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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Seni wayang adalah salah satu warisan nenek moyang bangsa Indonesia 

yang patut dilestarikan. Tidak berlebihan jika wayang menjadi salah satu identitas 

utama budaya Indonesia. Dalam Islam wayang kulit purwa dikenalkan oleh sunan 

Kali Jogo untuk mengenalkan agama Islam [1]. Namun kondisi saat ini 

menunjukan bahwa banyak anak muda lebih tertarik pada kebudayaan-

kebudayaan mancanegara dibanding kebudayaan negaranya sendiri. Pada 

kenyataannya, saat ini media pembelajaran informatif mengenai wayang yang ada 

seringkali berupa sebuah buku ensiklopedia yang tidak dapat secara mudah kita 

dapatkan.  Selain itu juga, pada setiap media yang sudah ada, hanya menggunakan 

media berupa teks dan gambar saja bahkan seringkali hanya berupa teks saja, 

tidak adanya komponen multimedia lain seperti penambahan sebuah video dan 

data pada tokoh wayang kulit purwa hanya sedikit, padahal semestinya tokoh 

karakter wayang kulit purwa ada banyak sekitar 250 lebih [2].  Pada media 

tersebut tidak dicantumkan bagaimana cara memainkan wayang kulit tersebut.  

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 

penulis membuat suatu aplikasi ensiklopedia digital yang dapat memberikan 

informasi wayang kulit purwa  berbasis web menggunakan HTML 5. HTML5 

adalah spesifikasi yang dikeluarkan dari hasil proyek Word Wide Web Consurtium 

(W3C) dan Web Hypertext Application Technology Working Group (WHAWG) 

sebagai versi terbaru dari revisi HTML untuk mendukung teknologi multimedia 

yang baru supaya mudah dibaca manusia dan mudah dimengerti oleh mesin [3]. 

Penulis membuat aplikasi berbasis HTML5 karena pada HTML5 webnya 

mempunyai kelebihan dibandingkan HTML4 dari segi fitur maupun web 

interaktifnya. Dari hasil pembuatan aplikasi ini supaya dapat membatu masyarakat 

untuk mengenal setiap nama tokoh maupun bentuk wayang kulit purwa. Dan pada 

setiap tokoh terdapat diskripsi yang menerangkan tentang tokoh wayang tersebut. 

Penulis juga memasukan video bagaimana cara memainkan setiap tokoh karakter 

wayang purwa. Aplikasi ini diharapkan dapat mempopulerkan kembali 
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kebudayaan asli Indonesia yang semakin terlupakan dengan membuatnya menjadi 

sebuah aplikasi ensiklopedia karakter wayang kulit purwa, sehingga masyarakat 

dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang kebudayaannya ini.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan latar belakang di atas, rumusan masalah yang bisa di ambil 

adalah: 

 Bagaimana membangun sistem aplikasi ensiklopedia digital sebagai media 

untuk mengenalkan karakter wayang kulit purwa berbasis web? 

 Bagaimana membagun aplikasi ensiklopedia digital yang lebih interaktif 

menggunakan bahasa pemrograman HTML5? 

1.3 Tujuan 

Tujuan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 Menyelesaikan aplikasi ensiklopedia karakter wayang kulit purwa berbasis 

web. 

 Menyelesaikan aplikasi ensiklopedia digital yang interaktif dengan bahasa 

pemrograman HTML5 dengan menambahkan fitur-fitur game. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

 Menggunakan bahasa pemrograman HTML 5, PHP, dan Css. 

 Menggunakan database MySQL. 

 Tokoh Wayang kulit yang di gunakan adalah jenis wayang kulit purwa Islam. 

 Video tentang cara memainkan wayang kulit berjumlah 26 video. 

1.5 Metodologi 

1.5.1  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan metode yang akan penulis terapkan untuk 

analisis data yang lebih komprehensif untuk mengetahui beberapa permasalahan 

yang terjadi: 
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a. Observasi (Pengamatan secara langsung) 

Penulis mengamati secara langsung dan mencatat sistem yang sedang di 

gunakan saat ini untuk mendapatkan data secara umum. 

b. Interview (wawancara) 

Penulis melakukan Tanya jawab langsung kepada para pakar wayang 

purwa untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

c. Studi Pustaka 

        Pada tahap ini akan dilakukan pencarian dan pengumpulan beberapa 

literatur tentang PHP, HTML 5, Css, MySQL, dan wayang kulit purwa.  

1.5.2    Perancangan Sistem 

Rancangan sistem Aplikasi Ensiklopedia Karakter Wayang Kulit Purwa 

Berbasis Web ini menggunakan bahasa HTML 5 dan database server mysql. Pada  

rancangan  aplikasi web terdapat halaman admin, home, cerita pewayangan kulit 

purwa, istilah pewayangan, kumpulan galeri foto wayang berserta keteranganya, 

menu cara memainkan wayang secara video dan textual, dan fitur game. 

1.5.3 Pengujian Sistem 

Pengujian sistem pada aplikasi wayang kulit purwa yang telah dibuat 

adalah sebagai berikut : 

a. Menggunakan black box testing. 

b. Pengujian Usability, apakah terbantu atau tidak dan tampilan dari aplikasi ini 

bagus atau tidak. 

1.5.4  Penlisan Laporan 

Membuat laporan yang sesuai dengan format yang telah ditentukan. 

Dimulai dari pembangunan sistem hingga sistem berhasil digunakan untuk 

pemecahan masalah. 

1.5.5  Sistematika Penulisan 

 Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, impelemntasi 

dan Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

 

 



 

4 
 

BAB I   Pendahuluan 

  Pada bab ini berisikan tentang latar belakang penelitian, 

identifikasi, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metodologi 

dan sistematika penulisan pada tugas akhir yang berjudul Aplikasi 

Ensiklopedia Karakter Wayang Kulit Purwa Berbasis Web. 

BAB II  Landasan Teori 

Pada bab ini berisikan tentang  teori – teori, definisi, konsep 

dasar web, serta komponen – kompenen penyusun tugas akhir yang 

menjadi dasar acuan atas pembahasan masalah yang ditulis dalam 

laporan tugas akhir. 

BAB III  Analisa dan Perancangan Sistem 

Pada bab ini berisikan tentang rancangan sistem Aplikasi 

Karakter Wayang Kulit Purwa Berbasis Web, rumusan masalah 

serta batasan masalah yang ditentukan, Perancangan use case, 

actifity diagram, squence diagram, perancangan struktur menu, 

perancangan antar muka, perancangan struktur program dengan 

menggunakan bahasa PHP dan faktor pendukung lain untuk 

dijadikan pendukung implementasi pada bab selanjutnya.  

BAB IV  Implementasi dan Pengujian 

Pada bab ini berisikan tentang implementasi  dan 

penjelasan dari rancangan sistem yang telah dibuat. Dimulai dari 

pembuatan website, kode–kode pemrograman, database dan 

kemudian dilakukan pengjian pada aplikasi yang telah dibuat.  

BAB V  Penutup 

Pada bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai 

kesimpulan dan saran hasil perancangan dan implementasi 

program berkaitan dengan judul tugas akhir yang telah dibuat. 

 

 

 

 

 


