

Ketika menekan tombol Balok, maka aplikasi akan 

menampilkan materi balok 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

10. Memilih Kembali dalam 

menu  bangun ruang 

Memilih tombol 

Kembali 

Ketika menekan tombol Kembali, maka aplikasi 

akan menampilkan menu utama 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

11. Memilih Tentang Memilih tombol 

Tentang 

Ketika menekan tombol Tentang, maka aplikasi 

akan menampilkan informasi aplikasi 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

12. Memilih Kembali dalam 

layout Tentang 

Memilih tombol 

Kembali 

Ketika menekan tombol kembali, maka aplikasi 

akan menampilkan menu utama 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

13. Memilih Soal Latihan di 

menu utama 

Memilih tombol 

Soal Latihan 

Ketika menekan tombol Soal Latihan, maka 

aplikasi akan menampilkan dialog panduan 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

14. Memilih OK sebelum 

layout jenis Soal Latihan 

Memilih tombol 

OK 

Ketika menekan tombol OK, maka aplikasi akan 

menampilkan menu jenis soal latihan 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

15. Memilih jenis Level 1 di 

menu Soal Latihan 

Memilih tombol 

Level 1 

Ketika menekan tombol Level 1, maka aplikasi 

akan menampilkan soal level 1, kotak jawaban, 

tombol check dan tab kalkulator 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

16. Memilih radio button 

jawaban soal level 1 

Memilih radio 

button  

Ketika menekan radio button, aplikasi akan 

menandai yang dipilih 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

17. Memilih Cek Nilai Anda di 

soal Level 1 

Memilih tombol 

Cek Nilai Anda 

Ketika menekan tombol Cek Nilai Anda, maka 

aplikasi akan menampilkan dialog skor yang berisi 

skor yang diperoleh 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

18. Mengisi edit text nama di 

soal level 1 

Mengisi edit text 

nama 

Ketika mengisi edit text nama, maka aplikasi akan 

menampilkan nama yang ditulis 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

19. Memilih OK pada dialog 

skor 

Memilih tombol 

OK 

Ketika menekan tombol OK, maka aplikasi akan 

menyimpan skor , jenis soal, nama pengguna 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

20. Memilih Kalkulator di soal 

Level 1 

Memilih tab 

Kalkulator 

Ketika menekan tab kalkulator, maka aplikasi akan 

menampilkan kalkulator untuk penghitungan 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

21. Memilih jenis Level 2 di 

menu Soal Latihan 

Memilih tombol 

Level 2 

Ketika menekan tombol Level 2, maka aplikasi 

akan menampilkan soal level 2, kotak jawaban, 

tombol check dan tab kalkulator 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

22. Memilih radio button 

jawaban soal level 2 

Memilih radio 

button  

Ketika menekan radio button, aplikasi akan 

menandai yang dipilih 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

23. Memilih Cek Nilai Anda di 

soal Level 2 

Memilih tombol 

Cek Nilai Anda 

Ketika menekan tombol Cek Nilai Anda, maka 

aplikasi akan menampilkan dialog skor yang berisi 

skor yang diperoleh 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

24. Mengisi edit text nama di 

soal level 2 

Mengisi edit text 

nama 

Ketika mengisi edit text nama, maka aplikasi akan 

menampilkan nama yang ditulis 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

25. Memilih OK pada dialog 

skor 

Memilih tombol 

OK 

Ketika menekan tombol OK, maka aplikasi akan 

menyimpan skor , jenis soal, nama pengguna 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

26. Memilih Kalkulator di soal 

Level 2 

Memilih tab 

Kalkulator 

Ketika menekan tab kalkulator, maka aplikasi akan 

menampilkan kalkulator untuk penghitungan 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

27. Memilih jenis Level 3 di 

menu Soal Latihan 

Memilih tombol 

Level 3 

Ketika menekan tombol Level 3, maka aplikasi 

akan menampilkan soal level 3, kotak jawaban, 

tombol check dan tab kalkulator 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 
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28. Memilih radio button 

jawaban soal level 3 

Memilih radio 

button  

Ketika menekan radio button, aplikasi akan 

menandai yang dipilih 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

29. Memilih Cek Nilai Anda di 

soal Level 3 

Memilih tombol 

Cek Nilai Anda 

Ketika menekan tombol Cek Nilai Anda, maka 

aplikasi akan menampilkan dialog skor yang berisi 

skor yang diperoleh 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

30 Mengisi edit text nama di 

soal level 3 

Mengisi edit text 

nama 

Ketika mengisi edit text nama, maka aplikasi akan 

menampilkan nama yang ditulis 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

31. Memilih OK pada dialog 

skor 

Memilih tombol 

OK 

Ketika menekan tombol OK, maka aplikasi akan 

menyimpan skor , jenis soal, nama pengguna 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

32. Memilih Kalkulator di soal 

Level 3 

Memilih tab 

Kalkulator 

Ketika menekan tab kalkulator, maka aplikasi akan 

menampilkan kalkulator untuk penghitungan 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

33. Memilih Kembali di menu 

Soal Latihan 

Memilih tombol 

Kembali 

Ketika menekan tombol Kembali, maka aplikasi 

akan menampilkan menu utama 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

34. Memilih Keluar di menu 

utama 

Memilih tombol 

Keluar 

Ketika menekan tombol Keluar, maka aplikasi akan 

keluar 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

35. Memilih tombol halaman di 

form data soal 

Memilih tombol 

halaman 

Ketika menekan tombol halaman, maka aplikasi 

akan menampilkan halaman berikutnya 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

36. Memilih tombol tambah di 

form data soal 

Memilih tombol 

tambah 

Ketika menekan tombol tambah, maka aplikasi 

akan menampilkan form tambah data soal 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

37. Memilih tombol simpan di 

form tambah data soal 

Memilih tombol 

simpan 

Ketika menekan tombol simpan, maka aplikasi 

akan menyimpan data yang telah diisi 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

38. Memilih tombol batal di 

form tambah data soal 

Memilih tombol 

batal 

Ketika menekan tombol batal, maka aplikasi akan 

mereset form data seperti semula 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

39. Memilih tombol edit di 

form data soal 

Memilih tombol 

edit 

Ketika menekan tombol edit, maka aplikasi akan 

menampilkan form data yang telah diisi untuk 

diedit 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

40. Memilih tombol simpan di 

form edit data soal 

Memilih tombol 

simpan 

Ketika menekan tombol simpan, maka aplikasi 

akan menyimpan data yang telah diisi 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

41. Memilih tombol batal di 

form edit data soal 

Memilih tombol 

batal 

Ketika menekan tombol batal, maka aplikasi akan 

mereset form data seperti semula 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

42. Memilih tombol hapus di 

form data soal 

Memilih tombol 

soal 

Ketika menekan tombol hapus, maka aplikasi akan 

menghapus data yang telah dipilih 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

43. Memilih tombol halaman di 

form data skor 

Memilih tombol 

halaman 

Ketika menekan tombol halaman, maka aplikasi 

akan menampilkan halaman berikutnya 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

44. Memilih list jenis soal di 

form data skor 

Memilih list jenis 

soal 

Ketika memilih list jenis soal, maka aplikasi akan 

menampilkan jenis soal yang dipilih 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

45. Memilih tombol filter di 

form data skor 

Memilih tombol 

filter 

Ketika memilih tombol filter, maka aplikasi akan 

menampilkan data skor yang bernilai 100 dengan 

jenis soal yang telah dipilih 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

46. Memilih tombol hapus di 

form data skor 

Memilih tombol 

hapus 

Ketika menekan tombol hapus, maka aplikasi akan 

menghapus data yang telah dipilih 

[√  ] Berhasil                      

[   ] Tidak Berhasil 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


