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ABSTRAK 

 

AFRIDAYATI MOTO BOLLA. Aplikasi Tebak Gambar Pengenalan Pakaian Adat 

NTT Berbasis Android. Di bimbing oleh: MAX ABR.  SOLEMAN LENGGU Dan 

BENYAMIN JAGO BELALAWE. 

 
Nusa Tenggara Timur merupakan Provinsi yang mempunyai beraneka ragam 

kebudayaan, salah satunya pakaian adat. Namun sekarang semakin banyak dilupakan 

oleh generasi-generasi saat ini. Pada pembuatan aplikasi yang menampilkan macam 

pakaian adat di Nusa Tengara Timur menjadi alternative yang menarik. Sehingga 

perlu diperhatikan yaitu tidak semua motif yang ada di kabupaten kota ini dikenal 

oleh anak-anak usia sekolah dan masyarakat karena kurang mengetahui tentang 

pakaian adat di Nusa Tenggara Timur. Aplikasi Tebak Gambar Pengenalan Pakaian 

Adat Nusa Tenggara Timur ini di bagun menggunakan observasi.  Maka Tujuan yang 

diciptakan dari  aplikasi ini merupakan merancang sebuah aplikasi pengenalan 

pakaian adat Nusa Tenggara Timur Berbasis Android  untuk mempermudah anak-

anak dan masyarakat umum khususnya anak sekolah dasar yang dapat ditemukan 

menggunakan aplikasi berbasis android. Hasil dari aplikasi ini dapat digunakan 

sebagai pilihan untuk memperkenalkan pakaian adat Nusa Tenggara Timur kepada 

anak sekolah dan masyarakat wisatawan. 

 
Kata kunci : Aplikasi, pengenalan, pakaian adat Nusa Tengara Timur. 
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ABSTRACT 

 

AFRIDAYATI MOTO BOLLA. Application Guess the Image Recognition of East 

Nusa Tenggara Traditional Clothing Based on Android. Supervised by: MAX 

ABR. SOLEMAN LENGGU And BENYAMIN JAGO BELALAWE. 

 

East Nusa Tenggara is a province that has a variety of cultures, one of which is 

traditional clothing. But now more and more forgotten by today's generations. In 

making an application that displays various kinds of traditional clothing in East 

Nusa Tenggara, it becomes an interesting alternative. So it should be noted that not 

all motifs in this city district are known by school-age children and the community 

because they do not know about traditional clothing in East Nusa Tenggara. This 

East Nusa Tenggara Traditional Clothing Recognition Picture Guess Application 

was built using observation. So the purpose created from this application is to design 

an application for the introduction of East Nusa Tenggara traditional clothing based 

on Android to make it easier for children and the general public, especially 

elementary school children, which can be found using an Android-based application. 

The results of this application can be used as a choice to introduce east Nusa 

Tenggara traditional clothing to schoolchildren and the tourist community. 

 

Keywords: Application, introduction, East Nusa Tenggara traditional clothing. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Nusa Tenggara Timur terdiri dari 22 Kabupaten Kota terdapat 800 corak 

motif pakaian adat dari setiap kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. 

Dengan jumlah motif ini menjadikan NTT sebagai salah satu daerah yang 

memiliki kekayaan motif tenun ikat di Indonesia, mesti demikian terdapat 

masalah yang perlu menjadi perhatian masalahnya yaitu tidak semua motif yang 

ada di kabupaten kota ini dikenal oleh anak-anak usia sekolah karena banyak 

yang belum  mengetahui tentang pakaian adat NTT sehingga banyak masyarakat 

Indonesia kurang mengenal keunikan kain tenun Nusa Tenggara Timur. Hal ini 

dikarenakan anak yang ada pada generasi milenial ini lebih suka menghabiskan 

waktu dengan bermain smartphone. 

Pakaian adat merupakan suatu daerah yang melambangkan budaya dan 

ciri khas masyarakat setempat. Hingga saat ini masih banyak masyarakat di Nusa 

tenggara Timur yang masih memperhatikan pakaian adat dan sebagai usaha 

untuk memelihara budaya. 

Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu Provinsi NTT yang di kenal 

dengan keunikan pakaian adat yang harus dilestarikan oleh para generasi 

penerus. Kurangnya penggunaan aplikasi teknologi dalam melestarian pakaian 

adat membuat anak-anak sekolah dasar atau masyarakat banyak yang tidak 

mengetahui infomasi mengenai pakaian adat Nusa Tenggara Timur. Pada 

pengenalan pakaian adat tersebut masih menggunakan sistem manual  seperti 

promosi atau penjualan masih dalam bentuk pasaran secara manual sehingga 

banyak yang tidak mengetahui infomasi mengenai pakaian adat Nusa Tenggara 

Timur. Maka dengan adanya aplikasi ini dapat memudahkan anak sekolah dasar 

dan masyarakat wisatawan untuk mengenal pakaian adat NTT. 

Salah satu cara memperkenalkan pakaian adat yaitu menggunakan 

Aplikasi Pengenalan Pakaian Adat NTT Berbasis Android. Teknologi ini 
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memungkinkan  para pengguna melihat informasi, pengenalan pakaian adat, dan 

suara secara langsung. 

Pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Agustina, 2015)” 

Aplikasi Game pendidikan berbasis Android untuk memperkenal kan pakaian 

Adat Indonesia”  penelitian ini bertujuan untuk mengenalkan pakaian adat 

Indonesia, Aplikasi yang dipilih adalah game tebak gambar pakaian adat dari 

seluruh indonesia. Hal ini dinilai perlu karena untuk memperkenalkan budaya 

asli Indonesia dengan cara yang efektif. Penelitian oleh (Budi Permana, 2018) 

“Aplikasi Ensiklopedia Pakaian Adat Dunia Berbasis Android” internet sebagai 

sumber informasi dapat dijadikan sebagai referensi untuk mencari berbagai 

informasi seperti informasi tentang pakaian adat dari seluruh dunia. Selain 

sumber dari internet, banyak tersedia informasi tentang pakaian adat misalnya 

media cetak. Pengguna kedua media tersebut ditemukan berbagai permasalahan 

sehingga pengguna internet harus mencari satu per satu informasi dan pembaca 

harus mencari informasi pakaian adat. Permasalahan tersebut di selesaikan 

dengan membuat ensiklopedia digital tentang pakaian adat dalam bentuk digital 

berbasis teknologi multimedia menggunakan aplikasi mobile dengan sistem 

operasi Android. Penelitian oleh (Fatin Furiyanti, 2018)“ Aplikasi tebak gambar 

dan pengenalan pakaian adat berbasis Android” Ada banyak budaya yang belum 

diketahui secara umum tentang asal usul daerah,  dan masyarakat masing-masing 

daerah di Indonesia. Masyarakat umum lebih menyukai pakaian modern. 

Aplikasi pengenalan pakaian tradisional Indonesia berbasis Android dapat 

mempermudah proses pembelajaran dan pengenalan pakaian tradisional 

Indonesia agar masyarakat tidak meninggalkan pakaian adat setempat. Penelitian 

oleh (Gamrina Sagala, 2017) “Perancangan aplikasi pembelajaran pakaian adat 

asli indonesia berbasis multimedia dan web menerapkan metode computer 

assisted instruction” Pakaian adat merupakan simbol dari budaya yang dimiliki 

daerah tersebut. Dengan mengetahui nama Pakaian Adat tersebut, Anda dapat 

mewakili daerah tempat lahirnya Tenun tersebut. Setiap daerah di Indonesia 

memiliki pakaian adat yang berbeda-beda. Pakaian adat biasanya dipakai untuk 
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memperingati hari-hari penting seperti kelahiran, pernikahan, kematian, atau hari 

besar keagamaan. Setiap daerah memiliki kepentingan tersendiri terhadap 

pakaian adat. Karena pentingnya mengetahui pakaian tradisional Indonesia, maka 

penulis tertarik untuk membuat aplikasi Tebak Gambar Pakaian Adat yang 

digunakan oleh peserta didik untuk mempelajari budaya lokal.  

Pada laporan praktek kerja lapangan ini bagaimana penulis 

mengimplementasikan sebuah aplikasi untuk memberi kemudahan bagi anak-

anak Sekolah Dasar dan untuk masyarakat umum yang ingin mengetahui atau 

menambah wawasan tentang pakaian adat yang ada di Nusa Tenggara Timur. 

Dari uraian diatas diberi judul pada laporan ini “APLIKASI TEBAK 

GAMBAR DAN PENGENALAN  PAKAIAN  ADAT  NTT  BERBASIS  

ANDROID” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, bagaimana 

penulis merangcang sebuah Aplikasi Game Tebak Gambar Pengenalan Pakaian 

Adat Nusa Tenggara Timur Berbasis Android untuk memperkenalkan motif-

motif pakaian adat Nusa Tenggara Timur berbasis android. 

1.3.  Batasan Masalah 

Dalam penyusunan laporan praktek kerja lapangan (PKL) akhir ini 

penulis membatasi pokok masalah yang akan dibahas diaplikasi tebak gambar. 

a. Dengan adanya Aplikasi tebak gambar pakaian adat NTT dapat membantu 

masyarakat atau wisatawan terlebih khusus anak sekolah dalam mengenal 

pakaian adat NTT. 

b. Dalam aplikasi ini di tambahkan latar belakang suara yang diperkenalkan 

pakaian adat masing-masing daerah. 

c. Menampilkan 22 macam pakaian adat Nusa Tenggara Timur dari setiap 

Kabupaten yaitu :Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Malaka, 

Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, Rote Ndao, 

Sabu Raijua, Sikka, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Tenggah, 

Sumba Timur, Soe, Kefamenanu, Adonara. 
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1.4.  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari aplikasi ini yang muncul berdasarkan rumusan masalah diatas 

yaitu merancang dan membagun sebuah aplikasi Tebak gambar pengenalan 

Pakaiaan Adat NTT Berbasis Android untuk member kemudahkan bagi anak-

anak Sekolah Dasar atau masyarakat siapa saja yang ingin mengetahui motif-

motif pakaian adat yang ada di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

2.1 Gambaran Umum Instansi 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur 

berlokasi di Jl. Frans Seda 2 NO. 72 Kayu Putih, Kecamatan Oebobo Kota 

Kupang.  Adapun gambaran mengenai sejarah, tugas, struktur organisasi, serta 

sistem yang sedang berjalan antara lain sebagai berikut : 

2.1.1 Sejarah Instansi 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tungara Timur 

adalah kebijakan nasional yang berpendapat bahwa pariwisata perlu 

ditingkatkan untuk menghasilkan devisa dan memperluas kesempatan kerja 

yang sangat terhambat oleh pertumbuhan ekonomi domestik untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengenai aspek pariwisata, beberapa 

peraturan telah dikeluarkan, antara lain: 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1962 yang menetapkan berada        

dibawah Depertemen Perhubungan. 

1. Perintah Pelaksana Nomor 30 Tahun 1969 mengangkat Sekretaris 

Perhubungan sebagai penanggung jawab penyelenggaraan umum bidang 

kepariwisataan. 

2. Keputusan Nomor 34 Tahun 1929 tentang Penyerahan kepada Pemerintah 

Daerah Tingkat I Sebagai Urusan Pemerintahan Di Bidang Pariwisata. 

3. Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1929 tentang penyerahan pemerintah 

dalam bidang parawisataan kepala pemerintah daerah tingkat I. 

Dari ketiga peraturan tersebut, Gubernur Tingkat I Nusa Tenggara 

Timur memutuskan dengan nomor: 013/Kep.027.VH/1976 tanggal 1 April 

1979, Badan Pengembangan Pariwisata Daerah (BAPRADA) menjadi Tingkat I 

Nusa Tenggara Timur. didirikan dan berada dalam posisi untuk 

mengkoordinasikan dan memberi nasihat tentang pelaksanaan tugas.
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Dalam perjalanan waktu demi kewenangan bidang pembangunan dan 

pengembangan kepariwisataan daerah, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 1982, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.131.847 

Tanggal 28 Juni 1982 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I 

Nusa Tenggara Timur Nomor 013/1/1/134/1982 Tanggal 10 Oktober 1982 

dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur. 

Sejalan dengan semangat Ekonomi Daerah Berdasarkan Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999, maka terjadi penggabungan Organisasi Vertikal 

Departemen Pariwisata. Seni dan budaya Nusa Tenggara Timur sebagai unit 

kerja Wakil Gubernur di bidang pengembangan dan pengembangan pariwisata 

di daerah. 

Melalui peraturan daerah No. 11 Tahun 2013 Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Nusa Tenggara Timur berubah nama menjadi Dinas Pariwisata dan 

Industri Kreatif Nusa Tenggara Timur. Demi efisiensi dan penyesuaian 

nomenklatur dengan kementerian yang membawahinya yakni kementrian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonwsia. Setelah dibentuknya 

Badan Ekonomi Kreatif oleh pemerintah, melalui Perda No. 9 Tahun 2016 

tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Nusa Tenggara Timur dirubah nomenklaturnya menjadi Dinas Pariwisata 

Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di tingkat pusat kementerian pariwisata 

terlepas dari Ekonomi kreatif yang sekarang nomenklaturnya berbentuk badan 

Ekonomi Kreatif Indonesia. Di provinsi Nusa Tenggara Timur, Ekonomi kreatif 

digabungkan dengan salah satu bidang pada Dinas Pariwisata yang 

Nomenklatur untuk kawasan ini adalah “Sektor Pengembangan Industri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif”. Dalam upaya mengwujudkan Visi RPJMD 

2018-2023 “NTT Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai 

Negara Kesatuan Indonesia’’ dan Misi Pembangunan NTT nomor 3 

Mengwujudkan Birokrasi Pemerintah dalam rangka Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik, Gubernur terpilih periode 2018-2023 bersama DPRD 

Provinsi NTT menetapkan Peraturan  Daerah (PERDA) Provinsi NTT Nomor 1 
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Tahun 2019 tentang  Pembentukan  dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi 

Tenggara Timur dimana, Dinas Pariwisata 

Provinsi NTT kembali lagi mengalami perubahan nomenklatur dari 

Dinas Pariwisata NTT hingga Bidang Industri Kreatif Pariwisata Nusa 

Tenggara Timur.Sejak berdirinya Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara 

Timur hingga kini, sebanyak 18 orang telah memimpin: 

1. Tahun 1982-1990  : Drs. Umbu Peku Djawang 

2. Tahun 1990-1993  : Drs. J.L. Therik 

3. Tahun 1993-1995  : Drs. Paulus Nyoko 

4. Tahun 1995-1999  : Drs. J. Pake Pani 

5. Tahun 1999-2003  : Drs. Hosea Dally  

6. Tahun 2003-2005  : Drs. G. P Ehok 

7. Tahun 2003-2006  : Drs. Herman Banoet 

8. Tahun 2006-2007  : Drs. Ir. J. M. Sitepu (PLT) 

9. Tahun 2007-2008  : Drs. Lens Hanning, MM 

10. Tahun 2008-2008  : Emanuel Kara, SH (PLT) 

11. Tahun 2008-2009  : Drs. Gulam Husain 

12. Tahun 2009-2010  : Ir. Ansgerius Takalapeta 

13. Tahun 2010-Oktober 2010 : Frans Rihi, M. SI 

14. Tahun 2010-2012  : Drs. Abraham Kalaki 

15. Tahun 2013-2015  : Ir. Alexander Sena 

16. Tahun 2015-2018  : Dr. jelamu Ardu Marius, M.SI 

17. Tahun 2018   : Ir. Wayan Darmawa. MT 

18. Tahun 2021 Sekarang : DR. Drs. Zet S. Libing. 
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I. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 

a) Visi 

Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur “BANGKITNYA NTT 

MENJADI MASYARAKAT SEJAHTERA DI BAWAH NEGARA 

KESATUAN REPUBLIK INDONESIA”  

Dalam semangat inilah maka Dinas Pariwisata dan Ekonomi Provinsi 

NTT, dalam gerak pembangunan secara teknis berkontribusi mengwujudkan 

masyarakat sejahtera dengan menggerakkan pariwisata dan ekonomi kreatif. 

Visi NTT bangkit menuju masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, sesungguhnya merupakan sebuah roh penggerak, 

yang berusaha menggambarkan tentang bagaimana seluruh pola gerak 

pembangunan Nusa Tenggara Timur mau diarahkan, dengan pola gerak yang 

ekstrim yakni Bangkit. Visi NTT bangkit mau mengadaikan bahwa apapun 

kondisi NTT saat ini menjadi titik Nol atau titik berangkat, yang melecut 

sekaligus melontarkan kita pada keadaan Bangkit, Bangun, Berdiri dari sebuah 

posisi yang mati, tak berdaya, miskin faedah, dan kondisi keterbatasan lainnya. 

Sejahtera mencermikan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) degan indikator- indikator 

kualitas IPM; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur,dan 

tata ruang, dan lingkungan hidup, kelautan dan perikanan dengan indikator-

indikator ekonomi, infrastruktur dan tata ruang, dang lingkungan hidup yang 

terukur. 

Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai provinsi 

terdepan di Selatan Indonesia maka seluruh rakyat Nusa Tenggar Timur dengan 

tekad yang bulat dan komitmen yang tinggi untuk tetap menjaga keutuhan, 

kedaulatan, kehormatan dan martabat bangsa Indonesia. 
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b) Misi 

1. Mewujudkan NTT BANGKIT MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA 

berlandasakan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan. 

2. Peningkatan pembangunan pariwisata terkait penguatan ekonomi nasional. 

Membangun NTT sebagai salah satu pintu gerbang dan pusat pengembangan 

pariwisata nasional (kawasan pariwisata baru) 

3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infastruktur di NTT. 

4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 

5. Melaksanakan birokrasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan 

publik. 

2.1.2 Struktur Organisasi dan Job Deskripsi 

Struktur organisasi merupakan kerangka dari suatu organisasi itu 

sendiri. Dalam struktur organisasi tergambar jelas tugas wewenang dan 

tanggung jawab tiap-tiap anggota organsasi. Didalam struktur organisasi ini 

aktifitas pimpinan dan setiap anggota/ stafnya harus berpedoman pada struktur 

organisasi yang dibuat agar dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT selaku 

penanggung jawab membawahi seorang Sekretaris dan empat Kepala Bidang 

yaitu, Kepala Bidang Destinasi Pariwisata, Kepala Bidang Pemasaran 

Pariwisata, Kepala Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala 

Bidang Kelembagaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

Provinsi NTT dapat di lihat pada gambar berikut. 
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Gambar 1. Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT 

 

Adapun pembagian tugas individu masing-masing unsur berdasarkan 

struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT: 

1. Kepala Dinas ( Eselon IIA) 

a. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bidang Pariwisata  dan Ekonomi 

Pariwisata Provinsi NTT berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) dan pedoman kepala daerah serta kontribusi 

komponen masyarakat dalam memberikan pelayanan pariwisata yang 

profesional. 

b. Membuat rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan Peraturan Daerah 

Tahun 2015 Nomor 02 tentang RIPPARPROV dan Rencana Strategis 

(Renstra), dan membuat kontrak kinerja (PK) berdasarkan Key 

Performance Indicator (IKU) Biro Pariwisata. . Industri kreatif sebagai 
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pedoman operasional dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

selama tahun bakti berjalan. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun 

berjalan dinas. 

c. Merumuskan program dan kegiatan kesekretariatan, bidang destinasi, 

industri pariwisata dan ekonomi kreatif, bidang pemasaran pariwisata dan 

bidang pengembangan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif. 

d. Menyusun kebijakan, pedoman, standar, norma, dan pedoman teknis 

bidang kepariwisataan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah untuk 

mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan kepariwisataan di 

daerah. 

e. Menyusun rencana pengelolaan sumber daya manusia (SDM) aparatur 

yang berbasis kinerja dalam rangka tersedianya aparatur yang 

berkomponen di bidangnya. 

f. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia 

pariwisata sesuai ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. 

g. Mengelola dan mempertanggung jawabkan aset unit sesuai ketentuan dan 

peraturan perundangan yang berlaku. 

h. Melaksanakan koordinasi program/ kegiatan dengan instansi/ pihak 

terkait lainnya. 

i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi/ kegiatan berdasarkan rencana 

kerja. 

j. Merumuskan dan menetapkan laporan pelaksanaan budaya kerja, 

pengendalian internal, akuntabilitas kinerja instansi pemerintat (LKIP), 

LKPJ, LPPD, laporan keuangan, dan laporan kinerja laiinya sesuai 

ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku. 

k. Kami akan memberikan pembinaan disiplin kepada bawahan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

l. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan serta laporan tugas 

kedinasan lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja. 
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m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 

secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinnya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

2. Sekretaris ( Eselon IIA) 

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi 

pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi program, data dan 

evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan 

prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administrasi yang cepat, 

tepat dan lancar. 

a. Merencanakan langkah-langkah operasional sekretariat berdasarkan 

rencana kerja dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data yang 

ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. Mendistribusikan tugas kesekretariatan meliputi program Data dan 

Evaluasi, keuangan dan barang milik daerah, kepengawaian dan umum 

agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik dan lancar. 

c. Memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai 

efektifitas pelaksanaan tugas. 

d. Menyedia penyusunan laporaan kinerja, laporan keuangan dan laporan 

kepengawaian sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk 

digunakan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja. 

e. Menyedia penyusunan rencana program/ kegiatan dinas berdasarkan 

masukan data dari masing-masing unit kerja di likungan dinas pariwisata 

dan ekonomi kreatif agar tersedia program kerja yang partisipatif. 

f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas kesekretariatan melalui rapat, diskusi 

dan sesuai hasil yang dilaksanakan untuk mengetahui permasalahan dan 

mencari solusinya. 

g. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berdasarkan 

rencana kerja sebagai bahan pertanggungjawaban masukan bagi atasan. 

h. Melakukan koordinasi dengan instansi dan pihak terkait dalam 

pelaksanaan program dan atau kegiatan agar terjalin kerjasama yang baik. 
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i. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam meningkatkan displin 

sesuai ketentuan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, 

professional, beretika dan bermoral. 

j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik 

secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

3. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif (Eselon IIIA) 

Merencanakan operasinal, mengendalikan dan mengaveluasi kegiatan 

ekonomi kreatif bidang industri pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi 

industri pariwisata, usaha ekonomi kreatif dan jaringan pemasaran 

berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan kunjungan 

wisatawan. 

a. Merencanakan langkah-langkah operasional Bidang Industri Pariwisata 

Dan Ekonomi Kreatif berdasarkan rencana kerja dinas kegiatan tahun 

sebelum serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas. 

b. Membagi tugas,memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan bawahan 

agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas. 

c. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis dibidang industri 

pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan prosedur dan ketentuan yang 

berlaku. 

d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, 

evaluasi industri pariwisata,usaha ekonomi kreatif dan jaringan 

pemasaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

e. Memberi arahan kepada kepala seksi untuk melakukan pengumpulan 

norma, standar, prosedur dan kriteria berkaitan dengan industri pariwisata 

dan ekonomi kreatif untuk pedoman pelaksanaan tugas; 

f. Melaksanakan sinergitas dan sinkronisasi kebijakan di bidang industri 

pariwisata dan ekonomi kreatif; 

g. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana kota kreatif; 
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h. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan produk dan jasa sektor industri 

pariwisata, usaha ekonomi kreatif agar pelaksanaan sesuai dengan 

rencana dan hasil yang diharapkan; 

i. Memberikan bimbingan dan supervisi di bidang industri pariwisata dan 

ekonomi kreatif; 

j. Memimpin dan mengawasi pengembangan pariwisata dan industri kreatif. 

k. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk pengambilan kebijakan di 

bidang pariwisata dan industri kreatif.  

l. Kami akan menerapkan tindakan disipliner kepada bawahan kami sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memastikan 

terciptanya perlengkapan sipil negara (ASN dan PPPK) yang andal, 

profesional dan bermoral.  

m. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan Bidang Industri Pariwisata 

dan Ekonomi Kreatif serta laporan tugas kedinasan lainnya; 

n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan  oleh   atasan baik 

secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

4. Bidang Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

a. Merencanakan langkah- langkah operasional kegiatan Bidang Industri 

Pariwsata dan Ekonomi Kreatif  berdasarkan  rencana kerja dinas dan 

kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 

b. Membagi tugas memberi petunjuk dan mengawasi pekerjaan bawahan 

agar tercapai efektivitas pelaksanaan tugas. 

c. Penyiapan bahan/ konsep pembinaan dan petunjuk teknis Bidang Industri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdassarkan ketentuan dan prosedur 

yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas. 

d. Pemberian arahan kepada kepala seksi untuk melakukan pengumpulan 

norma standar prosedur dan kriteria untuk pedoman pelaksanaan tugas. 

e. Pengedalian pelaksanaan kegiatan produk dan jasa sektor industri 
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pariwisata, usaha pariwisata dan usaha ekonomi kreatif agar pelaksanaan 

sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan. 

f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengembangan industri dan 

usaha pariwisata, pengembangan usaha ekonomi kreatif dan 

pengembangan jaringan pasar industri pariwisata dan usaha kreatif. 

g. Penyedian sarana dan prasarana kota kreatif berdasarkan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku agar terciptanya penigkatan kualitas usaha 

ekonomi kreatif. 

h. Penyusunan konsep kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis industri 

dan usaha pariwisata, usaha ekonomi kreatif serta jaringan pasar industri 

dan usaha pariwisata serta usaha ekonomi kratif. 

i. Mengkoordinasikan tugas dengan pemangku kepentingan untuk menjalin 

kemitraan yang baik.  

j. Kami akan melakukan tindakan disipliner kepada bawahan kami sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menciptakan 

peralatan sipil nasional (PNS dan PPPK) yang handal, profesional dan 

bermoral.  

k. Mengkoordinasikan tugas dengan otoritas dan pemangku kepentingan 

terkait untuk menjalin kemitraan yang baik. liter. 

l. Melaksanakan pembinaan displin terhadap bawahana sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku agar tercipta Aparatur Sipil Negara 

(PNS dan PPPK) yang handal, professional dan bermoral. 

m. Melakukan koordinasi tugas dengan instansi dan pihak terkait agar 

terjalin kerja sama yang baik. 

n. Monitoring dan Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan 

industri dan usaha pariwisata, pengembangan usaha ekonomi kreatif dan 

pengembangan jaringan pasar industry pariwisata dan usaha kreatif sesuai 

dengan petunjuk dan peraturan yang telah ditetapkan. 

o. Penyampian laporan bulanan dan tahunan bidang pengembangan industri 

dan usaha pariwisata, pengembangan usaha ekonomi kreatif dan 
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pengembangan jaringan pasar industri pariwisata dan usahan keatif serta 

laporan tugas kedinasan tugas lainnya sesuai target kinerja atau hasil kerja 

untuk dipergunakan sebagai bahan masukan atasan. 

p. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara 

lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran 

pelaksanaan tugas. 

2.1.3 Sistem Yang Sedang Berjalan 

Tabel 1.Sistem yang sedang berjalan 

Bidang Industri  Pelaku ekraf Kepala Dinas  
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2.2 Tinjauan Umum Aplikasi Tebak Gambar Dan Pengenalan Pakaian Adat 

NTT Berbasis Android 

2.2.1 Pengertian Aplikasi 

Aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data 

yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. 

Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan 

melaksanakan tugas khusus dari user (pengguna). Aplikasi menurut 

(Suhartini,2017), Aplikasi adalah aplikasi, penyimpanan sesuatu, data, masalah, 

fasilitas atau pekerjaan  dalam suatu  media yang dapat digunakan untuk 

menerapkan dengan cara baru.  

Aplikasi adalah program siap pakai atau program yang direka untuk 

melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain. Aplikasi juga 

diartikan sebagai penggunaan atau penerapan suatu konsep yang menjadi pokok 

pembahasan atau sebagai program komputer yang dibuat untuk menolong 

manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. 

2.2.2 Pengertian Pakaian Adat   

Pakaian adat tradisional Indonesia adalah pakaian yang sudah dipakai 

dan merupakan ciri khas yang dapat dibanggakan oleh sebagian besar peduduk 

masyarakat (SH Widyastuti, 2015). Busana adat yang dimiliki suatu daerah 

adalah busana yang digunakan secara turun temurun oleh masyarakat pada 

zamannya yang menunjukkan lokal busana pakaian adat tersebut. 

Pakaian adat Indonesia merupakan bagian dari kebudayaan nasional 

yang bersifat khas dan bemutu dari suku bangsa yang ada di Indonesia. 

Kekhasan tersebut diangap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah yang 

dapat mengidentifikasikan diri dan menimbulkan rasa bangga. 
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2.3 Tinjauan Umum Software 

Adapun tinjauan umum mengenai software ini akan digunakan dalam 

pembuatan aplikasi tebak gambar antara lain sebagai berikut : 

2.3.1 Android Studio 

Menurut (Efmi, 2018) Android studio merupakan sebuah IDE 

(Integrated Development Environment) untuk mengembang aplikasi android, 

aplikasi ini dipublikasikan oleh google pada tanggal 16 Mei 2013 dan tersedia 

secara gratis dibawah lisensi Apache 2.0, Android studio ini mengantikan 

software pengembangan android sebelumnyayaitu Eclipse. 

Android Studio merupakan perangkat lunak IDE (Integrated 

Development Environment) atau sebuah Lingkungan Pengembangan Terpadu 

yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Android Studio 

menggunakan bahasa pemrograman Java dan Kotlin sebagaimana yang 

digunakan pada sistem operasi Android. Sebagai editor kode IntelliJ dan alat 

pengembang yang serba guna, Android Studio menggantikan IDE 

pendahulunya yaitu Eclipse ADT (Android Development Tools).  

Android Studio menawarkan banyak fitur yang meningkatkan 

produktivitas Anda dalam membuat aplikasi Android, seperti : 

a. Sistem build berbasis Gradle yang fleksibel 

b. Emulator yang cepat dan kaya fitur 

c. Lingkungan terpadu tempat anda bisa mengembangkan aplikasi untuk semua 

perangkat Android 

d. Terapkan perubahan untuk melakukan push pada perubahan kode dan 

resource ke aplikasi yang sedang berjalan tanpa memulai ulang aplikasi 

e. Templet kode dan integrasi GitHub untuk membantu Anda membuat fitur 

aplikasi umum dan mengimpor kode sampel 

f. Framework dan fitur pengujian yang lengkap 

g. Fitur lint untuk merekam performa, kegunaan, kompatibilitas versi, dan 

masalah lainnya 
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h. Dukungan C++ dan NDK 

i. Dukungan bawaan untuk google clound platform, yang memudahkan Integrasi 

Google Clound Messaging dan App Engine 

Integrated develoment Environment (IDE) yang digunakan untuk  

membuat dan mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat dijalankan pada 

platfrom android. Android Studio berbasis IntelliJ IDEA, dimana IDE ini 

digunakan untuk membahas pemrograman Java, untuk layout atau 

tampilannnya menggunakan bahasa XML. Untuk deploy ke perangkat android, 

android studio telah terintegrasi dengan Android Software Development Kit 

(SDK). 

2.3.2 Balsamiq Mock-Ups 

Munawa, Zer. (2019).  Balsamiq Mockup adalah salah satu software 

yang di gunakan dalam pembuatan desain atau prototype dalam pembuatan 

tampilan user interface sebuah aplikasi. 

Balsamiq mock-ups adalah software yang diggunakan untuk pembuatan 

desain atau prototyping dalam pembuatan tampilan user interface pada sebuah 

aplikasi. Dengan menggunakan Balsamiq mockups kita dimudahkan dalam 

pembuatan user interface karena balsamiq mock-ups sudah menyediakan tools 

yang dapat memudahkan dalam pembuatan desain prototyping aplikasi yang 

akan yang membahas tentang analisis user interface telah menerapkan Balsamiq 

sebagai tools untuk membangun model interfacenya. 

2.3.3 Microsoft Office Visio 

Menurut (Sugianto, Mikael 2010) Microsoft Office Visio merupakan 

aplikasi yang didesain khusus untuk membuat  dalam membuat sebuah 

diagram, seperti flowchart, gantt chart, data flow, gambar jaringan, gambar 

denah bangunan dan diagram aliran data dengan cepat dan mudah. 

Microsoft office visio merupakan salah satu aplikasi yang terdapat 

dalam keluarga besar aplikasi Microsoft yang diperggunakan untuk membuat 

gambar desain diagram. 
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Tampilan Microsoft office visio 2010 terdiri dari beberapa komponen 

antara lain : 

1. Title Bar 

Terdapat keterangan yang menampilakn nama aplikasi dan nama file aktif, 

serta sizing button untuk standar aplikasi windows. 

2. Ribbon Panel 

Berisi ikon-ikon perintah dan kelompokan menurut kategori-kategori 

tertentu untuk mempermudah proses penggunaan aplikasi. 

3. Master shape 

Merupakan suatu kumpulan dari objek-objek dengan berbagai bentuk yang 

digunakan untuk membuat gambar. 

4. Ruler 

Merupakan fasilitas bentu pada Microsoft visio 2010 yang digunakan untuk 

menentukan ukuran-ukuran dari setiap gambar Mikael Sugianto (2010). 

2.3.4 Bootstrap 

Boostrap adalah font-end framework yang bagus dan luar biasa yang 

mengedapankan tampilan untuk mobile device (Handphone, Smartphone) guna 

mempercepat dan mempermudah pengembangan website. Boostrap 

menyediakan HTML, CSS dan Javacript siap pakai dan mudah untuk 

dikembangkan. Boostrap merupakan framework untuk membangun desai web 

secara responsif. Artinya, tampilan web yang dibuat oleh boostrap 

menyesuaikan ukuran layar dari browser yang kita gunakan baik di dekstop, 

tablet atau mobile device. Fitur ini bisa di aktifkan atau dinonaktifkan sesuai 

dengan keinginan kita sendiri. Sehingga, kita membuat web untuk tampilan 

dekstop saja dan apabila dirender oleh mobile browser maka tampillan dari web 

yang kita buat tidak biisa beradaptasi sesuai layar. Dengan boostrap kita juga 

bisa membagun web dinamis ataupun statis. 

Menurut Ridha (2007:4) Bootstrap adalah sebuah alat bantu 

(framework) HTML dan CSS untuk membuat sebuah tampilan halaman website 
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yang elegan dan support segala macam device. 

2.3.5 Game 

Game adalah sesuatu yang dapat dimainkan dengan aturan tertentu 

sehingga ada yang menang dan ada yang kalah, biasanya dalam konteks tidak 

serius atau dengan tujuan refresing. (Dawang Muchtar, 2005). 
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BAB III 

URAIAN KEGIATAN 

1.1 Tabel Kegiatan Pelaksanaan PKL 

Kegiatan praktek kerja lapangan ini dilaksanakan dari hari Rabu tanggal 

07 Februari 2022 s/d Rabu tanggal 07 Maret 2022. Jadwal kerja dilaksanakan 

pada hari Senin sampai dengan hari Jumat yang mulai dari pukul 07.15 sampai 

dengan pukul 13.00. Penempatan kegiatan praktek kerja lapangan pada kantor 

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selama 

kegiatan PKL, penulis dibimbing oleh Bapak Marloan X. Lolang, S. AB, MM 

selaku kepala seksi. 

Nama/Nim : Afridayati Moto Bolla 

Nama Tempat PKL : Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Timur 

Pembimbing I : Max Abr. Soleman Lenggu, S.Kom., M.T. 

Pembimbing II : Benyamin Jago Belalawe S.Kom. 

 

Tabel 2 kegiatan praktek kerja lapangan 

Tanggal Waktu Kegiatan Praktek Kerja Lapangan 

 
16/02/2022 

 
08.00-10.00 

Menghadap Instansi untuk mendapat pengarahan dari 

pembimbing tentang apa yang harus dikerjakan 

sekaligus memperkenalkan dari bidang masing-masing. 

17/02/2022 07.30-08.00 Apel pagi 

08.00-10.00 Membaca buku Industri Pariwisata dan Ekraf 

18/02/2022 07.30-11.00 Kerja bakti bersama pegawai Dinas Pariwisata 

11.00-13.00 Mempelajari disparekraf industri pariwisata 

 
21/02/2022 

07.30-08.00 Apel pagi 

08.00-11.00 Download Aplikasi Adobe Photoshop dan install 

11.00-13.00 Izin ke Kampus 

22/02/2022 07.30-08.00 Apel pagi 

08.00-13.00 Membuat aplikasi Tebak Gambar 

23/02/2022 07.30-08.00 Apel pagi 

08.00-13.00 Mengetik laporan Praktek Kerja Lapangan 
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25/02/2022 07.30-10.00 Kerja bakti bersama pegawai Dinas Pariwisata 

10.00-13.00 Mengetik laporan Praktek Kerja Lapangan 

01/03/2022 07.30-08.00 Apel pagi 

08.00-13.00 Membuat Aplikasi dan mengintal Drive Printer 

02/03/2022 07.30-10.00 Apel pagi 

10.00-13.00 Membuat barcode pedulilindungi 

04/03/2022 07.30-10.00 Kerja bakti bersama pegawai Dinas Pariwisata 

10.00-13.00 Izin Ke kampus 

07/03/2022 07.30-08.00 Apel pagi 

08.00-13.00 Mengikuti rapat pembahasan program kerja tahun 2022 

bersama Kepala Dinas dan pegawai Bidang Industri 

08/03/2022 07.30-08.00 Apel pagi 

08.00-13.00 Membuat barcode pedulilindungi 

 
09/03/2022 

07.30-08.00 Apel pagi 

08.00-13.00 Mengikuti rapat bersama kepala Bidang Industri 

pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. 

 
11/03/2022 

07.30-10.00 Kerja bakti bersama pegawai 

10.00-13.00 Minta izin Mengikuti seminar sehari “Digital Marketing 

di Era New Normal 

14/03/2022 07.30-08.00 Apel pagi 

08.00-13.00 Mengikuti Sosialisasi dari Bank Bukopin Kupang 

bersama Kepala Dinas Pariwisata 

 
15/03/2022 

07.00-08.00 Apel pagi 

08.00-10.00 Print laporan penghasilan bulanan pegawai 

10.00-13.00 Mengetik laporan praktek kerja lapangan 

16/03/2022 07.30-08.00 Apel pagi 

08.00-11.00 Pelepasan dan Penarikan 
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1.2 Uraian Kegiatan PKL 

Awal kegiatan pada kantor Dinas Pariwisata Provinsi NTT selalu diawali 

dengan kegiatan apel pagi yang dilaksanakan pada hari senin sampai dengan 

jumat yang dipimpin oleh kepala dinas, kepala bidang dan sekretaris. Setelah 

Apel pagi, setiap pegawai melakukan tugtas dan kewajiban masing-masing 

sesuai bidangnya. 

Dari awal sampai selesai pelaksanaan praktek kerja lapangan, penulis 

ditempatkan pada Bidang Industri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif. Dalam 

pelaksanaan praktek kerja lapangan ini penulis membantu membuat barcode 

pedulilindungi dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan IT. Dengan ini 

kami melaksanakan dengan baik pada akhir praktek, kami dapat memenuhi 

persyaratan dalam tugas akhir program studi Teknik Informatika Diploma III. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian merupakan suatu tempat dimana penelitian 

tersebut dilakukan. Penelitian dilakukan di Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif. 

Penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022 yaitu 07 februari 

sampain 07 maret 2022. 

4.2  Bahan dan Alat Penelitian 

Pada penelitian ini bahan dan alat yang digunakan untuk mendukung dan 

menunjang proses pembuatan Game dapat dijelaskan pada point-point ini. 

a. Alat dan Bahan 

Dalam penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan(PKL) ini penulis 

mengambil data dari berbagai sumber yang terkait dengan judul dan data yang 

di dapatkan baik secara langsung melalui wawancara dan observasi. 

b. Alat penelitian 

perangkat keras dan perangkat lunak yang diggunakan dalam membuat 

atau mengerjakan sistem dengan spesifikasi minimum sebagai berikut: 

1. Perangkat Keras 

a. dengan kecepatan2.20GHz 

b. RAM 4,00 Gb 

c. Hardisk 500 GB 

2. Perangkat Lunak 

a. Bahasa pemograman 

1. Balsamiq mockup 

2. Microsoft Visio 

3. Bosstrap 
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4.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang diggunakan oleh penulis dalam 

melakukan pengumpulan data untuk pembuatan tugas akhir adalah: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan pengumpulan data atau informasi yang dilakukan 

dengan menggunakan pertanyaan yang disampaikan langsung kepada sumber 

informasi dalam hal ini Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif. 

2. Observasi 

Observasi yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan proses 

penelitian guna melakukan pengumpulan data dengan permasalahan yang 

diteliti. 

3. Studi Pustaka 

Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara membaca berbagai 

buku, makalah dan bahan bacaan lain sebagai referensi yang dapat dijadikan 

acuan dalam proses pembahasan masalah. 

4. Browsing Internet 

Browsing Internet adalah penelitian dilakukan dengan membaca file-file hasil 

download (memindahkan data dari internet ke data pada komputer atau 

flashdisk). Selain itu data dan informasi yang di butuhkan juga diperoleh dari 

berbagai situs-situs internet yang menyediakan berbagai informasi dengan 

bahasan penelitian. 

4.4 Analisa 

Analisa permasalahan adalah proses pengamatan terhadap situasi yang 

terjadi dan di lanjutkan dengan proses penganalisisan permasalahan yang terjadi. 

4.4.1 Analisa Permasalahan 

Permasalahn yang ditemukan oleh penulis pada saat melakukan praktek 

kerja lapangan di Dinas Pariwisata Ekonimi Kreatif adalah: 

1. Informasi untuk pengenalan pakaian adat sangat minim sehinggah 

masyarakat khususnya kaum muda, sangat memiliki pemahaman yang 

sedikit tentang pakaian adat khususnya di NTT. 
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2. Penyebaran informasi tentang pakaian adat NTT juga masih terbatas 

pameran yang dilakukan oleh tempat praktek kerja lapangan yang dilihat 

dari hasil observasi selama praktek kerja lapangan kurang menjangkau 

kaum muda yang ada di NTT terlebih khusus anak-anak sekolah. 

4.5 Perancangan Sistem 

4.5.1 Metode Pengembangan Game 

1. Activity Diagram 

 

Gambar 2. Activity Diagram Aplikasi Tebak Gambar Pengenalan pakain adat NTT 

 

Activity diagram pada gambar 1 diatas diawali dengan Admin 

mengolah data Game.Berupa data pertanyaan, Data Gambar,Data Tebak 

gambar pengenalan pakaian adat serta informasi secara umum tentang 

pakain adat. Setelah data-data tentang pakain adat selesai di olah, maka 

pengguna aplikasi dapat menjawab Game tentang tebak gambar pengenalan 

pakaian adat,jika jawabannya salah, maka pengguna aplikasi akan mendapat 

informasi bahwa jawaban yang di pilih salah. Apabila jawaban pengguna 

benar, maka system akan menampilkan informasi bahwa jawaban yang 

dipilih adalah benar, selain infromasi jawaban benar,pengguna juga akan 



28 
 

 

mendapatkan informasi secara umum tentang pakaian adat serta score nilai 

dari setiap pertanyaan yang diberikan oleh system. 

2. Use case 

 

Gambar 3 Use Case Aplikasi Game Tebak Gambar pengenalan pakaian adat NTT 

Pada gambar 2, Tugas Admin adalah mengelola Data Game Tebak 

Gambar yang di kelola melalui halaman admin. Sebelum mengelola data, 

admin wajib melakukan login untuk masuk kedalam system.Sedangkan 

pengguna system akan mendapatkan informasi-informasi jika jawaban 

yanng dipilih salah maupun benar, serta mendapatkan score nilai. 

4.6  Perancangan Antar Muka 

Desain antar muka merupakan proses penggambaran bagaimana sebuah 

tampilan sistem dibentuk.Game Tebak Gambar pakain adat dengan tampilan 

yang mudah di gunakan. dalam game ini terdapat beberapa model desain antara 

lain: 
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4.6.1 Desain Menu Utama 

Model aplikasi yang di jalankan melalui perangkat smartphone Android 

Menampilkan halaman menu utama untuk memulai game yang memiliki fungsi 

yang berbeda. 

a. Halaman tampilan awal game 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Halaman Tampilan awal game 

b. Tampilan menu play dan setting 

Menampilkan halaman play dan setting untuk memulai permainan 

Game Tebak Gambar tentang pakain adat NTT. 

 

Gambar 5 Tampilan menu play dan setting 



30 
 

 

c. Halaman pertanyaan dan jawaban 

Menampilkan halaman pertanyaan dari game yang berisi soal dan 

gambar serta pilihan jawaban berupa gambar yang harus di isi. 

 

Gambar 6 Halaman pertanyaan dan jawaban 

d. Halaman tampilan jawaban salah 

Menampilkan halaman jika setiap jawaban yang salah, maka 

pengguna aplikasi akan mendapatkan bahwa jawaban yang dipilih salah. 

 

Gambar 7 Halaman Tampilan Jawaban Salah 
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e. Halaman tampilan jawaban benar 

Menampilkan halaman apabila jawaban pengguna aplikasi 

benar,maka system akan menampilkan bahwa jawaban yang dipilih adalah 

benar, selain informasi jawaban benar pengguna juga akan mendapatkan 

informasi secara umum tentang pakain adat. 

 

Gambar 8 Halaman Tampilan jawaban benar 

f. Tampilan score nilai akhir 

Menampilkan informasi tentang score nilai dari setiap pertanyaan 

yang diberikan oleh system 

 

Gambar 9 Tampilan Score nilai akhir



32 
 

 

4.6.2 Tampilan Entry Data Game Tebak Gambar 

a. Tampilan login 

Tampilan rancangan from login ini merupakan rancangan yang 

tersedia saat pengguna pertama kali menjalankan aplikasi. 

 

Gambar 10 Tampilan login 

b. Tampilan Entry Game 

Halaman Tampilan Data Tebak Gambar ini berfungsi untuk 

menginput soal, gambar,dan jawaban yang benar atau salah, juga berfungi 

untuk menambah,mengubah,dan menghapus data. 

Gambar 11 Tampilan Entry Game 
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c. Tampilan input Data Informasi 

Tampilan Halaman form ini berfungsi untuk menampilkan informasi 

game Tebak Gambar tentang pengenalan pakaian adat NTT. 

 

Gambar 12 Tampilan Input Data Informasi 

d. Tampilan User Baru (Admin) 

Tampilan halaman ini berfungsi untuk menambah user, dan 

password, dan yang dapat masuk kedalam halaman form ini hanyalah user 

yang bertindak sebagai Admin. 

 

Gambar 13 Tampilan User Baru (Admin) 
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4.7 Perancangan Game 

Pada proses ini penulis merancang Storyboard untuk membantu 

gambaran sketsa alur dari game yang akan dibuat dan juga melakukan 

perancangan antarmuka untuk mendapat gambaran mengenai tampilan dari game 

yang akan dibuat. 

4.8 Storyboard 

Tabel 3 .Storyboard Menu Utama 

 

Keterangan Sketsa Audio 

Menampilkan halaman 

menu utama dengan 

tombol-tombol navigasi 

yang memiliki fungsi 

yang berbeda. 

 

 

 

 
 

 

Instrumen 

dan bunyi 

klik tombol 

 
Tabel  4 .Storyboard Play dan Setting 

 

Keterangan Sketsa Audio 

Menampilkan halaman 

Menampilkan halaman 

play dan setting untuk 

memulai permainan 

Game Tebak Gambar 

tentang pakain adat 

NTT. 

 

 

 

 

Instrumen 

dan bunyi 

klik tombol 
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Tabel 5 .Storyboard Pertanyaan dan Jawaban 

 

Keterangan Sketsa Audio 

Menampilkan halaman 

pertanyaan   dan 

gambar yang berisi 

mengenai pakaian adat 

atau tata cara dalam 

memainkan 

permainan,halaman ini 

akan muncul jika 

pemain  memilih 

gambar pada halaman 

pertanyaan   dan 

jawaban.  

 
 

 

Instrumen 

dan bunyi 

klik tombol 

 
Tabel 6 . Storyboard Jawaban Salah 

 

Keterangan Sketsa Audio 

Menampilkan halaman 

jawaban salah, ketika 

pemain salah dalam 

menjawab pertanyaan. 

Maka akan melanjutkan 

permainan 

kepertanyaan selanjutnya. 

 

 
 

 

Instrumen 

dan bunyi 

klik tombol 
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Tabel 7 .Storyboard Jawaban Benar 

 

Keterangan Sketsa Audio 

Menampilkan halaman 

jawaban benar, jika 

pemain telah selesai 

menjawab pertanyaan. 

Terdapat tombol OK 

pada pojok  bawah 

untuk lanjut ke 

pertanyaan berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

Instrumen 

dan bunyi 

klik tombol 

 
Tabel 8 .Storyboard Hasil Akhir 

 

Keterangan Sketsa Audio 

Menampilkan halaman 

hasil akhir,jika pemain 

telah selesai menjawab 

semua pertanyaan. 

Terdapat dua tombol 

pada pojok  bawah 

untuk kembali ke menu 

utama atau mengakhiri 

game. 

 

 

 

 

Instrumen 

dan bunyi 

klik tombol 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem adalah langkah atau prosedur yang dilakukan dalam 

menyelesaikan desain sistem desain sistem yang telah disetujui, untuk 

menginstal,menguji dan memulai sistem baru atau sistem yang diperbaiki. Agar 

sistem yang telah dirancang dapat berjalan dengan atau tidak, maka perlu 

dilakukan pengujian terhadap sistem yang kita kerjakan. 

5.1.1 Tampilan menu utama Game 

Tampilan menu utama game merupakan tampilan menu pembuka yang 

merupakan menu utama pada aplikasi. Gambar tampilan menu utama game 

pada Gambar 14 berikut ini : 

 

Gambar 14. Tampilan menu utama 

Gambar 14 adalah tampilan hasil awal dari perancangan aplikasi yang 

akan tampil setiap kali aplikasi Game Tebak Gambar Pakaian Adat ini 

dijalankan, dimana pada tampilan ini terdapat menu tampilan tombol mohon 

menunggu untuk memulai game. 
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5.1.2 Tampilan memulai permainan 

Tampilan ini merupakan menu untuk memulai game dimana tampilan 

ini terdapat dua buah tombol yang berlabel play, setting dimana setiap tombol 

mempunya fungsi masing-masing. 

 

Gambar 15. Tampilan mulai game 

5.1.3 Tampilan kategori game 

Adapun tampilan hasil permainan dari level 1 dalam permainan Tebak 

Gambar Pakaian Adat NTT ini terdapat pada gambar 16 dibawa ini : 

 

Gambar 16. Tampilan hasil 

Pada tampilan gambar 15 ini tampilan hasil pertanyaan 1 diatas 

merupakan langkah untuk mentebak gambar dan menjawab pertanyaan dari 

gambar yang telah tersusun. Dalam tampilan ini terdapat simpan apabila 
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gambar yang pilih tidak sesuai maka permainan akan Game Over, dan apabila 

jawaban yang kita pilih benar maka akan lanjut kepertanyaan berikut. Dan 

tampilan ini sama sampai level berikutnya namun pertanyaan dan gambar yang 

berbeda-beda. 

5.1.4 Tampilan jawaban benar 

Adapun tampilan jawaban benar dalam permainan tebak gambar pakain 

adat adalah seperti pada gambar 17 

 

Gambar 17. Tampilan jawaban benar 

Pada tampilan jawaban benar diatas merupakan tampilan apanila pemain 

dapat memenangkan game setiap level pertanyaan. 
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5.1.5 Tampilan jawaban salah 

Adapun tampilan hasil permainan Game Over dalam permainan ini 

adalah terdapat pada gambar 18 di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 18. Tampilan Game Over 

 

Pada tampilan Game Over diatas merupakan tampilan pemain yang 

gagal menyelesaikan semua level permainan salah menebak gambar. Dalam 

tampilan ini terdapat tombol OK untuk melanjut ke pertanyaan berikutnya. 

5.1.6 Tampilan scor nilai 

Adapun tampilan scor nilai pemain tebak gambar Pakain Adat NTT 

adalah seperti pada gambar 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Score Nilai 
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Pada tampilan score nilai diatas merupakan tampilan apabila pemain 

pemain dapat menjawab setiap pertanyaan permainan. Dalam tampilan ini 

pemain dapat kembali ke menu utama agar bisa memainkan permainan kembali 

atau menutup aplikasi permainan. 
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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat di ambil dari perancangan,implementasi, dan 

pengujian game adalah : 

1. Dengan adanya Aplikasi tebak gambar pakaian adat NTT dapat membantu 

masyarakat terlebih khusus anak sekolah dalam mengenal pakaian adat. 

2. informasi untuk pengenalan pakaian adat sangat minim sehinggah masyarakat 

khususnya kaum muda, sangat memiliki pemahaman yang sedikit tentang 

pakaian adat khususnya di NTT. 

3. Penyebaran informasi tentang pakaian adat NTT juga masih terbatas pameran 

yang dilakukan oleh tempat praktek kerja lapangan yang dilihat dari hasil 

observasi selama praktek kerja lapangan kurang menjangkau kaum muda 

yang ada di NTT terlebih khusus anak-anak sekolah. 

6.2  Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan game ini lebih lanjut 

yaitu : 

1. Aplikasi Tebak Gambar Pakaian Adat NTT dapat ditambahkan fitur-fitur 

menarik seperti acak soal, dalam menjawab pertanyaan dan fitur lainya agar 

game lebih menarik untuk dimainkan. 

2. Dalam Aplikasi tebak gambar pakaian adat NTT ini terdiri banyak soal, agar 

pemain dapat mengenal lebih banyak pakaian adat NTT. 
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