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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi

kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap

masyarakat yang memilikinya. Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh

yang kuat dalam masyarakat, kekuatan mengikatnya tergantung pada masyarakat

atau bagian masyarakat yang mendukung adat istiadat tersebut yang terutama

berpangkal tolak pada perasaan keadilannya.

Bangka Belitung memiliki beragam adat istiadat salah satunya adalah

perang ketupat yang di adakan di tempilang Bangka Barat dan masih banyak lagi

yang lainnya. Akan tetapi kurang terpuplikasinya menjadi salah satu penyebab

kurangnya pengetahuan akan adat istiadat yang ada ini, terlebih lagi

perkembangan jaman atau globalisasi dan mulai masuknya budaya asing kedalam

negeri ini mengakibatkan budaya lokal semakin tak terlihat, bukan hanya itu

faktor pribadi atau kesadaran juga berpengaruh dalam hal ini.

Terlebih dominasi pendatang yang hanya sekedar menjadikan Bangka

Belitung sebagai ladang mata penghidupan kebanyakan tidak memperhatikan

budaya setempat dan mengakibatkan ketidak tahuan akan adat istiadat yang ada,

sehingga mempengaruhi generasi selanjutnya. Bagaimana melestarikan budaya

yang ada saat ini dan menambah peminat untuk pemuda maupun orang awam,

serta memperkenalkan sedini mungkin kepada anak-anak agar mereka terbiasa

dan mengetahui budaya yang ada di sekitar mereka terutama pada generasi

selanjutnya.

Dengan berkembangnya teknologi terutama dibidang smartphone

khususnya android sudah sangat banyak di gunakan baik orang dewasa sampai

anak-anak. Mengingat beberapa adat hanya diadakan setiap setahun sekali, dengan

adanya aplikasi pengenalan dan pembelajaran berbasis android ini akan

mempermudah dalam pembelajaran adat istiadat kapanpun dan dimanapun, karena
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smartphone android yang berbentuk kecil sehingga bisa dibawah kemana saja.

Hal ini akan sangat mempermudah dalam berbagai hal terutama pengenalan adat

istiadat pulau Bangka.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membuat aplikasi yang dapat

memberikan pengetahuan serta menarik minat agar lebih mengetahui budaya yang

ada di pulau Bangka, aplikasi yang berjudul “Aplikasi Pengenalan dan

Pembelajaran Adat Istiadat Masyarakat Pulau Bangka Berbasis Android”

Adapun penelitian yang terkait dengan aplikasi pengenalan dan

pembelajaran berbasis android yaitu pertama penelitian dari Desmira, Rizal Fauzi

pada tahun 2015 yang berjudul Perancangan Aplikasi Pembelajaran Rumus

Matematika Matriks dan Trigonometri Berbasis Android, dirancang dengan

menggunakan metode OOP. Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi sebagai alat

bantu yang dapat mempermudah siswa dalam mempelajari rumus matematika.

Kedua penelitian dari Iwayan, Arie, Brave pada tahun 2016 yang berjudul

Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Untuk Anak Umur 6-9 Tahun Berbasis

Android, dengan menggunakan metodologi MDLC, hasil dari penelitian ini

aplikasi mampu memberikan tambahan pengetahun materi pembelajaran  bahasa

inggris. Ketiga penelitian dari Ary Setiyawan, Agung Cahyawan, Agung Bayupati

pada tahun 2014 yang berjudul Balinese Alphabet Sebagai Aplikasi Media

Pembelajaran Aksara Bali berbasis Android Mobile Platform, Aplikasi Balinese

Alphabet telah berjalan sukses pada sistem operasi Android dan termasuk dalam

kategori baik sesuai pada hasil yang didapat dari hasil survey dengan rincian

penilaian tertinggi dari aspek grafis visual dan audio terletak pada kategori baik

dengan persentase sejumlah 47%, sedangkan penilaian tertinggi dari aspek

entertainment dan pembelajaran terletak pada kategori baik dengan persentase

sejumlah 57%. Ke empat penelitian dari Heru Supriyono, Ardhiyatama Nur

saputra, Endah Sudarmilah, dan Ruswa Darsono pada tahun 2014 yang berudul

Rancang bangun aplikasi pembelajaran hadis untuk perangkat mobile berbasis

android dengan menggunakan pendekatan prototyping. Hasil dari penelitian ini

adalah aplikasi pembelajaran hadis berbasis android sebagai sarana pemebelajaran

materi-materi hadis. Ke lima penelitian dari Widha Mega, Anggit Dwi Hartanto,
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Yusuf Wibowo pada tahun 2014 yang berjudul Rancang Bangun Media

Pembelajran Menjahit Berbasis Android dengan menggunakan metode UML.

Hasil dari penelitian ini adalah aplikasi pembelajaran menjahit dengan difasilitasi

teknik-teknik dalam menjahit. Ke enam penelitian dari Abu Yazid Bustomi pada

tahun 2010 yang berjudul Aplikasi Pembelajaran Panca Indra Pada Manusia

Berbasis Android dengan menggunakan metode MDLC. Hasil dari penelitian ini

adalah aplikasi pembelajaran panca indra pada manusia berbasis android.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas, terdapat identifikasi masalah di dalam penelitian

ini. Adapun identifikasi masalah dari latar belakang diatas adalah sebagai berkut:

1. Bagaimana membuat aplikasi pembelajaran yang menyenangkan?

2. Bagaimana meningkatkan minat untuk mempelajari adat istiadat yang ada di

pulau Bangka?

3. Bagaimana memperkenalkan adat istiadat pulau Bangka kepada masyarakat?

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun manfaat yang dapat di ambil dari aplikasi ini adalah:

1. Lebih terpublikasinya adat istiadat yang ada pada masyarakat pulau Bangka.

2. Lebih mengenal adat istiadat yang ada pada masyarakat pulau Bangka.

3. Memudahkan masyarakat untuk mengetahui adat istiadat pulau Bangka.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk menemukan media

pengenalan dan pembelajaran adat istiadat masyarakat dipulau Bangka agar tidak

terlupakan.
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1.4 Batasan Masalah

Dalam pembahasan diatas, terdapat beberapa batasan masalah dalam

aplikasi ini. Berikut merupakan batasan masalah:

1. Aplikasi ini hanya sebagai media pengenalan serta pembelajaran tentang adat

istiadat di pulau Bangka.

2. Aplikasi ini hanya bisa diterapkan di smartphone android.

1.5 Metodologi Penelitian

Pada metodologi penelitian ada tiga macam yaitu:

1. Model Penelitian

2. Metode Penelitian

3. Tools Penelitian

1. Model pengembangan perangkat lunak

Dalam model pengembangan perangkat lunak ini, penulis menggunakan

model waterfall. Adapun tahapan model waterfall.[1]

1. Communication

2. Planning

3. Modeling

4. Construction

5. Deployment

2. Metode penelitian dalam pengembangan perangkat lunak

Dalam metode penelitian pengembangan perangkat lunak ini penulis

menggunkan metode berorientasi objek.

3. Alat bantu pengembangan sistem

Adapun alat bantu pengembangan sistem yang digunakan oleh penulis

dalam penelitian ini adalah menggunakan Unified Modelling Language

(UML).
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1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan gambaran isi laporan

ini. Laporan skripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan pokok pikiran tiap-tiap

bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan

masalah, metode penelitian, manfaat dan tujuan penelitian dan sistematika

penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab Landasan Teori merupakan tinjauan pustaka, menguraikan teori-teori yang

mendukung judul, dan mendasari pembahasan secara detail. Landasan teori yang

dibahas dalam laporan skripsi ini adalah hal-hal yang terkait terhadap rancangan

yang sedang dibahas yakni tentang pengenalan dan pembelajaran adat istiadat

diagram UML yang dipakai dalam membuat diagram. Serta mengenai komponen

software yang digunakan seperti ADT, SDK.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang penjabaran mengenai model pengembangan perangkat

lunak, metode penelitian, dan alat bantu dalam analisis dan merancang aplikasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis masalah sistem yang berjalan, analisis hasil solusi, analisis

kebutuhan sistem, teori pendukung, perancangan sistem.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran yang memaparkan hasil-hasil dari

tahapan penelitian, dari tahap analisis, desain, implementasi desain, hasil testing

dan implementasinya, berupa penjelasan teoritik, baik secara kualitatif, kuantitatif,

atau secara statistik.


