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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Provinsi merupakan tingkat tertinggi dari badan  pemerintah  regional 

daerah di Indonesia (Anonim, 2011). Provinsi-provinsi secara resmi 

dikelompokkan menjadi tujuh unit geografis. Masing-masing provinsi dibagi 

atas kabupaten dan kota. Saat ini di Indonesia terdapat 34 provinsi. Di 

indonesia sendiri provinsi merupakan tingkat tertinggi dari badan pemerintah 

regional. Informasi mengenai provinsi sangat diperlukan oleh masyarakat 

dalam dunia pendidikan dan pengetahuan karena indonesia mempunyai 

beragam budaya mulai dari Sabang hingga Merauke. Keberagaman itu ada 

karena kehidupan sosial, adat istiadat, dan seni wilayah yang satu dengan yang 

lain berbeda-beda. Keberagaman budaya itu merupakan kekayaan bangsa dan 

dapat kita lihat pada model rumah, tari adat, lagu daerah, alat musik, serta 

suku bangsa yang mendiami setiap provinsi.  

 Oleh karena itu tujuan penelitian ini adalah memperluas pengetahuan 

dengan membuat suatu aplikasi android sebagai media pembelajaran tentang 

provinsi yang ada di indonesia yang mudah dipahami dan dipelajari serta 

memberikan informasi dengan cara yang menarik. Aplikasi ini didedikasikan 

untuk siapapun yang ingin mengenal lebih dekat budaya yang ada di tiap 

provinsi di seluruh indonesia. Mulai dari nama resmi provinsi, suku bangsa, 
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rumah adat, tari adat, alat musik, lagu daerah, berita dan latihan soal  

mengenai provinsi tersebut.  

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas 

maka penulis merumuskan perumusan masalah yaitu “Bagaimana membuat 

aplikasi mengenai informasi budaya yang ada di setiap provinsi di indonesia 

yang mudah dipahami dan interaktif ?”. 

 

C. Batasan Masalah 

 Dalam memusatkan masalah yang ada dan agar tidak menyimpang 

dari pembahasan maupun pelebaran pokok penelitian ini maka dibuat batasan 

sebagai berikut : 

1. Aplikasi yang dibuat berisi informasi budaya di setiap provinsi 

menggunakan  software  pendukung eclipse yang berbasis android mobile. 

2. Isi dari aplikasi ini yaitu : 

a. Nama resmi Provinsi dan batas batas Geografis 

b. Suku bangsa 

c. Rumah adat 

d. Tari adat 

e. Alat musik 

f. Lagu daerah 

g. News. 
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h. Latihan Soal 

i. Pencarian 

3. Tampilan aplikasi ini bersifat landscape. 

4. Mengupload data dan menghapus data hanya bisa dilakukan oleh admin, 

user hanya bisa membaca. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah aplikasi berbasis 

android mobile yang memudahkan masyarakat yang ingin mengetahui 

informasi tentang keaneragaman budaya di indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Masyarakat Umum 

Aplikasi ini dapat membantu pengguna (masyarakat umum) untuk 

mempelajari lebih dalam tentang keaneragaman budaya di setiap provinsi 

di seluruh Indonesia. Selain itu juga memberikan gambaran tentang 

kesamaan budaya di beberapa provinsi. 

2. Penulis  

Mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di perkuliahan. 

 

F. Sistematika Penulisan  

 Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada 
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pada skripsi ini secara menyeluruh, maka perlu dikemukakan sistematika yang 

merupakan kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan dosen pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto dan 

persembahan, halaman kontribusi, halaman kata pengantar, halaman daftar 

isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran 

dan abstraksi. 

2. Bagian Utama Skripsi. 

Bagian Utama terbagi atas bab dan sub bab yaitu sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka ini meliputi : 

A. Telaah penelitian yang berisi tentang hasil-hasil 

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

B. Landasan teori yang berisi tentang pembahasan 

pengertian eclipse, android, java, JDK, database, PHP, 

MySQL, XAMPP, JSON dan web servis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode 

penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam 

pengembangan sistem informasi. Agar sistematis, bab 

metode penelitian meliputi : 

A. Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian 

B. Analisa Kebutuhan 

C. Alur Penelitian (disertakan Flowchart) 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini terdiri dari ganbaran hasil penelitian dan analisa. 

Baik dari secara kulitatif, kuantitatif dan statistik, serta 

pembahasan hasil penelitian. 

Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam : 

A. Hasil Penelitian 

B. Pembahasan 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang merupakan hasil 

dari penelitian yang telah dilakukan. 

3. Bagian Akhir Skripsi. 

       Bagian akhir dari skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan daftar 

lampiran. 

 


