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ABSTRAK 

 

Indonesia memiliki 34 provinsi yang masing-masing memiliki adat istiadat, pakaian dan 

bahasa daerah, lagu daerah hingga senjata tradisional yang khas dan beraneka ragam. 

Namun seiring perkembangan teknologi yang semakin maju, masyarakat Indonesia 

semakin melupakan kebudayaan-kebudayaan yang ada pada negaranya. Aplikasi 

pengenalan budaya tradisional Indonesia yang berbasis Android ini diperuntukkan 

khusus untuk para pelajar dan berisi media pembelajaran mengenai kebudayaan dari 

setiap provinsi di Indonesia. Aplikasi ini juga diharapkan untuk membantu usaha 

pelestarian kebudayaan di Indonesia sehingga di masa yang akan datang tetap dijaga 

dan dilestarikan oleh generasi selanjutnya. 
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PENDAHULUAN 

Budaya Indonesia yang beraneka ragam harus dijaga dan dilestarikan oleh generasi 

selanjutnya dan seharusnya pengenalan mengenai budaya ini sudah diajarkan dari 

usia/masa kanak-kanak. Saat ini karena minimnya pengetahuan tentang kebudayaan 

Indonesia ini, sehingga ketika ada negara lain menyatakan bahwa mereka memiliki suatu 

budaya yang ternyata merupakan kebudayaan asli dari Indonesia, masyarakat baru mulai 

membantah dan memprotes pernyataan dari negara tersebut. Salah satu penyebabnya 

adalah kurangnya sumber informasi dan kurangnya penyedia informasi, maka dibuatlah 

Aplikasi Pengenalan Budaya Tradisional Indonesia yang berbasis Android ini dan 

diharapkan menjadi media pembelajaran yang menyediakan sumber informasi yang 

lengkap mengenai kebudayaan tradisional Indonesia dan bisa diakses dengan mudah dan 

cepat oleh siapa pun dan kapan pun. Aplikasi ini berisi media pembelajaran mengenai  

kebudayaan dari 34 provinsi di Indonesia, yang dimana setiap provinsi berisikan satu 

pakaian adat, satu tarian adat, satu lagu adat, satu rumah adat, satu alat musik, serta satu 

senjata tradisional. 
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METODE PENELITIAN 

Dalam Kamus Besar Budaya Indonesia (Departemen Pendidikan Nasional, (2008) 

budaya adalah pikiran, akal budi, sedangkan tradisional adalah berasal dari kata tradisi 

yaitu adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di 

masyarakat, sedangkan menurut ahli yaitu Mitchel budaya adalah seperangkat nilai–nilai 

inti, kepercayaan, standar, pengetahuan, moral hukum, dan perilaku yang disampaikan 

oleh individu–individu dan masyarakat yang menentukan bagaimana seseorang 

bertindak,berperasaan, dan memandang dirinya sendiri juga orang lain. 

 
Android adalah sebuah sistem operasi yang dirancang oleh Google dengan basis kernel 

Linux untuk mendukung kinerja perangkat elektronik layar sentuh, seperti tablet atau 

smartphone. Sistem operasi Android juga sudah digunakan untuk berbagai macam gadget 

canggih seperti jam tangan, televisi, kamera, dan perangkat teknologi Struktur Navigasi 

merupakan struktur atau alur dari suatu program yang merupakan rancangan hubungan 

(rantai kerja) dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu mengorganisasikan 

seluruh elemen pembuatan aplikasi.lainnya. 

 

Visual Studio Code (VS Code) adalah sebuah teks editor ringan dan handal yang dibuat 

oleh Microsoft untuk sistem operasi multiplatform, artinya tersedia juga untuk versi 

Linux, Mac, dan Windows. Teks editor ini secara langsung mendukung bahasa 

pemrograman JavaScript, Typescript, dan Node.js, serta bahasa pemrograman lainnya 

dengan bantuan plugin yang dapat dipasang via marketplace Visual Studio Code (seperti 

C++, C#, Python, Go, Java, dst). 

 

Flutter adalah sebuah kerangka pengembangan (Framework) aplikasi yang dibuat oleh 

Google. Flutter dikenal dengan nama Sky. Flutter digunakan untuk mengembangkan 

aplikasi untuk Android dan iOS, dan juga menjadi metode utama dalam membuat aplikasi 

untuk Google Fuchsia (Prajyot dan Salvatore, 2019). Flutter mempunyai tujuan untuk 

membuat pengembangan aplikasi Android dan iOS menjadi mudah, cepat, dan produktif. 

Bahasa pemrograman yang digunakan dalam Flutter adalah bahasa pemrograman Dart 

(Pouya, 2018). 

 

Dart adalah bahasa pemrograman berorientasi objek yang dikembangkan oleh perusahaan 

Google pada tahun 2011. Bahasa pemrograman Dart bersifat open source, terstruktur dan 

fleksibel. Bahasa pemgrograman ini dirancang oleh Lars Bak dan Kasper Lund. Dart 

dapat digunakan untuk membangun aplikasi web, mobile, desktop, dan back-end, karena 

bahasa Dart merupakan bahasa pemrograman multi platform. Sintaks yang digunakan 

dalam bahasa pemrograman Dart adalah sintaks bahasa C, sehingga mudah untuk 

dipahami oleh para developer (Zammetti, 2019). 

 

UML adalah kependekan dari Unified Modeling Language, yaitu sebuah bahasa yang 

memuat grafik atau gambar untuk memodelkan perangkat lunak dan mendesain program 

yang berorientasi objek. Elemen yang ada pada setiap model yang saling berhubungan 

didalam diagram UML harus mengikuti dengan standar yang telah ditentukan (Oktafianto, 

2016). 

 

Struktur navigasi merupakan struktur atau alur dari suatu program yang merupakan 

rancangan hubungan (rantai kerja) dari beberapa area yang berbeda dan dapat membantu 



mengorganisasikan seluruh elemen pembuatan aplikasi. Ada empat macam bentuk dasar 

23 dari struktur navigasi yang biasa digunakan dalam proses pembuatan aplikasi nantinya, 

yaitu struktur navigasi Linier, struktur navigasi Non-Linier, struktur navigasi Hirarki dan 

struktur navigasi Campuran. 

 

Black box testing, dilakukan tanpa pengetahuan detil struktur internal dari sistem atau 

komponen yang dites. Black box testing berfokus pada kebutuhan fungsional pada 

software, berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software. (Novitasari, 2014) 

Dengan adanya black box testing, perekayasa software dapat menggunakan sekumpulan 

kondisi masukan yang dapat secara penuh memeriksa keseluruhan kebutuhan fungsional 

pada suatu program. Berdasarkan definisi tersebut, black box testing adalah pengujian 

terhadap apa yang dilakukan oleh sistem, khususnya perilaku dan juga masalah bisnis di 

mana penguji membutuhkan informasi mengenai data input dan output yang diamati 

tetapi tidak perlu mengetahui struktur internal dari sistem tersebut.  

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Aplikasi ini ditujukan untuk masyarakat terutama anak sekolah dari tingkat SD, SMP, 

SMA dan SMK sebagai sarana atau media pembelajaran dan sumber informasi yang 

lengkap untuk mengenalkan budaya tradisional dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. 

Rancangan lay out dari aplikasi ini dibuat dengan sangat user friendly, sehingga mudah 

untuk digunakan.  

 

Perangkat keras yang digunakan adalah 1 unit komputer dengan spesifikasi sebagai 

berikut : 

Processor AMD FX-6350 (3.9GHz up to 4.2GHz) 

Grafis : NVIDIA GeForce GTX1050Ti 4GB 

RAM 16 GB 

 

Perangkat lunak yang digunakan penulis dalam pembuatan aplikasi ini dari tahap 

perancangan aplikasi, implementasi, sampai penulisan yaitu sebagai berikut : 

Microsoft Windows 10 

Visual Studio Code 1.47.2 

Microsoft Word 2018 

 

Tampilan Aplikasi Pengenalan Budaya Tradisional Indonesia ini terdapat beberapa 

tampilan, yaitu tampilan splash screen, tampilan menu utama, tampilan menu budaya, 

tampilan detail dari kebudayaan, dan tampilan tentang aplikasi.  

 

Berikut Diagram UML yang dibangun untuk digunakan sebagai media visualisasi yang 

membantu penulis dalam merancang gambaran aplikasi yang akan dibangun. 

 



 
Gambar 1 Use Case Diagram Aplikasi 

 

Aplikasi ini dimulai dengan menampilkan halaman home. Pada halaman ini terdapat icon 

informasi, dan pilihan provinsi, jika pengguna memilih icon informasi maka aplikasi akan 

mengarahkan pada halaman informasi jenis budaya. Pada halaman ini terdapat beberapa 

kebudayaan dari provinsi yang sudah dipilih, apabila pengguna memilih salah satu 

kebudayaan maka aplikasi akan mengarahkan ke halaman detail. Pada halaman detail 

terdapat ilustrasi dari kebudayaan tersebut dan penjelasan dari kebudayaan tersebut. Jika 

sudah pengguna bisa kembali ke home dan keluar dari aplikasi. 

Alur berjalannya aplikasi bisa dilihat dari struktur navigasi campuran yang dapat dilihat 

di gambar 2. 
 

 



Gambar 2 Struktur Navigasi Campuran Aplikasi Pengenalan  

Budaya Tradisional Indonesia 

 

Rancangan Tampilan Splash Screen 

Tampilan ini merupakan tampilan yang akan diperlihatkan pertama kali saat aplikasi 

dijalankan. Pada tampilan ini terdapat satu ImageView, dan teks “loading..”, kemudian 

akan berganti secara otomatis ke halaman utama dengan durasi 5 detik. Rancangan 

tampilan splash screen dapat dilihat pada gambar 3.  

 

 
 

Gambar 3 Rancangan Tampilan Splash Screen 

 

Rancangan Tampilan Menu Home 

Tampilan ini merupakan tampilan yang akan muncul setelah tampilan Splash Screen, isi 

dari tampilan ini adalah daftar 34 provinsi dan icon informasi, pada tampilan ini 

menggunakan ListView agar pilihan provinsi dapat digeser, di tampilan ini juga 

menggunakan Card untuk membungkus setiap provinsi yang terdapat di aplikasi ini.  

Tampilan Home dapat dilihat pada 4. 

 



 

Gambar 4 Rancangan Tampilan Menu Home 

Rancangan Tampilan Menu Informasi 

Tampilan ini merupakan tampilan yang akan muncul jika icon informasi pada tampilan 

Home ditekan, isi dari tampilan ini adalah informasi dari pembuat aplikasi, tampilan ini 

menggunakan Card untuk membungkus informasi tersebut. Tampilan informasi dapat 

dilihat pada gambar 5. 

 

 
Gambar 5 Rancangan Tampilan Menu Informasi 

 

 



Rancangan Tampilan Menu Budaya 

Tampilan ini merupakan tampilan yang muncul apabila salah satu provinsi yang terdapat 

pada tampilan Home ditekan, isi dari tampilan ini adalah daftar budaya tradisional 

provinsi tersebut, seperti pakaian adat, lagu daerah, senjata tradisional, rumah adat, alat 

musik dan tarian adat, pada tampilan ini menggunakan ListView agar pilihan budaya 

dapat digeser ke bawah, dan disini juga menggunakan Card untuk membungkus budaya 

yang ada pada aplikasi ini. Tampilan menu Budaya dapat dilihat pada gambar 6. 

 

 
Gambar 6 Rancangan Tampilan Menu Budaya 

Rancangan Tampilan Menu Detail 

Tampilan ini merupakan tampilan yang akan muncul apabila pilhan pada tampilan 

Budaya ditekan, isi dari tampilan ini adalah penjelasan mengenai kebudayaan yang dipilih 

pada tampilan Budaya, pada tampilan ini terdapat ImageView yang digunakan sebagai 

contoh dari kebudayaan tersebut. Tampilan menu Detail dapat di lihat pada gambar 7. 

 



 
Gambar 7 Rancangan Tampilan Menu Detail  

Pembuatan aplikasi ini dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Dart dengan 

framework Flutter untuk membuat splash screen, menu home, menu informasi, menu 

budaya, dan menu detail. Persiapkan item yang dibutuhkan untuk pembuatan aplikasi 

seperti gambar logo, gambar peta dari tiap provinsi, gambar kebudayaan dari tiap provinsi, 

serta informasi mengenai kebudayaan tersebut. 

 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari pembuatan aplikasi dengan menggunakan 

smartphone bersistem operasi android. 

 

 
Gambar 8 Output Splash Screen 



Pada gambar 8 merupakan tampilan pertama yang akan dilihat oleh pengguna. Pada 

Splash Screen ini menggunakan warna cyan , terdapat logo dari aplikasi dan terdapat text 

“loading..”. 

 

 

Gambar  9 Output Menu Home 

Pada gambar 9 merupakan tampilan yang akan muncul setelah splash screen, isi dari 

menu ini adalah daftar provinsi dan terdapat icon informasi, untuk memilih provinsi yang 

diinginkan pengguna dapat menggeser ke bawah.  

 

 
 

Gambar 10 Output Menu Informasi 



Pada gambar 10 merupakan tampilan yang akan muncul apabila icon informasi dari menu 

Home ditekan, isi dari tampilan ini mengenai informasi pembuat aplikasi, tujuan dari 

aplikasi dan versi dari aplikasi. 

 

 
Gambar 11 Output Menu Budaya 

Pada gambar 11 merupakan tampilan yang akan muncul apabila salah satu provinsi pada 

tampilan Home ditekan, isi dari tampilan ini adalah daftar kebudayaan dari provinsi 

tersebut, pengguna dapat menggeser ke bawah untuk melihat pilihan lainnya. 

 

 
Gambar 12 Output Menu Detail 



Pada gambar 12 merupakan tampilan yang akan muncul apabila pengguna memilih salah 

satu kebudayaan yang terdapat pada tampilan budaya,  isi dari tampilan ini adalah ilustrasi 

dari kebudayaan, dan penjelasannya. 

 

Setelah dilakukan uji coba dengan menginstall file apk pada beberapa smartphone dengan 

berbagai ukuran resolusi layar didapatkan tampilan yang berbeda – beda. Tabel 1 

merupakan tabel uji coba penginstalan file apk pada beberapa smartphone : 

 

Tabel 1 Uji Coba Aplikasi 

No Smartphone Spesifikasi Keterangan 

1      Asus Zenfone 

Max Pro M1 

Android versi 9 (Pie), 

Ukuran layar 6 inch, 

Resolusi FHD 1080 x 

2160 pixel. 

Aplikasi berjalan 

dengan baik, 

tampilan sesuai 

dengan layar 

2 Google Pixel 2 XL Android versi 10 (Q), 

Ukuran layar 6 inch, 

Resolusi FHD+ 1440 x 

2880 pixel. 

Aplikasi berjalan 

lancar, tampilan 

sesuai dengan 

ukuran layar, 

gambar dan teks 

terlihat jelas 

karena ukuran 

layar yang lebih 

besar. 

3 Samsung M30s Android versi 10 (Q), 

Ukuran layar 5.6 inch, 

Resolusi FHD+ 2340 x 

1080 pixel. 

Aplikasi berjalan 

lancar, tampilan 

sesuai dengan 

ukuran layar, 

gambar dan teks 

terlihat jelas 

karena ukuran 

layar yang lebih 

besar. 

4 Xiaomi Mi 8 Android versi 10 (Q), 

Ukuran layar 6,21 

inch, Resolusi FHD+ 

2248 x 1080 pixel. 

Aplikasi berjalan 

lancar, tampilan 

sesuai dengan 

ukuran layar, 

gambar dan teks 

terlihat jelas 

karena ukuran 

layar yang lebih 

besar. 

 

Dari table 1 Uji Coba Aplikasi menunjukan bahwa aplikasi dapat berjalan baik untuk 

smartphone dengan sistem operasi Android versi 9 (Pie) dan Android versi 10(Q) yang 

merupakan versi android terbaru saat ini. Tampilan terbaik dari Aplikasi ini terjadi pada 

smartphone yang memiliki layar besar seperti Xiaomi Mi 8 dan Google Pixel 2 XL. 

 

 



Analisa Hasil Uji Coba Aplikasi 

Berdasarkan hasil uji coba menggunakan beberapa device yang digunakan saat uji coba, 

Saat aplikasi dijalankan semua dengan berjalan lancar, tidak ada error atau penumpukan 

gambar dan informasi yang ditampilkan pada masing-masing layout. Pada bagian button 

berjalan dengan lancar tidak ada error dan button bekerja sesuai dengan yang 

diintruksikan. Tampilan layar pun akan mengikuti resolusi dari layar device yang 

digunakan. 

 

KESIMPULAN 

Aplikasi Pengenalan Budaya Tradisional Indonesia telah berhasil dibuat dalam versi 

Android, sehingga dapat diakses dengan mudah oleh siapa pun dan kapan pun dengan  

menggunakan smartphone berbasis Android. Aplikasi ini memberikan informasi yang 

lengkap kepada pengguna mengenai budaya tradisional yang ada di Indonesia. Namun 

untuk ke depannya, harus tetap dilakukan update terhadap data- data di aplikasi ini, 

apabila terdapat penambahan provinsi atau budaya yang belum tersedia informasinya di 

aplikasi saat ini.  Untuk tampilan aplikasi sudah berjalan dan tidak ada error tanpa adanya 

bagian yang terpotong. 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Petrus Andre. 2014. Macam-macam Struktur Navigasi Pada Website.  

Diakses pada 20 September 2020, dari 

https://www.andre.web.id/struktur-navigasi-website/.   

 

Aditya Rahmatullah Pratama. 2019. Belajar UML - Use Case Diagram 

Diakses pada 10 November 2020, dari  

https://www.codepolitan.com/mengenal-uml-diagram-use-case  

 

Sugono Galih. 2016. Sejarah dan Perkembangan HTML.  

Diakses pada 18 Desember 2020, dari  

https://www.indosmartdigital.com/artikel-19-sejarah-dan-perkembangan-html.html  

 

Admin. 2018. Shortcut Sublime Text Editor.  

Diakses pada 20 Oktober 2020, dari  

https://www.computer-course-center.com/blog/tutorial-membuat-website/shortcut-

sublime-text-editor.html. 


