
 

1 
Universitas Internasional Batam 

 
Adrian Hartanto, Perancangan Aplikasi Android Pengenalan Cerota Rakyat Asal Mula Danau Toba Untuk 
Sekolah Dasar Menggunakan Teknolgi Augmented Reality Dengan Metode MDLC, 2018  
UIB. Repository@2018 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dengan Dengan adanya teknologi canggih di masa sekarang, 

perkembangan zaman begitu cepat telah menyebabkan banyak aplikasi yang dapat 

dipertukarkan menjadi berbagai bidang kegiatan, salah satunya adalah bidang 

penyampaian informasi. Salah satunya adalah pengembangan teknologi 

multimedia terkini, Augmented Reality (Hidayat & Sriwarno, 2015). 

Augmented reality (AR) adalah salah satu teknologi baru di bidang 

multimedia. AR didefinisikan sebagai teknologi yang dapat menggabungkan 

dunia nyata dengan dunia maya, bersifat interaktif sesuai waktu nyata (real time) 

(Yudiantika, Pasinggi, Sari, & Hantono, 2013). AR memberikan kesempatan bagi 

pengguna untuk berinteraksi secara realtime. Penggunaan AR saat ini telah 

meluas ke berbagai aspek dalam kehidupan kita dan diproyeksikan untuk 

mengalami perkembangan. Ini karena penggunaan AR sangat menarik dan 

memungkinkan pengguna melakukan sesuatu menggunakan AR (Permai, 2014). 

Augmented Reality adalah perwujudan objek dalam bentuk 2D atau 3D 

dari dunia vital yang ditunjukkan ke dunia nyata secara real-time, Augmented 

Reality dapat memberikan ide atau informasi yang lebih mudah dicerna oleh 

pengguna, selain itu Augmented Reality digunakan untuk inovasi yang dapat 

mendukung proses belajar mengajar. 
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Dalam pembelajaran sastra di sekolah, terutama untuk sekolah dasar, 

dapat dikatakan tidak optimal. Misalnya, siswa ketika membuat suatu karya 

apakah itu puisi atau cerita pendek, biasanya siswa lebih suka menceritakan 

situasi nyata disertai dengan penggunaan kata-kata yang relatif sederhana dan 

mudah dipahami oleh bahasa anak-anak. Bahkan pada hari Minggu, surat kabar 

Kompas (salah satu contoh media massa) selalu menyajikan puisi anak-anak yang 

mungkin tidak begitu penting bagi sebagian orang (Yuniarti, 2012). 

Di Indonesia, ada berbagai macam budaya di seluruh nusantara dari 

Sabang sampai Merauke. Salah satu dari berbagai budaya yang memiliki satu 

adalah cerita rakyat. Cerita rakyat adalah cerita yang dimiliki oleh hampir setiap 

wilayah, yang disampaikan oleh leluhur dari generasi ke generasi. Cerita rakyat 

dari masing-masing daerah ini memiliki nilai-nilai moral yang baik untuk 

mendidik anak-anak. Namun, seiring berjalannya waktu, cerita rakyat tidak lagi 

dikenal di kalangan masyarakat, terutama anak-anak di era modern ini. Orangtua 

tidak lagi menceritakan cerita-cerita rakyat kepada anak-anak seperti apa yang 

dilakukan leluhur mereka selama beberapa generasi (Veronica & Bedjio, 2014). 

Salah satu pembelajaran yang dapat di visualisasikan dengan Augmented 

Reality berbasis video adalah pengenalan terkait cerita rakyat yang dimana dengan 

adanya pembelajaran ini maka cerita rakyat akan lebih dikenal oleh kalangan 

masyarakat terutama oleh anak-anak usia dini hingga remaja. 
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Dengan penelitian ini, penulis berharap dapat menyajikan suatu alternatif 

aplikasi yang dapat menvisualisasikan tentang cerita rakyat yang 

diimplementasikan kedalam teknologi AR yang berjudul “Perancangan Aplikasi 

Android Pengenalan Cerita Rakyat Asal Mula Danau Toba Untuk Sekolah 

Dasar Menggunakan Teknologi Augmented Reality Dengan Metode 

Multimedia Development Life Cycle”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah tugas akhir diuraikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara marker pada Augmented Reality bekerja? 

2. Bagaimana cara mengedit  video cerita rakyat pada media pengenalan 

yang berbasis Augmented Reality? 

3. Bagaimana cara mengimplementasikan Augmented Reality ke dalam 

perangkat android?  

1.3 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah tugas akhir yaitu : 

1. Pengenalan cerita rakyat dalam bentuk penjelasan video 

2. Augmented Reality dapat ditampilkan dalam perangkat android 

1.4 Tujuan Penelitian 

Ada pula tujuan tugas akhir sebagai berikut : 

1. Mengembangkan media pembelajaran visualisasi cerita rakyat berbasis 

Augmented Reality agar memudahkan siswa untuk mengenal cerita rakyat. 
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2. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S-1). 

3. Penulis mampu mengimplementasikan augmented reality ke dalam 

perangkat yang berbasis android. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari tugas akhir perancangan aplikasi Augmented Reality 

Pengenalan Cerita rakyat Asal Mula Danau Toba bagi User, Peneliti dan 

Akademisi yaitu:  

1. Bagi User 

a. Mengedukasikan masyarakat terutama siswa mengenai sejarah dan 

informasi mengenai cerita rakyat yang telah disampaikan dari turun-

temurun. 

b. Memberikan masyarakat terutama siswa sebuah metode pembelajaran 

multimedia yang bersifat kreatif dan unik. 

2. Bagi Peneliti 

a. Meningkatkan pengetahuan terkait teknologi Augmented Reality bagi 

peneliti. 

b. Menyelesaikan proyek mata kuliah tugas akhir perkuliahan. 

3. Bagi Akademisi 

a. Mampu menambah pengetahuan serta pemahaman untuk 

meningkatkan kemampuan dalam merancang Augmented Reality. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini terdiri dari lima bagian dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

 Berisi latar belakang, tujuan tugas akhir, perumusan 

masalah, batasan masalah, gambaran pelaksanaan tugas 

akhir dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori dan prinsip-prinsip penunjang dalam 

pembuatan tugas akhir. 

BAB III       METODOLOGI PENELITIAN 

 Berisi analisis tentang sistem aplikasi yang akan dibuat, 

langkah yang digunakan peneliti dalam melakukan 

penelitian dan desain perancangan aplikasi yang akan 

dilakukan.  

BAB IV               IMPLEMENTASI SISTEM 

 Berisi penerapan dari desain aplikasi yang telah dibuat 

pada bab sebelumnya dan tahap pengujian sistem.  

BAB V           PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan batasan yang diambil berdasarkan 

hasil pengujian. Selain itu juga berisi saran dari peneliti 

yang berguna bagi pengembangan aplikasi ini selanjutnya. 

 


