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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang mempunyai beraneka ragam suku & 

kebudayaannya. Dengan keberagaman yang begitu banyak maka terbentuklah 

berbagai macam jenis kebudayaan di setiap masing-masing daerah di Indonesia. 

Seperti halnya dengan pakaian adat yang dimilikinya. Dengan perkembangan 

teknologi saat ini, seseorang dapat menemukan suatu informasi dengan sangat cepat 

dan mudah. Seiring perkembanganya ternyata membuat kepedulian masyarakat 

generasi muda terhadap kebudayaan Indonesia menjadi semakin memudar salah 

satunya tentang pakaian adat yang semakin asing di lingkungan masyarakat 

(Agustina & Wahyudi, 2015).  

Teknologi adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk meringankan 

pekerjaan orang dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing. Teknologi 

komputer salah satunya yang memiliki banyak kelebihan diantaranya keakuratan, 

kecepatan dan efisiensi dalam pengolahan data dibandingkan sistem non komputer 

(Sagala, Mesran, U Sutiksno, Yuhandri, & Suginam, 2017). Perkembangan 

teknologi sudah berkembang sangat cepat di berbagai aspek, salah satunya adalah 

teknologi Augmented Reality (AR) yang telah banyak digunakan dalam bidang 

pendidikan, hiburan, periklanan, kesehatan, dan militer (Saputro, Intan, & Saputra, 

2015). 

Dalam dunia pendidikan terutama untuk Sekolah Dasar (SD) masih sedikit 

yang menggunakan Augmented Reality (AR) sebagai media pembelajaran karena 

pada  
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umumnya mereka masih mengadopsi cara lama yakni menggunakan media 

pembelajaran buku atau gambar–gambar 2D (Dedynggego, Mohammad, & Affan, 

2015). Augmented reality adalah teknologi yang dirancang untuk mengabungkan 

gambar 2D dan Object 3D yang kemudian dipancarkan dalam sebuah bidang nyata 

secara langsung (Efendi, H, & Khoirunnisa, 2016). Teknologi augmented reality 

sudah semakin berkembang dan mulai banyak aplikasi maupun platform yang 

mendukung untuk merancang atau mengembangkan augmented reality. Minat 

belajar pada siswa semakin minimalisasi disebabkan oleh kemajuan teknologi 

hiburan semakin memberikan hal menarik seperti animasi 3D dan film kartun lain 

halnya seperti sarana studi saat ini masih dominan pada buku yang berisi teks dan 

gambar-gambar 2D untuk mengajar. Teknologi dalam industry hiburan yang 

menggunakan citra 3D terbukti dapat menarik minat siswa sekolah dasar (Isyadi & 

Rohmah, 2017). Adanya teknologi augmented reality, siswa bisa merasakan 

suasana belajar dengan teknik yang lain dan menumbuhkan motivasi belajar siswa 

yang melibatkan siswa untuk berhadapan dengan teknologi ini. Adanya teknologi 

augmented reality, media belajar seperti gambar-gambar 2D dalam buku 

pembelajaran yang terlihat kurang menarik bisa dimanipulasikan menjadi objek 3D 

yang menarik agar siswa bisa berinteraksi langsung dengan teknologi ini serta 

mereka menjadi lebih berhasrat, semangat dan proses belajar menjadi 

menyenangkan atau menarik (Susanti, Qumillaila, & Zulfiani, 2017). 

 Dari permasalahan tersebut alasan dipilihnya judul ini diharapkan dapat 

memberikan suatu pemecahan masalah untuk menyelesaikan permasalahan diatas. 

Teknologi augmented reality (AR) adalah jawaban paling tepat untuk mengatasi 

masalah-masalah tersebut apalagi smartphone saat ini sudah berkembang pesat dan 
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dapat dimanfaatkan sebagai media untuk mendukung augmented reality (AR). 

Perkembangan android dalam smartphone yang sekarang ini membuat banyak 

sekali fitur canggih seperti QR-Code Scanner, fingerprint recognition, facial 

recognition (Cho & Bae, 2014). Teknologi augmented reality juga mulai didukung 

dalam smartphone, hal ini tentu memudahkan dalam mengembangkan AR. Dengan 

bantuan AR akan memberikan ide teknologi baru dengan menggabungkan gambar 

2D (dua dimensi) dengan object 3D (tiga dimensi) melalui AR  yang 

implementasikan dalam projek berbasis android menjadi  menarik bagi anak 

sekolah dasar sehingga dapat digunakan sebagai alat peraga dalam penataran yang 

lebih interaktif dan menarik bagi siswa agar tidak merasa bosan pada saat 

mempelajarinya. Dalam penulisan judul ini akan di khususkan untuk perancangan 

AR yang akan mempelajari berupa pengenalan macam ragam pakaian adat 

tradisional yang terdapat di 34 provinsi di Indonesia yang dijalankan dalam sebuah 

smartphone yang beroperasi sistem android agar aplikasi ini juga dapat 

dimanfaatkan oleh pengajar untuk meningkatkan sistem alat peraga dalam mengajar 

karena teknologi AR mempunyai segi hiburan yang menarik minat seseorang untuk 

mengerti secara jelas tentang subjek yang disampaikan melalui proyeksi tampilan 

3D (tiga dimensi) yang melibatkan interaksi pengguna dalam dunia AR (Wardani, 

2015). 

Dari latar belakang diatas, penulis akan membuat rancangan software 

dengan teknologi AR berbasis android sebagai sarana untuk belajar pengenalan 

pakaian adat tradisional sebanyak 34 provinsi di Indonesia untuk anak tingkat SD 

(Sekolah Dasar) yang diharapkan bisa menciptakan perangkat maupun sistem 

pembelajaran baru dalam mempelajari pakaian adat di Indonesia yang dapat 
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membantu untuk menyebarkan informasi mengenai pakaian adat tradisional 

Indonesia karena lebih interaktif dan menarik. Dikaitkan dengan latar belakang 

tersebut maka penulis memilih judul laporan skripsi yaitu “Perancangan 

Augmented Reality (AR) berbasis Android Sebagai Media Pembelajaran 

Pakaian Adat Tradisional di Indonesia untuk Anak Sekolah Dasar”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis dapat 

disimpulkan perumusan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana perancangan software berbasis Multimedia sebagai sarana 

untuk pengenalan Pakaian Adat Tradisional 34 provinsi di Indonesia pada 

Anak Sekolah Dasar Menggunakan Teknologi Augmented Reality dalam 

platform Android? 

2. Bagaimana penggunaan metode MDLC untuk merancang sebuah aplikasi 

media pembelajaran? 

3. Bagaimana mengedit objek 3D pakaian adat tradisional di Indonesia pada 

media pembelajaran yang berbasis Augmented Reality? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penulis juga merumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengembangkan media pembelajaran visualisasi 3D pakaian adat 

tradisional berbasis Augmented Reality agar dapat membantu memudahkan 

anak SD mempelajari pakaian adat tradisional di Indonesia. 

2. Agar dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan tentang 

merancang Augmented Reality berbasis 3D. 
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3. Agar penulis dapat mempraktekkan pengetahuan yang dipelajari dalam 

merancang sarana pembelajaran dengan menggunakan visualisasi object 3D 

(tiga dimensi) yang dikemas dalam platform android menggunakan AR. 

4. Sebagai salah satu syarat kelulusan Strata 1 (S-1). 

1.4 Batasan Masalah 

Penulis merumuskan beberapa batasan masalah dari penelitian ini yaitu: 

1. Aplikasi ini mengambil data dari buku paket IPS kelas 4 SD dengan buku 

Tematik Terpadu Kurikulum 2013 hal 71 & 72 yang bertema “Indahnya 

Keragaman di Negeriku” Kusumawati, (2017). 

2. Perancangan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman Java Scripts 

(Unity Script), desain menggunakan Marvelous Designer, Unity 3D, 

Vuforia, dan Adobe Photoshop. 

3. Menampilkan objek 3D model manusia laki-laki dan perempuan yang 

berpakaian baju adat daerah sebanyak 34 provinsi di Indonesia. 

4. Multimedia pembelajaran yang memberikan penjelasan singkat tentang 

pakaian adat tradisional di Indonesia yang ditampilkan di layar smartphone 

kemudian penjelasan melalui media suara (voice). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berikut ini terdapat manfaat dalam penulisan laporan skripsi yang terbagi 

menjadi dua belah pihak yaitu:  

1. Bagi penulis  

Peneliti dapat menerapkan ilmu yang dipelajari semasa kuliah dengan 

menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dan merupakan persyaratan untuk 
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mendapatkan gelar sarjana S.kom di fakultas Sistem Informasi di 

Universitas Internasional Batam. 

2. Bagi pengguna 

Membantu Guru dalam proses belajar mengajar dan meningkatkan 

ketertarikan siswa kelas 4 SD melalui software Multimedia pengenalan 

Pakaian Adat Tradisional 34 provinsi di Indonesia untuk peserta didik 

Sekolah Dasar Menggunakan Teknologi Augmented Reality. 

3. Bagi peneliti lebih lanjut 

Agar dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian atau 

proyek yang berhubungan. 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Sebagai halnya dalam dalam penyusunan laporan ini yang disesuaikan 

dengan judul, maka penulis akan menyusun beberapa pembahasan mulai dari bab 1 

sampai bab 5. 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian bab 1 ini menjelaskan dasar pemilihan judul penelitian, latar 

belakang masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 bagian bab kedua ini membahas tentang pengkajian teori yang telah diteliti 

oleh peneliti. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

 Bagian bab ketiga ini penulis menjelaskan metode perancangan yang 

digunakan pada perancangan aplikasi antara lain, analisis perancangan, metode 

perancangan dan analisis pengembangan serta perancangan augmented reality. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Bagian bab keempat ini penulis menjelaskan isi tentang rencana 

perancangan yang telah dibuat sebelumnya mengenai informasi aplikasi penulis 

antara lain terdiri dari implementasi aplikasi dan pengujian aplikasi serta tabel 

pengujian. 

BAB V PENUTUP 

 Dalam bab terakhir ini membahas tentang kesimpulan dan saran. 
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