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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Kudus adalah Sebuah kabupaten di provinsi Jawa Tengah. Ibukota 

kabupaten ini adalah Kota Kudus, terletak di jalur pantai timur laut Jawa Tengah 

antara Kota Semarang dan Kota Surabaya. Kota ini berjarak 51 kilometer dari 

timur Kota Semarang. Kabupaten Kudus berbatasan dengan Kabupaten Pati di 

timur, Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak di selatan, serta Kabupaten 

Jepara di barat (Rosyid, 2019a). 

Budaya lokal di Kota Kudus terbentuk oleh sejarah asal usul dan 

perkembangannya yang di dasari perjuangan penyebaran agama islam di pulau 

Jawa. Perwujudan budaya lokal terdapat pada tradisi, religi, sosial, teknologi dan 

seni. Dalam perkembangan budaya di Kota Kudus menjelma menjadi Kabupaten 

dagang dan industri. Peninggalan-peninggalan sejarah dan benda cagar budaya 

yang berhubungan dengan ajaran hindu-islam yang ada di pulau Jawa terdapat di 

Kota Kudus Salam (1977:5). Ada beberapa jenis kebudayaan dan tradisi di kota 

Kudus meliputi wisata budaya yaitu Museum Kretek, Museum Patiayam, rumah 

Adat Kudus. Wisata kuliner yaitu ada Sate Kerbau, Soto Kerbau, Pindang Kerbau, 

Pindang ayam, Lentog Tanjung dan Madu Mongso. Wisata religi yaitu adanya 

Menara Kudus, Masjid dan Makam Sunan Muria, Makam Syech Sadzali, 

Klenteng Hok Tik Bio dan Klenteng Hok Ling Bio. Untuk tradisi sendiri yaitu 

Bukak Luwur Makam Sunan Kudus, Dhandangan,Bancakan Sewu Kupat, Tradisi 

Wiwit Kopi, Tari Kretek, Rogomoyo Maestro Rumah adat, Jenang Tebokan, Rebo 

Wekasan dan Bulusan. 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 

Tentang Pemajuan Kebudayaan maka perlu adanya Pelestarian Budaya lokal, 

Pelestarian Budaya lokal merupakan salah satu bentuk sikap nasionalisme yang 

harus ditanamkan kepada diri sendiri juga kepada anak-anak usia dini tanpa 

menghiraukan perkembangan dunia saat ini. Khususnya pada budaya seni yang 

ada di kota Kudus yang semakin pudar seiring perkembangan zaman. Sebagai 

contoh minat mempelajari budaya pada anak usia dini sudah dihiraukan oleh 

orang tua maupun guru. Berdasarkan masalah tersebut maka dari itu penulis 
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membuat sebuah media pembelajaran berbasis Virtual Reality pada pengenalan 

kebudayaan kota Kudus dengan menggunakan metode penelitian pengembangan 

atau Research and Development (R&D). VR box sebagai perangkat dalam 

visualisasi video. Dengan menerapkan media tersebut maka minat mempelajari 

kebudayaan kota Kudus akan lebih menarik. 

  

1.2.  Perumusan Masalah 

 Berdasarkan dari latar belakang diatas maka dapat di rumuskan 

permasalahan sebagai berikut yaitu : 

a. Bagaimana cara membuat media pembelajaran pengenalan kebudayaan 

melalui Virtual Reality ? 

b. Bagaimana caranya agar media pembelajaran ini dapat digunakan dengan 

mudah dan efektif oleh generasi muda. 

 

1.3.  Batasan Masalah 

Dalam penyusunan laporan ini penulis membatasi masalah atau ruang 

lingkup penulisan sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran ini terbatas hanya menggunakan video 360 derajat 

yang dilihat melalui perangkat Virtual Reality. 

b. Sistem dibuat menggunakan piranti lunak Blender 3D,Corel Draw, 

Audacity, dan Videopad. 

c. Pengguna hanya bisa menggerakan kepala dan belum bisa bergerak atau 

berjalan. 

d. Materi kebudayaan hanya beberapa yang dijadikan bahan pembelajaran 

meliputi Tradisi dhandangan, Tradisi bulusan, Budaya wiwit kopi, 

Jenang tebokan, Rebo wekasan, Buka luwur, Tari kretek, Lentog 

tanjung dan Menara Kudus. 
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1.4.  Tujuan 

Tujuan utama dibangunnya media pembelajaran ini  adalah : 

a. Memudahkan dan menarik minat generasi muda untuk belajar 

kebudayaan terutama di kota Kudus. 

b. Mengenalkan kebudayaan kota Kudus dengan media pembelajaran 

Virtual Reality. 

c. Ikut berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan. 
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