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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia adalah negara beriklim tropis yang tersusun dari pulau-pulau yang 

terletak di Asia tenggara, oleh karena itu Indonesia kaya akan hasil alam dan 

terdapat budaya yang beraneka ragam. Terdapat puluhan suku dan ratusan budaya 

tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai generasi penerus kita wajib untuk 

menjaga dan melestarikan setiap kekayaan alam dan budaya yang ada. Setiap 

daerah yang di Indonesia memiliki ciri khas budaya yang berbeda-beda yang 

menjadikannya unik. Dengan begitu banyaknya budaya yang terdapat di Indonesia 

maka hal tersebut membuat sebagian besar penduduknya belum terlalu atau bahkan 

tidak mengenal budaya-budaya yang tersebar di luar lingkungan tempat tinggalnya, 

salah satu contohnya adalah budaya yang dimiliki Kalimantan Selatan.  

Provinsi Kalimantan Selatan berada di bagian selatan dari pulau 

Kalimantan. Pulau Kalimantan sendiri terletak di Indonesia bagian tengah. 

Kalimantan Selatan mempunyai kawasan dataran rendah yang letaknya ada di barat 

dan pesisir pantai yang letaknya ada di timur, selain itu terdapat dataran tinggi 

dibentuk oleh Pegunungan Meratus di bagian tengah. Oleh karena itu Kalimantan 

Selatan memiliki budaya sendiri yang unik dan berbeda dengan daerah lain yang 

belum banyak diketahui oleh masyarakat di luar Kalimantan Selatan. Dengan 

teknologi sekarang kita bisa mencari informasi budaya Kalimantan Selatan dari 

Internet. Namun, hal tersebut kurang efisien apabila kita membutuhkan informasi 

disaat-saat tertentu misalnya saja ketika gadget kita tidak terkoneksi ke jaringan 

internet. 

Pada saat ini, perkembangan dari teknologi komunikasi dan informasi sudah 

sangat maju dan hampir semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkannya, salah 

satu contohnya yaitu teknologi AR atau biasa disebut Augmented Reality. 

Augmented Reality adalah suatu teknologi baru pada bidang multimedia. 

Augmented Reality dapat didefinisikan sebagai sebuah teknologi yang dapat 
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mengkombinasikan atau menggabungkan hal-hal yang terdapat di dunia nyata 

dengan dunia maya, serta memiliki sifat interaktif [1]. 

Dengan semakin berkembangnya Augmented Reality maka banyak sekali 

dampak positif yang dihasilkannya, antara lain dalam bidang pendidikan, bidang 

kesehatan, bidang militer dan bidang sejarah [2]. Bentuk aplikasi yang telah 

dikembangkan melalui teknologi Augmented Reality ini sendiri antara lain seperti 

AR Books, AR Gaming, Objects Modelling, Discovery-based Learning dan Skills 

Training [3]. 

Kelebihan yang dimiliki Augmented Reality antara lain mampu memberikan 

sebuah pengalaman dan juga pemahaman yang mendalam tentang objek AR itu 

sendiri dengan membantu menampilkan dan merepresentasikan objek sehingga 

lebih mudah dipahami dan divisualkan secara 3D. Dengan bantuan visual secara 

3D maka tidak diperlukan lagi penjelasan ciri-ciri secara verbal objek dan 

bagaimana aktivitas objek tersebut. Selain itu perkembangan Augmented Reality 

saat ini sudah lebih mudah dan murah. Ini berarti teknologi ini sangat tepat 

dijadikan media pembelajaran berbasis visual dan juga dapat dijadikan alat untuk 

metode pelestarian budaya agar lebih menarik [4]. Selain itu Augmented Reality 

juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produk wisata serta budaya 

Kalimantan Selatan sebab terdapat berbagai macam aspek yang dapat menarik dan 

menggugah minat pengguna melalui representasi visual 3D [5]. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu terhadap latar belakang yang sudah di jelaskan, penulis 

dapat merumuskan sebuah masalah, yaitu bagaimana membuat sebuah aplikasi 

Pengenalan budaya Kalimantan Selatan dengan menggunakan teknologi 

Augmented Reality berbasis Android agar budaya-budaya yang terdapat di 

Kalimantan Selatan menjadi lebih dikenali oleh masyarakat luas. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Hasil penelitian ini ditujukan untuk mengenalkan kekayaan budaya yang 

terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan seperti pakaian adat, senjata tradisional, 

rumah adat, alat musik, tarian daerah dan lagu daerah yang ada di Provinsi 
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Kalimantan Selatan melaui sebuah aplikasi berbasis Android dengan menggunakan 

teknologi Augmented Reality agar budaya menjadi lebih menarik untuk dipelajari 

dan diketahui. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Untuk mendorong kelancaran dan pencapaian hasil akhir dari pengenalan 

budaya Kalimantan Selatan menggunakan teknologi Augmented Reality berbasis 

Android, maka dibutuhkan beberapa batasan masalah sebagai berikut: 

a. Membuat aplikasi pengenalan budaya Kalimantan Selatan dengan 

menggunakan teknologi Augmented Reality berbasis Android. 

b. Gambar yang dikenali sebagai marker adalah gambar budaya Kalimantan 

Selatan (pakaian adat, senjata tradisional, rumah adat, alat musik, tarian 

daerah dan lagu daerah). 

c. Aplikasi akan berjalan pada perangkat smartphone atau tablet dengan sistem 

operasi Android. 

d. Aplikasi ini tidak bersifat dinamis, yaitu seluruh data yang berupa tulisan, 

gambar, maupun suara belum bisa diinputkan secara langsung melalui 

aplikasi.  

 

1.5. Metodologi 

Metodologi yang dipakai untuk menyelesaikan penelitian ini ialah metode 

MDLC atau Multimedia Development Life Cycle. Terdapat 6 langkah atau tahapan 

dalam metode ini, yang pertama yaitu concept (konsep), yang kedua yaitu design 

(rancangan atau desain), yang ketiga material collecting (mengumpulkan materi), 

yang keempat assembly (pembuatan atau penyusunan), yang kelima testing 

(pengujian) dan yang terakhir yaitu distribution (menyebarluaskan) [6]. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Pada penelitian ini penulis telah menyusun sistematika penulisan menjadi 5 

bab, yaitu: 
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BAB I. PENDAHULUAN 

 Merupakan bab yang berisikan penjelasan tentang seberapa penting 

penelitian ini serta menjelaskan sebab-sebab yang mendasari penelitian ini yang 

dituliskan pada latar belakang, selain itu juga akan dirumuskan pokok 

permasalahan, tujuan mengapa penelitian ini dilakukan, batasan masalah, 

metodologi, dan juga sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

 Merupakan bab yang isinya adalah macam-macam teori dasar serta konsep 

yang tentunya berhubungan dengan objek penelitian, misalnya budaya Kalimantan 

Selatan, Augmented Reality dan Android. 

BAB III. PERANCANGAN SISTEM 

Merupakan bab yang berisi rancangan yang didasarkan pada metode 

Multimedia Development Life Cycle atau MDLC yang nantinya akan digunakan 

untuk pembuatan sistem. 

BAB IV. IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Merupakan bab yang membahas tahapan assembly, testing, dan distribution 

terhadap program pengenalan budaya Kalimantan Selatan menggunakan teknologi 

Augmented Reality berbasis Android.  

BAB V. PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan-kesimpulan serta saran yang sudah dibuat 

berdasarkan hasil dari bab IV yaitu tahapan assembly, testing, dan distribution yang 

sudah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 




