
 
 

1 
 

Bab I. 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan 

keanekaragaman suku dan budaya. Menurut Koentjaraningrat, 

budaya merupakan keseluruhan suatu sistem gagasan, 

tindakan, serta hasil karya manusia dalam kehiudpan. 

Kebudayaan juga dijadikan milik diri tiap manusia dengan 

belajar [1]. Salah satu sarana yang digunakan untuk belajar 

pada zaman modern seperti sekarang ini adalah melalui 

smartphone, hal ini juga yang menjadi alasan utama banyak 

orang menggunakan smartphone. Smartphone yang saat ini 

peminatnya semakin meningkat yaitu Android. 

Android merupakan terobosan baru dalam bidang 

teknologi saat ini, dengan kemudahan pemakaiannya dan 

bersifat open source membuat peminat dari gadget ini 

semakin banyak dan sudah menjadi hal umum. Selain itu, 

banyaknya aplikasi-aplikasi yang memudahkan para 

pengguna gadget smartphone untuk berkomunikasi dan 

menunjang kegiatan sehari-hari telah banyak ditawarkan di 

Play Store.  

Perkembangan teknologi smartphone berbasis Android 

ini juga dapat mempengaruhi dunia edukasi. Hal ini tentunya 

memudahkan untuk dapat mengunduh aplikasi pembelajaran 

secara gratis maupun berbayar. Buku merupakan sumber 
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utama yang sangat dibutuhkan seseorang untuk mendapatkan 

informasi dalam belajar. Tetapi seiring perkembangan zaman, 

sumber informasi dalam belajar yang masih dikemas dalam 

bentuk buku sudah bergeser ke bentuk digital, inilah yang 

menjadi alasan pembuatan aplikasi edukasi budaya ini. 

Banyak anak-anak yang dalam penggunaan smartphone lebih 

ketagihan bermain game yang sifatnya tidak mengedukasi. 

Padahal jika diarahkan dengan benar, dapat menjadi sarana 

untuk mendapatkan informasi dalam belajar. 

Aplikasi edukasi budaya merupakan sebuah sistem 

informasi yang dibuat untuk mengedukasi anak-anak tentang 

ragam kebudayaan yang ada di Indonesia. Menjadi salah satu 

terobosan baru yang dibuat agar menjadi sarana untuk 

mendapatkan informasi dalam belajar yang diharapkan sarana 

belajar berbentuk digital ini mampu mengedukasi anak-anak. 

Aplikasi yang dibuat ini memiliki fungsi untuk menampilkan 

informasi yang dibutuhkan sesuai dengan database, yang 

database ini diatur dengan beberapa fungsi yaitu proses input 

data, ubah data dan hapus data yang mana menjadi akses bebas 

pemilik aplikasi untuk menambah, mengubah dan menghapus 

data jika suatu saat ada perubahan dalam hal pengembangan 

budaya di Indonesia. 
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1.2 Tujuan 

1.2.1 Tujuan Umum : 

1. Membuat dan menghasilkan aplikasi edukasi 

budaya Indonesia untuk anak-anak yang dapat 

digunakan pada perangkat Android. 

2. Memberikan pelajaran kebudayaan kepada anak-

anak 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Studi 

Diploma Tiga Teknik Informatika (D-III) Fakultas 

Teknologi Informasi (FTI) Universitas Kristen Satya 

Wacana (UKSW). 

 

1.3 Cakupan Topik Bahasan 

Cakupan topik bahasan laporan tugas akhir ini adalah 

bagaimana menghasilkan aplikasi edukasi budaya Indonesia 

untuk anak-anak berbasis Android yang dapat mempermudah 

anak-anak dalam proses belajar. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam laporan tugas akhir ini 

adalah dengan menggunakan metode sistematika penulisan 

karya ilmiah yang disusun secara sistematis (terkendali, 

konseptual dan prosedural) [2].

 


