PENERAPAN AUGMENTED REALITY UNTUK MENGENALKAN
KEBUDAYAAN INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN
MARKER BUKU
(Study kasus : SMP Negeri 1 Sumbang)

Skripsi

Disusun oleh

Prawita Wening
15.11.0188

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AMIKOM PURWOKERTO
PURWOKERTO
2019

PENERAPAN AUGMENTED REALITY UNTUK MENGENALKAN
KEBUDAYAAN INDONESIA DENGAN MENGGUNAKAN
MARKER BUKU
(Study kasus : SMP Negeri 1 Sumbang)

Skripsi

Disusun oleh

Prawita Wening
15.11.0188

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
AMIKOM PURWOKERTO
PURWOKERTO
2019

ii

iii

iv

v

MOTTO

Jangan mengeluh sebelum mencobanya, karena itu tantangan yang
harus diterima. Tetap berusaha dan selingi dengan do’a maka hasil lah
yang akan menjawabnya.
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Bismillahhirrahmaanirrahim, Alhamdullilah puji syukur kehadirat Allah
SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat
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Ibu berikan kepada ku, hanya Allah SWT yang bisa membalas semua
kebaikan Bapak dan Ibu.
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bersedia menjadi dosen pembimbing skripsi saya. Memberikan banyak
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4. SMP Negeri 1 Sumbang yang telah memberikan izin sehinnga skripsi ini
selesai dengan baik. Terimakasih semoga sukses dan tambah maju.
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5. Teman-teman dari kost WIPEL WIRES yang selalu memberikan semangat
dan dukungan.
6. Teman-teman TI 15 D yang mencairkan suasana menjadi lebih cerah, I love
TI 15 D.
7. Temen-temen BKC Amikom Purwokerto yang selalu mengingatkan ku
terhadap skripsi.
8. Terima kasih sahabat Septiana Nur Hidayah, Eka Febriyanti, Andri Laksono
dan Hendrik Arnento yang selalu menemaniku selama di Amikom
Purwokerto.
9. Terimakasih Cultor Studio yang selalu memberikan masukan-masukan
positif.
10. Terima kasih buat orang spesial yang selalu nyemangati aku dan memberi
masukan-masukan yang bersifat positif supaya selesai cepat dan tepat pada
waktunya.
11. Terima kasih telah ikut berpartisipasi sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan berkat nasehat, dukuangan, dan do’a kalian semua. Saya
meminta maaf atas kesalahan yang telah saya perbuat baik disengaja
maupun tidak disengaja. Sukses selalu dan jangan pantang menyerah
terhadap apa yang sedang dilalui, usaha serta berdo’a. Masa depan yang
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