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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi saat ini berkembang sangat pesat, hubungan interaksi manusia

akan penyampaian suatu informasi adalah salah satu faktor tumbuhnya dan

berkembangnya teknologi yang terjadi saat ini. Dimana dengan seiring

meningkatnya kemampuan manusia untuk mencari bagaimana mereka dapat

membuat media penyampaian informasi secara interaktif dan menarik agar

mudah diterima dan dicerna.

Indonesia adalah sebuah negara yang meliputi ribuan pulau yang

terbentang dari Sabang sampai Merauke, dimana dari sekian banyaknya

kepulauan beserta masyarakatnya tersebut lahir, tumbuh dan berkembang berbagai

budaya daerah. Setiap daerah di Indonesia mempunyai cerita dan ilustrasi serta

kategori cerita berdasarkan nama-nama daerah. Keunikan tersebut terlihat dari

penyajiannya maupun bentuk dan alur ceritanya.

Untuk mengenalkan lebih dekat cerita rakyat Indonesia (Nusantara) kita

kepada masyarakat khususnya anak-anak yang kurang mengenal akan ragam

cerita rakyat nusantara, untuk itu dibutuhkan media penyampaian secara interaktif

yang mempermudah dan menarik masyarakat berupa buku menggunakan metode

Augmented Reality berbasis android.

Buku cerita rakyat nusantara adalah buku yang mengenalkan cerita rakyat

Indonesia khususnya Danau Toba dari Sumatra Utara dalam bentuk objek Tiga

Dimensi (3D), untuk menampilkan objek 3D tersebut menggunakan marker yang

terdapat dalam buku.

Adanya buku cerita rakyat nusantara danau toba dengan memanfaatkan

teknologi Augmented reality dan Android ini diharapkan dapat menarik perhatian

masyarakat khususnya anak-anak dalam rangka mengenal cerita rakyat nusantara,

serta dapat memaksimalkan peroses penerimaan suatu informasi terhadap anak

dalam buku tersebut.



2

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis cantumkan, maka

penulis akan merampungkan Tugas Akhir ini dengan rumusan masalah

sebagai berikut :

a. Bagaimana mengimplementasikan teknologi augmented reality ke dalam

buku cerita rakyat nusantara danau toba berbasis android?

b. Bagaimana membuat teknologi augmented reality ke dalam media

pembelajaran?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis cantumkam, batasan

yang penulis angkat antara lain sebagai berikut :

a.Pembuatan teknologi augmented reality ke dalam buku cerita rakyat

nusantara danau toba berbasis android.

b. Pembuatan Objek tiga dimensi (3D) dalam buku cerita rakyat nusantara

danau toba.

c.Pemberian marker pada kertas untuk menampilkan objek sehingga objek

tersebut bisa terlihat.

d. Buku cerita rakyat nusantara danau toba ini hanya mempunyai dua

marker. Marker pertama menampilkan objek petani yang sedang

memancing ikan yang berubah menjadi seorang gadis, marker kedua

menampilkan objek petani dan anaknya.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam

pelaksanaan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Mengimplementasikan teknologi augmented reality kedalam buku

cerita rakyat nusantara danau toba berbasis android.

b. Membuat teknologi augmented reality ke dalam media

pembelajaran.

1.5 Metode Penelitian

Untuk memperlancar dalam pengerjaan Tugas Akhir ini maka penulis

menerapkan beberapa metodologi pengerjaan sebagai berikut :
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a. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan guna mendapatkan bahasan yang lengkap

mengenai materi - materi tentang teknologi Augmented Reality,

Android dan segala hal yang berhubungan dengan Tugas Akhir ini

melalui buku referensi, paper, dan jurnal. Hal tersebut dilakukan

dengan harapan agar mendapatkan pemahaman yang cukup untuk

melakukan langkah - langkah strategis selanjutnya.

b. Analisa kebutuhan

Tahap analisa dan perancangan sistem merupakan tahapan untuk

melakukan analisa data-data, konsep alur kerja sistem dan penerapan

buku cerita rakyat nusantara danau toba menggunakan augmented

reality berbasis android.

Konsep yang telah terkumpul akan di desain menggunakan UML

desain, meliputi flowchart, usecase diagram, activity diagram,

sequence diagram dan class diagram.

c. Perancangan Sistem

Pada tahap ini, penulis melakukan perancangan sistem yang

meliputi rancangan antar muka (graphical user interface). Arsitektur

sistem, serta rancangan metode atau teori yang digunakan pada

penelitian,

d. Implementasi program

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi buku cerita rakyat

nusantara danau toba menggunakan augmented reality berbasis android.

Langkah pertama adalah melakukan instalasi Vuforia SDK Qualcomm,

Unity 3D Developer Preview. Kemudian melakukan konfigurasi yang

ada di Vuforia agar engine tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Setelah melakukan instalasi dan konfigurasi selanjutnya dilakukan

pembuatan marker. Marker digunakan sebagai penanda yang terekam

dalam kamera real time. Deteksi berbasis marker menggunakan

pengolahan citra, yang akan menjadi peletakan objek (maya) dapat

berupa animasi 3D.
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Setelah melakukan pembuatan marker langkah selanjutya adalah

implementasi kode program untuk mekanisme jalannya buku cerita

rakyat nusantara augmented reality berbasis Android yang akan dibuat,

dalam penerapannya menggunakan software Unity 3D Developer

Preview yang sudah terinstall di komputer.

e. Pengujian sistem

Pada bagian ini akan diuji beberapa fungsionalitas dari sistem

diantaranya

1. Pengujian augmented reality, pada bagian ini akan diuji keberhasilan

sistem untuk mengenali marker yang sudah ditentukan.

2. Pengujian pengenalan objek, pada bagian ini akan diuji keberhasilan

sistem setelah mengenali marker kemudian akan memunculkan

objek sesuai yang telah ditentukan user.

f. Penyusunan laporan

Penyusunan laporan merupakan tahapan akhir dalam proses tugas

akhir ini. Laporan tersebut digunakan sebagai media yang akan

menjelaskan dari keseluruhan proses yang telah dilakukan dalam

pembangunan buku cerita rakyat nusantara danau toba menggunakkan

augmented reality berbasis android dan juga memberikan gambaran

dengan sejelas-jelasnya tentang program tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membuat buku tugas akhir ini yang nantinya akan dibagi

manjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang

lingkup, tujuan dan manfaat, metodologi dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang penjelasan teori - teori yang berhubungan

dengan tugas akhir dan hal - hal yang berhubungan dengan sistem.



5

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM

Bab ini membahas tentang perancangan aplikasi dan pembuatan

aplikasi baik flowchart dan desain aplikasi.

BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM

Bab ini membahas implementasi sistem hardware dan software

sebagai hasil dari analisis dan pengujian sistem dalam bentuk bahasa

pemrograman, deskripsi file yang dihasilkan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab - bab yang telah

disampaikan dan saran terhadap desain aplikasi yang telah ditawarkan.
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