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BAB I 

PENDAHULUAN 

 1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan kondisi geografisnya yang 

luas dan beragam, terdiri dari 33 provinsi yang tersebar dari pulau sabang sampai 

pulau marauke dan terbagi atas 3 zona waktu (WIB, WITA, WIT). Hal tersebut 

menjadikan Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat beragam. Keberagaman 

budaya tersebut dapat terlihat secara fisik melalui pakaian adat yang dikenakan 

dan rumah adat yang dimiliki. Hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki 

pakaian dan rumah adat masing-masing dengan ciri-ciri dan bentuk sesuai dengan 

khas masing-masing daerah. 

Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa adalah penerus tradisi 

budaya tersebut. Namun, pengaruh budaya asing yang semakin gencar, membuat 

generasi muda tidak tertarik untuk mempelajari budaya tradisional, bahkan sedikit 

demi sedikit telah menjauhi dan mulai melupakan budaya tradisional [3].  

Berkurangnya minat generasi muda untuk mempelajari budaya juga karena belum 

adanya media belajar budaya yang menarik. Materi ajar tentang budaya masih 

didominasi dalam bentuk media cetak yang membutuhkan minat baca tinggi pada 

generasi muda. 

Salah satu perubahan yang bisa dikehendaki adalah inovasi pada media 

pembelajaran. Media pembelajaran adalah komponen yang sangat vital dalam 

proses pembelajaran, dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor penentu 

berhasil atau tidaknya suatu nilai atau muatan tersampaikan pada siswa [1]. Saat 

ini begitu banyak inovasi dan teknologi yang digunakan sebagai media 

pembelajaran, dari yang sederhana hingga yang kompleks, dari yang murah 

hingga yang membutuhkan dana yang besar. Semuanya itu tidak lain adalah 

sebagai harapan dapat menunjang efektivitas proses pembelajaran.  

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan Pendidikan 

Budaya dan Karakter Bangsa mengusahakan agar generasi muda mengenal dan 

menerima budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka. Oleh karena itu, 
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Penulis dalam penelitian ini membuat sebuah aplikasi media pembelajaran 

interaktif yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Pemetaan 

Kebudayaan di Indonesia berbasis Android  ” sebagai bentuk media sarana 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif bagi generasi muda penerus bangsa 

khususnya bagi siswa – siswi di Sekolah Dasar (SD) untuk mengenal kebudayaan 

(pakaian adat dan rumah adat) Indonesia. 

 1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana memetakan kebudayaan Indonesia berdasarkan zona waktu yang 

ada ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan aplikasi berbasis android sebagai sarana 

media pembelajaran ? 

3. Bagaimana mengenalkan dan memberikan pembelajaran pendidikan 

kebudayaan bagi siswa SD ? 

4. Bagaimana melakukan pengujian terhadap anak SD agar aplikasi ini dapat 

bermanfaat sesuai dengan uji kompetensi yang ada ?  

 1.3  Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari tujuan, maka berikut adalah 

beberapa batasan masalah : 

1. Aplikasi ini di implementasiakan dalam platform Android. 

2. Aplikasi ini di desain menggunakan unity 

3. Pendidikan Kebudayaan yang diambil hanya baju adat dan rumah adat yang 

ada di Indonesia 

4. Aplikasi ini ditujukan bagi siswa SD. 

5. Media pembelajaran Game yang disajikan berupa game 2D 

 1.4  Tujuan 

1. Dapat memetakan kebudayaan di Indonesia berdasarkan zona waktu yang ada 

(WIB, WITA, WIT).  

2. Dapat membagun aplikasi berbasis android sebagai media pembelajaran dan 

pengenalan pendidikan Budaya Tradisional. 
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3. Dapat mengenalkan dan memberikan pembelajaran pendidikan kebudayaan 

bagi siswa SD. 

4. Dapat melalukan pengujian aplikasi sesuai dengan uji kompetensi yang ada 

pada tingkat SD. 

 1.5  Metodologi 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah :  

a) Studi pustaka dan pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan teknologi 

Mobile Application. Di lakukan juga studi literatur tentang baju adat dan  

rumah adat, yang ada diindonesia. Adapun sumber data atau literatur di ambil 

dari buku, jurnal, paper dan internet. 

b) Analisa kebutuhan aplikasi 

Dalam tahap ini akan dilakukan analisis masalah yang dikaji dan 

mendefinisikan batasan-batasan terhadap masalah tersebut serta melakukan 

analisis terhadap kebutuhan perangkat yang akan digunakan. 

c) Perancangan Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan perancangan aplikasi yang akan menampilkan 

informasi mengenai pengenalan budaya yang ada di indonesia terutama 

pakaian adat dan rumah adat. 

d) Implementasi Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan pengkodean program untuk “Aplikasi 

Pembelajaran Pemetaan Kebudayaan di Indonesia” menggunakan unity 

dengan bahasa pemrograman C#. 

e) Pengujian Aplikasi 

Dalam tahap ini akan dilakukan pengujian aplikasi yang telah dibuat pada 

emulator android sebelum tahap pengujian device smartphone yang asli untuk 

mengetahui dan memperbaiki kesalahan pada program. 

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 

Buku laporan proyek akhir ini disusun menjadi 5 bab antara lain : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang pemilihan judul skripsi 

perancangan tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi 

Pembelajaran Pemetaan Kebudayaan di Indonesia berbasis 

Android” rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

metode penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini mencakup teori-teori yang berkaitan dengan rancang 

bangun aplikasi pembelajaran pemetaan kebudayaan di Indonesia 

dan teori pendukung lainnya. 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Berisi perencanaan dan perancangan pembuatan sistem secara 

keseluruhan meliputi perencanaan dan pembuatan perangkat lunak. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini akan membahas pengimplementasian aplikasi yang 

telah dirancang ke dalam bahasa pemrograman dan pengujian 

aplikasi yang telah dibangun. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dari keseluruhan 

pembahasan bab serta saran-saran yang diharapkan agar aplikasi ini 

dapat bermanfaat bagi pengguna aplikasi.   

 


