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ABSTRAK 

 
MUHAMMAD AGUNG SUNDORO. Observasi Penerimaan Sosial Aplikasi 

Realitas Tertambah Kolaboratif Bidang Hiburan di Ruang Terbuka. Dibimbing 

oleh AUZI ASFARIAN.  

 

Aplikasi kolaboratif realitas tertambah disingkat AR (augmented reality) 

merupakan teknologi yang banyak diterapkan dalam berbagai bidang seperti 

edukasi, desain dan hiburan. Namun, dalam perkembangannya aplikasi ini juga 

memberikan dampak pada aspek penerimaan sosial. Untuk itu observasi perlu 

dilakukan sehingga tingkat penerimaan sosial di masyarakat dapat diamati. Di 

awali dengan menentukan masalah sosial melalui studi artikel kemudian 

dihasilkan skenario yang digunakan untuk meneliti bagaimana pengalaman yang 

dirasakan masyarakat akan masalah sosial yang terjadi. Terdapat dua pendekatan 

yang dilakukan yaitu penggunaan kuesioner dengan perbedaan semantik pada 30 

responden dan diskusi wawancara dengan 10 responden. Penelitian ini membahas 

mengenai dua persepsi yaitu pengguna dan pengamat dengan pengukuran 

kuantitatif dan kualitatif untuk setiap skenario. Hasil dari penelitian ini kemudian 

akan memberikan wawasan terhadap penerimaan sosial aplikasi realitas tertambah 

dikalangan masyarakat di Indonesia. 
 

Kata kunci: Ilustrasi skenario, penerimaan sosial, realitas tertambah 
 

ABSTRACT 

 

MUHAMMAD AGUNG SUNDORO. Observation of Social Acceptance in 

Collaborative Augmented Reality Application in Public Space. Supervised by 

AUZI ASFARIAN. 

        

Collaborative Augmented Reality (AR) application is technology that 

widely applied in various fields such as education, design, and entertainment. 

However, this technology also has an impact on social acceptance. Therefore, 

observation needs to be done so the social problem in community can be 

observed. Start with determining social problem through study articles then 

generated scenarios that used to examine how the social problem experience felt 

by the public. There are two approach to do: we give questionnaire to 30 

participants with semantic tables, then discussion and interviews is conducted 

with 10 participants. This study will discuss two perception of participant that is 

users and bystanders with qualitative and quantitative measurements for each 

scenario. The result of this study will then provide insight into the social 

acceptance of augmented reality applications among the people in Indonesia. 

 

Key words: Augmented reality, illustrative scenario, social acceptance.  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Tren aplikasi realitas tertambah disingkat AR (Augmented Reality) 

terbukti bermanfaat dalam banyak ranah bidang seperti edukasi, design, 

manufaktur, konstruksi dan hiburan yang memunculkan potensi dalam 

perkembangan teknologi dan informasi saat ini (Chi et al. 2012). Pada 

bidang hiburan contohnya aplikasi kolaboratif seperti Pokémon Go dari 

niantic muncul dengan mengandalkan fitur lokasi dan realitas tertambah. 

Pokémon Go kemudian menjadi populer di Indonesia dengan jumlah 

penilaian umpan balik mencapai 84.6% dari hasil survei yang dilakukan 

oleh lembaga riset (W&S Market Research 2016).  

Beberapa pendapat mengemukakan kelebihan dan kekurangan pada 

aplikasi Pokémon Go. Salah satu di antaranya adalah peningkatan pada 

kegiatan fisik yang berdampak pada kesehatan umum, sosialisasi, dan 

kegiatan di luar ruangan (Althoff et al. 2016). Hal ini di sebabkan oleh 

mekanisme dari aplikasi yang mengharuskan pengguna untuk berada pada 

lingkungan fisik saat menggunakan aplikasi. Mekanisme ini juga kemudian 

melibatkan pengguna lain untuk saling berinteraksi satu sama lain di ruang 

terbuka. Sementara itu, beberapa laporan mengenai masalah yang terjadi 

pada aplikasi Pokémon Go juga ditemukan diantaranya menyangkut 

penculikan, pelanggaran, dan kekerasan (Serino et al. 2016). 

Penerimaan sosial merupakan salah satu kendala dalam perkembangan 

teknologi realitas tertambah (Azuma et al. 2001). Penerimaan sosial 

berfokus pada pengguna, dan masyarakat. Hal ini menyangkut kenyamanan 

saat menggunakan teknologi realitas tertambah dalam konteks sosial. 

Namun, riset mengenai penerimaan sosial untuk kategori realitas tertambah 

masih sangat sedikit (Billinghurst et al. 2014). Hal inilah kemudian yang 

mendasari untuk menjadikan penelitian penerimaan sosial untuk kategori 

realitas tertambah menjadi relevan.  

Penelitian sebelumnya membahas mengenai penerimaan sosial realitas 

tertambah dalam lingkungan kerja yaitu (Nilsson et al. 2008). Pada 

penelitian ini pengujian penerimaan sosial dilakukan pada bidang 

kedokteran. Pengguna menggunakan perangkat Head Mounted Display 

(HMD) untuk penggunaan aplikasi realitas tertambah pada lingkungan yang 

terkontrol yaitu rumah sakit. Pada penelitian ini dihasilkan kebanyakan 

pengguna menyukai perangkat realitas tertambah dan menginginkan 

penggunaan aplikasi ini pada lingkungan kerjanya dikemudian hari. Akan 

tetapi untuk melakukan penelitian pada aplikasi kolaboratif seperti Pokémon 

Go yang akan dilakukan, penelitian tidak cocok dilakukan pada lingkungan 

terkontrol seperti lab karena pandangan masyarakat akan masalah sosial 

yang terjadi perlu dianalisa.  

Pada penelitian ini percobaan akan dilakukan untuk mengamati 

penerimaan sosial terhadap pengguna aplikasi Pokémon Go di ruang 

terbuka. Penggunaan survei semi otomatis dengan metode web scraping 

akan digunakan pada dua situs berita teknologi untuk memberikan wawasan 
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mengenai masalah yang terjadi pada aplikasi (Mitchell et al. 2015). 

Kemudian artikel akan di kategorikan berdasarkan masalah sosial yang 

disediakan pada model penerimaan sosial (Wustenhagen et al. 2007). Lalu, 

penentuan masalah sosial akan dilakukan untuk kemudian di rancang di 

ilustrasikan pada beberapa skenario dan di representasikan kepada pengguna 

untuk mengevaluasi penerimaan sosial yang terjadi. Metode ilustrasi 

skenario akan di gunakan pada penelitian ini (Koelle et al. 2015). Hasil dari 

penelitian ini kemudian akan memberikan pengetahuan terhadap 

penerimaan sosial yaitu bagaimana tanggapan masyarakat akan masalah 

sosial yang terjadi pada perkembangan teknologi realitas tertambah di 

Indonesia saat ini. 

 

Perumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengetahui 

penerimaan sosial terhadap aplikasi realitas tertambah Pokémon Go di ruang 

terbuka seperti persepsi pengamat terhadap masalah sosial dan persepsi 

pengguna terhadap adopsi aplikasi realitas tertambah di lingkungan 

masyarakat. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mengukur tingkat penerimaan sosial 

terhadap teknologi realitas tertambah pada aplikasi hiburan yaitu Pokémon 

Go di kalangan masyarakat Indonesia. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya akan 

menggunakan aplikasi hiburan realitas tertambah Pokémon Go dan 

penelitian ini hanya menggunakan 4 masalah sosial dalam perancangan 

skenario. 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Realitas Tertambah 

Realitas Tertambah disingkat AR (Augmented Reality) adalah 

teknologi yang mampu menggabungkan lingkungan dunia nyata dengan 

objek dunia virtual yang dihasilkan oleh komputer dan muncul 

berdampingan dengan keadaan lingkungan nyata saat ini (Azuma et al. 

2001). Perangkat yang digunakan pada teknologi realitas tertambah dapat 

berupa Head Mounted Display (HMD), komputer, ataupun perangkat 

genggam. Salah satu pengembangan teknologi pada perangkat genggam 

adalah pada aplikasi hiburan seperti Pokémon Go, Real Strike, dan 

ARBasketball. Penggunaan sensor pada aplikasi ini umum digunakan 

seperti Global Positioning System (GPS), kamera, dan akselerometer. 
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Penggunaan marker atau penanda pada beberapa aplikasi masih sering 

ditemukan seperti pada ARBasketball. Namun, pada tren yang berkembang 

aplikasi kolaboratif seperti Pokémon Go dan Real Strike sudah tidak lagi 

menggunakan penanda. Aplikasi kolaboratif melibatkan pengguna untuk 

saling berinteraksi satu sama lain melalui teknologi realitas tertambah. 

Hilangnya penggunaan penanda inilah yang kemudian menjadikan aplikasi 

realitas tertambah dapat digunakan secara luas.  

 

Penerimaan Sosial 

Perkembangan teknologi realitas tertambah sebagai teknologi dengan 

interaksi yang baru tentunya memberikan pengaruh bagi pengguna dan 

lingkungan. Penerimaan sosial adalah salah satu masalah yang menjadi 

perhatian dalam perkembangan realitas tertambah saat ini (Azuma et al. 

2001). Hal ini didukung dengan adanya pergeseran teknologi yang terjadi 

dari lingkungan lab ke perangkat genggam. Model segitiga penerimaan 

sosial adalah salah satu konsep yang digunakan untuk mengukur masalah 

penerimaan sosial. Gambar 1 menunjukan konsep model segitiga masalah 

penerimaan sosial. 

 

 

Gambar 1  Model segitiga penerimaan sosial 

Pada konsep ini masalah penerimaan sosial terbagi menjadi tiga 

kategori utama yaitu penerimaan sosial politik, penerimaan masyarakat, dan 

penerimaan pasar (Wustenhagen et al. 2007). Penjabaran mengenai model 

segitiga penerimaan sosial adalah sebagai berikut: 

1 Penerimaan Sosial Politik mengacu pada penerimaan dari kedua sisi yaitu 

kebijakan dan teknologi. Salah satu contoh untuk kategori masalah ini 

adalah masalah yang terjadi pada kurangnya dukungan dari pembuat 

kebijakan setempat akan adanya suatu teknologi tertentu. Hal ini 

disebabkan oleh perpindahan dari tingkatan global menjadi lokal dan dari 

dukungan umum ke keputusan investasi positif yang tentu saja harus 

diakui bahwa hal ini akan menuai masalah. 

2 Penerimaan Masyarakat mengacu pada penerimaan untuk tingkatan 

setempat. Hal ini mencakup penduduk yang terpengaruh, para pemangku 

kepentingan, dan para ahli setempat. Salah satu contoh untuk kategori 
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masalah ini yaitu bagaimana peran biaya dan manfaat yang didapat akan 

adanya suatu teknologi tertentu kemudian apakah masyarakat 

mempercayai informasi dan niat dari investor maupun aktor dari luar 

komunitas untuk mengembangkan teknologi tersebut pada lingkunga 

setempat. 

3 Penerimaan Pasar mengacu pada proses oleh pasar dalam mengadopsi 

dan mendukung inovasi teknologi. Konsep penerimaan pasar 

mengusulkan pada penerimaan yang lebih luas termasuk didalamnya 

tidak hanya pengguna, tetapi juga pemegang saham. Salah satu contoh 

untuk kategori masalah ini yaitu bagaimana suatu teknologi kemudian 

dapat diadopsi oleh seorang individu dengan lingkungan yang berada 

disekitarnya. 

 

 

METODE 

Penelitian ini akan dilakukan dalam lima tahapan metode yaitu 

penentuan masalah sosial, pembuatan skenario, rancangan kuesioner, 

pengumpulan data, dan analisa data. 

 

Penentuan Masalah Sosial 

Penentuan masalah sosial ditentukan berdasarkan kajian dari situs 

teknologi populer yaitu TechCrunch dan TechinAsia. Penentuan situs berita 

didasari pada popularitas yang diambil dari urutan situs berita populer 

http://demistifyasia.com. Untuk situs berita TechinAsia akusisi berita 

dilakukan pada dua situs bahasa yaitu Indonesia dan Inggris. Kemudian 

untuk mengakusisi data artikel beberapa tahapan juga dilakukan dalam 

menentukan masalah sosial didasari pada penelitian (Farisah 2016). 

Tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

 

Akusisi Data 

Pada tahap ini akusisi data dilakukan dengan menggunakan library 

Selenium dan bahasa Python untuk mendapatkan artikel terkait Pokémon 

Go. Akan tetapi, sebelum membuat program diperlukan pencarian pada situs 

berita pilihan untuk mendapatkan parameter berupa URL. Gambar 2 

menunjukan fungsi pencarian yang dilakukan pada situs berita TechinAsia. 

Setelah parameter didapatkan kemudian program dapat dibuat dengan 

menggunakan fungsi driver.get pada bahasa Python dengan melakukan 

iterasi untuk setiap halaman dan data pada situs berita pilihan. Gambar 3 

menunjukan penggunaan parameter dengan fungsi driver.get. 

Terdapat dua langkah yang akan ditempuh untuk mengakusisi data. 

Langkah pertama, berupa akusisi informasi artikel yaitu judul, URL, dan 

tanggal rilis. Kemudian konten artikel diakusisi melalui URL. Gambar 4 

menunjukan contoh hasil akusisi artikel dalam bentuk teks. 
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Pembersihan Data 

Pembersihan data dilakukan dengan cara menghilangkan tanda baca 

atau simbol. Pembersihan data juga dilakukan untuk data yang kurang 

lengkap seperti tidak memiliki deskripsi ataupun kesalahan scrap. 

Kesalahan 

 

Gambar 2  Fungsi pencarian pada situs berita TechinAsia
1
 

 

Gambar 3  Fungsi driver.get pada program Python 

 

 

Gambar 4  Contoh hasil akusisi artikel dalam bentuk teks 

yang terjadi kebanyakan muncul dari konten video dengan deskripsi yang 

minim dan perbedaan struktur website. Hasil pembersihan data kemudian 

disimpan di pangkalan data untuk dianalisis lebih lanjut. 

 

Pengkategorian Data 

Pada tahap ini artikel dikategorikan secara manual berdasarkan model 

penerimaan sosial (Wustenhagen et al. 2007). Terdapat tiga kategori pada 

model penerimaan sosial yaitu penerimaan sosial politik, penerimaan 

masyarakat, dan penerimaan pasar. Akan tetapi, untuk kategori masalah 

penerimaan pasar diturunkan menjadi dua masalah yaitu sosial dan 

teknologi. Kedua masalah tersebut diturunkan akibat temuan beberapa 

artikel untuk kategori penerimaan pasar yang memiliki bahasan yang 

berbeda. Tabel 1 menunjukan hasil penurunan masalah sosial untuk 

pengkategorian data. 

 

                                                           
1
 http://techinasia.com 
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Pembuatan Skenario 

Pembuatan skenario dibuat dengan menggunakan ilustrasi skenario (Koelle 

et al. 2015). Setiap skenario dibuat berdasarkan dua sisi pengamatan yaitu 

sisi orang pertama sebagai pengguna (dalam bahasa Inggris user) dan sisi 

orang kedua sebagai pengamat (dalam bahasa Inggris bystander). Untuk 

mempermudah pemahaman akan skenario yang dibuat, penggunaan agen  

 

digunakan pada setiap skenario yaitu dengan membedakannya dengan 

warna  

biru dan merah. 

 

Tabel 1  Penurunan masalah sosial untuk pengkategorian data 

Kategori Masalah 

Penerimaan Sosial Politik Kebijakan & Privasi 

Penerimaan Masyarakat Masyarakat 

Penerimaan Pasar 
Sosial 

Teknologi 

 

 

Rancangan Kuesioner 

Rancangan kuesioner akan dibentuk dengan menggunakan perbedaan 

semantik. Penggunaan kuesioner dibutuhkan untuk mengukur persepsi pada 

setiap skenario yang dibuat. Perbedaan semantik digunakan karena metode 

ini lebih mudah dipahami dan merupakan metode yang baik untuk 

mengukur tanggapan tanggapan emosi dalam hal psikologis dan interaksi 

manusia (Koelle et al. 2015). Tabel 2 menunjukkan pasangan perbedaan 

semantik untuk setiap konotasi. 

 

Tabel 2  Pasangan perbedaan semantik untuk setiap konotasi 

No Negatif Positif 

1 Tegang Tenang 

2 Terancam Aman 

3 Tidak yakin Percaya diri 

4 Mengamati Teramati 

5 Curiga Ramah 

 

Kemudian responden akan diminta menjawab berdasarkan basis skala 

perhitungan yang terdiri dari 11 pilihan poin yakni antara skala -5 hingga 

+5. Gambar 5 menunjukan skala perhitungan perbedaan semantik. 

 

 

Gambar 5  Skala perhitungan perbedaan semantik 



 

7 

 

Pengumpulan Data 

Pada tahap ini pengumpulan data dilakukan dalam dua sesi yaitu sesi 

survei skenario dan sesi wawancara. Berikut penjabaran tahapan yang 

dilakukan saat pengumpulan data berlangsung: 

1 Sesi survei skenario dilakukan dengan cara memberikan kuesioner 

berupa tabel konotasi semantik kepada responden lalu responden akan 

diminta menjawab berdasarkan skenario yang diberikan.  

2 Sesi wawancara dilakukan dengan cara bertanya pada responden 

mengenai persepsi dan pengalaman yang dialami terhadap skenario yang 

diberikan. Pada sesi ini akan dipilih 2 skenario untuk dijadikan bahasan 

diskusi saat wawancara berlangsung. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penentuan Masalah Sosial 

Akuisisi data dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2016 dan 

menghasilkan 277 artikel yang telah dibersihkan dan dikategorikan. 

Terdapat 125 artikel pada situs berita TechCrunch dan 152 artikel pada situs 

berita TechinAsia yang telah dikategorikan. Tabel 3 menunjukan hasil 

ringkasan data yang telah dikategorikan berdasarkan masalah sosial. 

 

Tabel 3  Hasil ringkasan data dikategorikan berdasarkan masalah 

No Masalah Persentase (%) Artikel 

1 Kebijakan & Privasi   2.89    8 

2 Masyarakat   6.50   18 

3 Sosial 44.04 122 

4 Teknologi 21.66   60 

5 Lainnya 24.91   69 

 

Total        100.00 277 

 

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa artikel dengan kategori masalah 

sosial merupakan kategori yang paling banyak menjadi bahasan pada situs 

berita pilihan. Kemudian hasil rinci berupa perbandingan untuk dua bahasa 

pada situs berita pilihan juga disajikan untuk memberikan pemahaman akan 

tren kategori masalah yang terjadi. Gambar 6 menunjukkan perbandingan 

kategori masalah dalam dua bahasa yaitu Indonesia dan Inggris pada situs 

berita pilihan.  

Satu artikel dipilih dan ditentukan secara acak untuk dijadikan dasar 

dalam pembuatan skenario. Pemilihan artikel ditentukan berdasarkan waktu 

untuk setiap skenario. Tabel 4 menunjukkan hasil pemilihan artikel untuk 

setiap kategori. 
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Pembuatan Skenario 

Kemudian untuk memahami maksud dan tujuan dari setiap skenario 

yang telah dibuat maka berikut penjabaran untuk masalah sosial yang 

diilustrasikan pada setiap skenario. Gambar 7 menunjukan hasil skenario 

yang dibuat berdasarkan masalah sosial yang telah ditentukan. 

 

 

Gambar 6  Perbandingan kategori masalah dalam dua bahasa  Indonesia ( ) 

dan Inggris ( ) pada situs berita pilihan 

Tabel 4 Pemilihan artikel sebagai pada setiap kategori masalah 

No Judul Masalah 

1 I attended a Pokémon Go event, and things got 

kinda weird 
Sosial 

2 5 Hal yang Harus Kamu Hindari Ketika Main 

Pokémon GO 

Kebijakan & 

Privasi 

3 PokeFit gives Pokémon Go a real-time fitness 

dashboard on Android 
Teknologi 

4 Pokémon Go is doing a lot of good here are 3 

surprising ways 
Masyarakat 

 

1 Skenario 1 – Masalah Sosial 

Skenario ini menggambarkan beberapa orang yang tidak saling mengenal 

sedang menghadiri acara komunitas Pokémon Go yang berada di taman. 

Kemudian salah satu orang tersebut yaitu A menyapa dan berbicara 

kepada B. Skenario ini dibuat untuk menguji bagaimana pola interaksi 

antar seseorang yang tidak saling mengenal kemudian bertemu dan 

berinteraksi satu sama lain.  

2 Skenario 2 – Masalah Kebijakan dan Privasi 

Skenario ini menggambarkan suatu area perumahan ketika seorang B 

sedang berjalan dan secara tidak sengaja melihat A yang sedang 

memainkan Pokémon Go dan masuk ke properti milik orang lain. 

Skenario ini dibuat untuk menguji artikel terkait penggunaan aplikasi 

Pokémon Go di properti milik orang lain. 

3 Skenario 3 – Masalah Teknologi 
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Skenario ini menggambarkan keadaan saat Pokémon Go dimainkan di 

area publik yang ramai seperti taman. Skenario ini dimulai dengan A 

yang sedang memainkan Pokémon Go sambil berjalan kemudian secara 

tidak sengaja A menabrak B. Skenario ini dibuat untuk menguji artikel 

NTT Docomo  yang menyatakan bahwa penggunaan aplikasi Pokémon 

Go saat berjalan dapat mengakibatkan terjatuh ataupun tertabrak. 

 

Gambar 7  Hasil skenario berdasarkan masalah sosial 

4 Skenario 4 – Masalah Masyarakat 

Skenario ini menggambarkan keadaan saat Pokémon Go dimainkan di 

area publik seperti area jalan-jalan kota. Skenario ini dimulai dengan 

sekumpulan A yang sedang bermain Pokémon Go pada area yang sama 

dengan B. Kemudian sekumpulan A tersebut berteriak dan berargumen 

satu sama lain. Skenario ini dibuat untuk menguji bagaimana sudut 
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pandang masyarakat terhadap pola interaksi pemain Pokémon Go di 

lingkungan sekitar. 

 

Rancangan Kuesioner 

Setelah hasil skenario dibuat maka rancangan kuesioner kemudian 

disesuaikan menjadi empat tabel pasangan perbedaan semantik yang 

dikategorikan untuk setiap skenario. Kuesioner juga akan berisikan data 

pribadi seperti nama, jenis kelamin, usia, pekerjaan, tempat tinggal, nomor 

telpon, dan level karakter untuk kebutuhan informasi penelitian.  

 

Pengumpulan Data 

Kuesioner diberikan secara acak kepada 30 responden dengan umur 

15-35 tahun yang diantaranya adalah 21 pria dan 9 wanita. Mereka adalah 

pelajar, pekerja swasta, dan wirausahawan. Responden dengan persepsi 

pengamat merupakan seseorang yang belum pernah menggunakan atau 

memainkan Pokémon Go sekalipun. Sedangkan pada responden dengan 

persepsi pengguna merupakan seseorang yang memainkan Pokémon Go 

dengan level karakter 10 atau lebih. Penelitian ini dilakukan pada area 

taman sempur bogor. Pemilihan taman sempur bogor sebagai area penelitian 

dikarenakan pada area ini terdapat komunitas Pokémon Go yang cukup 

besar sehingga pengalaman yang dirasakan terhadap masalah sosial dapat 

diteliti secara langsung. Pada sesi wawancara pengumpulan data dilakukan 

dengan diskusi dan perekaman suara. Wawancara dilakukan kepada 8 

responden yang dipilih secara acak. Tabel 5 menunjukan hasil karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin dan umur. 

 

Tabel 5  Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan umur 

Karakteristik 
Kategori berdasarkan 

Jumlah Persentase (%) 

Jenis Kelamin 

Pria 21 70.00 

Wanita   9 30.00 

Umur 

15-20 Tahun 12 40.00 

21-25 Tahun 10 33.33 

26-30 Tahun   3 10.00 

31-35 Tahun   5 16.67 

 

Analisa Data 

Pada tahap ini hasil analisa disajikan ke dalam dua bentuk yaitu 

analisa perhitungan perbedaan semantik dan wawancara. 
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Perhitungan perbedaan semantik 

Perhitungan perbedaan semantik dilakukan dengan cara membaginya 

ke dalam dua persepsi yaitu persepsi pengguna dan pengamat. Kemudian 

metode penghitungan yang digunakan untuk perbedaan semantik adalah 

dengan menggunakan rataan dan simpangan baku dari skala yang digunakan 

pada kuesioner. Gambar 8 menunjukan ringkasan data perhitungan 

perbedaan semantik untuk setiap skenario. 

 

 

Gambar 8  Ringkasan data perhitungan perbedaan semantik.  

Skenario 1 – Masalah Sosial 

Hasil dari perhitungan perbedaan semantik skenario 1 untuk persepsi 

pengguna menunjukan penilaian responden positif. Responden menganggap 

bahwa bertemu dan bersosialisasi dengan orang yang tidak dikenal dianggap 

sudah cukup umum hal ini ditunjukan dengan rataan total 2.48. Kemudian 

untuk persepsi pengamat menunjukan bahwa penilaian responden 

menunjukan hasil positif meskipun nilai yang dihasilkan tidak sebesar pada 

persepsi pengguna yaitu dengan rataan total 1.68. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa jawaban negatif yang diberikan pengamat wanita 0.60 dan 

pengamat yang berumur 15-20 tahun dengan nilai -0.43. Gambar 9 

menunjukan detail perbedaan semantik skenario 1. 

 

 

Gambar 9  Detail perbedaan semantik skenario 1 

Skenario 2 – Masalah Kebijakan & Privasi 

Hasil dari perhitungan perbedaan semantik skenario 2 untuk persepsi 

pengguna menunjukkan bahwa penilaian responden netral dengan nilai 

rataan total 0.07. Kemudian untuk perhitungan persepsi pengamat 

menunjukkan bahwa penilaian responden menunjukan hasil negatif dengan 
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nilai rataan total -1.96. Perbedaan yang signifikan terjadi antara persepsi 

pengguna dan pengamat. Hal ini terjadi akibat pertentangan pendapat bahwa 

perlu adanya kesadaran dari para pengguna untuk dapat menghormati 

properti milik orang lain dan tidak memasukinya. Responden wanita juga 

menyatakan setuju bahwa hal ini kurang baik dilakukan, pernyataan ini juga 

didukung dengan hasil rataan total negatif sebesar -2.11. Gambar 10 

menunjukan detail perbedaan semantik skenario 2. 

 

 

Gambar 10  Detail perbedaan semantik skenario 2 

Skenario 3 – Masalah Teknologi 

Hasil dari perhitungan perbedaan semantik skenario 3 untuk persepsi 

pengguna menunjukan bahwa penilaian responden netral dengan nilai rataan 

total 0.51. Kemudian untuk perhitungan persepsi pengamat menunjukan 

bahwa penilaian responden juga menunjukan hasil netral dengan nilai rataan 

total -0.76. Beberapa pengamat mengungkapkan meskipun kejadian seperti 

ini dapat dimaklumi tetapi masih saja mengganggu hal ini ditunjukan 

dengan rataan untuk konotasi 1 dan 2 yang menghasilkan nilai negatif -1.80 

dan -1.27. Terutama pada pengamat dengan kategori umur 15-20 tahun dan 

21-25 tahun yang lebih banyak memberikan jawaban negatif yaitu sebesar -

1.26 dan -2.00. Nilai negatif juga dapat ditemukan pada pengamat wanita 

yaitu sebesar -1.26. Gambar 11 menunjukan detail perbedaan semantik 

skenario 3. 

 

 

Gambar 11  Detail perbedaan semantik skenario 3 

Skenario 4 – Masalah Masyarakat 

Hasil dari perhitungan perbedaan semantik skenario 4 untuk persepsi 

pengguna menunjukan bahwa penilaian responden netral dengan nilai rataan 

total 0.93. Responden menganggap bahwa situasi bermain pada lingkungan 

umum adalah hal yang wajar akan tetapi pada konotasi 4 dihasilkan rataan 

negatif -1.07. Beberapa responden mengungkapkan bahwa perlu adanya 
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kesadaran dari pengguna untuk dapat memposisikan diri saat bermain 

sehingga kemudian tidak mengganggu lingkungan sekitar. Kemudian untuk 

perhitungan persepsi pengamat menunjukan bahwa penilaian responden 

juga menunjukan hasil netral dengan rataan total 0.23. Perbedaan yang 

signifikan terjadi pada pengamat dengan kategori umur 21-25 tahun dan 26-

30 tahun yaitu antara 2.07 dan 2.80. Gambar 12 menunjukan detail 

perbedaan semantik untuk skenario 4. 

 

 

Gambar 12  Detail perbedaan semantik skenario 4 

Analisa Wawancara dan Penerimaan Sosial 

Dari hasil pengumpulan data pada sesi wawancara kepada 8 

responden kemudian dihasilkan tolak ukur penerimaan sosial. Analisa 

dilakukan dengan diskusi pada perbedaan semantik untuk setiap skenario. 

Gambar 13 menunjukan diskusi dan panduan wawancara yang dilakukan 

untuk responden pada sesi wawancara. 

 

 

Gambar 13  Diskusi dan Wawancara 

Skenario 1 – Masalah Sosial 

Berdasarkan hasil wawancara dari responden untuk masalah sosial 

dihasilkan bahwa responden menyatakan tidak canggung dan merasa senang 

akan interaksi yang terjadi. Meskipun tidak semua responden merasakan hal 

yang sama terutama bagi responden wanita yang masih merasa terganggu. 

Akan tetapi, dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa interaksi antar 

seseorang dengan kegemaran yang sama dapat memicu kecocokan dan 

komunikasi berkelanjutan. Beberapa kutipan mengenai diskusi ilustrasi 

skenario dijabarkan sebagai berikut: 
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Kutipan 1: “... kalo ngobrolin Pokémon Go langsung nyambung aja, ya 

nggak canggung sih ...” 

Kutipan 2: “... untungnya ikut komunitas sih salah satunya bisa ketemu 

sama orang baru ya nggak canggung sih intinya ...” 

Kutipan 3: “... ya kalo saya sih orangnya terbuka, asalkan orangnya gak 

terlalu sok kenal sih bagi saya gak masalah ...” 

Kutipan 4: “... ya kalo ketemu orang baru sih masih agak aneh ya, apalagi 

ketemu sama orang yang gak dikenal kan ...“ 

 

Skenario 2 – Masalah Kebijakan & Privasi 

Berdasarkan hasil wawancara dari responden untuk masalah kebijakan 

dan privasi dihasilkan bahwa kejadian seperti ini masih sering terjadi di 

kalangan masyarakat. Para pengguna mengungkapkan sering mendapatkan 

teguran ketika bermain di properti milik orang lain. Salah satu pengalaman 

yang dialami pengguna adalah ketika pengguna memasuki tempat-tempat 

yang tidak umum seperti rumah, sekolah, dan bahkan kantor polisi. Hal ini 

dinilai umum bagi pengguna dengan catatan untuk memasuki kawasan 

tersebut diperlukan izin terlebih dahulu akan tetapi bagi sebagian pengamat 

hal ini dianggap tidak umum. Beberapa diantaranya menganggap bahwa 

kejadian seperti ini seharusnya dihindari oleh para pengguna karena dapat 

menganggu kenyamanan pemilik properti. Beberapa kutipan mengenai 

diskusi ilustrasi skenario dijabarkan sebagai berikut: 

Kutipan 1: “... dulu pernah masuk ke YPHB, terus izin sama satpamnya buat 

masuk. Satpamnya sih biasa aja, gak apa-apa masuk properti orang 

asal izin ...” 

Kutipan 2: “... saya pernah masuk ke dalam kantor polisi, terus kena 

teguran. Tetapi saya belajar dari situ, apabila ada Pokémon muncul 

pada tempat yang tidak lazim harus izin dulu kepada pemilik atau 

orang yang berada disekitar ...” 

Kutipan 3: “... gak sopan, kayak orang itu gak punya sopan santun atau 

etika. Yang penting sih harus tau tempat, waktu dan keadaan. Jadi 

jangan mementingkan kesenangan sendiri dan tata cara yang ada di 

lingkungan ...” 

Kutipan 4: “... adi harus dipikirin juga tempatnya, misalnya seperti main 

disekitar rumah orang jadi kayak kita mau bertamu tapi gak jelas mau 

bertamu apa nggak ...” 

 

Skenario 3 – Masalah Teknologi 

Berdasarkan hasil wawancara dari responden untuk masalah 

penggunaan dihasilkan bahwa responden menyatakan perlunya kesadaran 

akan lingkungan sekitar saat menggunakan perangkat sehingga kejadian 

seperti ini tidak terjadi. Penggunaan perangkat yang berlebihan dapat 

membahayakan yaitu bukan saja pengguna itu sendiri tetapi juga orang yang 

berada disekitar. Beberapa kutipan mengenai diskusi ilustrasi skenario 

dijabarkan sebagai berikut: 

Kutipan 1: “... salah sih kalo mainnya sambil jalan. Harusnya kalo main 

sambil duduk aja. Kan bisa main di pokestop dan gak perlu sambil 

jalan kan ...” 
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Kutipan 2: “... kayak pemainnya gak fokus, harusnya main pake kameranya 

juga biar keliatan area sekelilingnya jadi gak tabrakan ...” 

Kutipan 3: “... gak apa apa, cuma kan harus tau koridornya juga harus 

berinteraksi sama lingkungan sekitar nanti kalo didepannya ada air 

terjun jalan terus gitu aja ya jatuh dong ...” 

Kutipan 4: “... ya kesel sih, masa cuma demi dapetin Pokémon Go. Cuman 

gara-gara game doang gitu bisa sampe nabrak orang ...” 

 

Skenario 4 – Masalah Kemasyarakatan 

Berdasarkan hasil wawancara dari responden untuk masalah 

kemasyarakatan dihasilkan bahwa kejadian seperti ini sudah dianggap 

umum terutama bagi orang sekitar. Akan tetapi, reaksi antar pemain juga 

perlu diperhatikan agar tidak mengganggu lingkungan sekitar. Kemudian 

untuk penggunaan teknologi realitas tertambah responden menganggap bagi 

masyarakat umum yang kurang mengenal teknologi hal ini akan dianggap 

tidak umum akan tetapi dengan adanya banyak publikasi yang dilakukan 

terus menerus mengenai teknologi realitas tertambah hal ini kemudian dapat 

diterima oleh lingkungan masyarakat sekitar. Beberapa kutipan mengenai 

diskusi ilustrasi skenario dijabarkan sebagai berikut: 

Kutipan 1: “... kalo menurut saya sih gak masalah. Asalkan temen-temen 

juga tau tempat jangan sampai mengganggu lingkungan sekitar 

juga ...” 

Kutipan 2: “... selama kita main disini sih gak masalah. Di lingkungan sini 

kan memang banyak komunitasnya, ya mungkin mereka 

menganggapnya sudah biasa. Tapi kalo bisa ya jangan sampai teriak-

teriak juga ...” 

Kutipan 3: “... ya gak apa apa kan, buat seneng seneng aja. Pesennya sih 

asalkan gak mencelekakan diri sendiri dan gak merugikan orang lain 

ya gak masalah ..” 

Kutipan 4: “... kalo saya pertama baru ngeliat sih aneh gitu terutama bagi 

yang gak mengenal teknologi. Tetapi kan karena ada publikasi dari 

televisi akhirnya kita juga kan tau dan jadi biasa aja gitu ...” 

 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

 Pada penelitian ini direpresentasikan hasil penelitian kualitatif dan 

kuantitatif dari skenario yang berbasiskan evaluasi pada aplikasi Pokémon 

Go. Penelitian ini dilakukan dengan dua pendekatan yaitu perhitungan 

perbedaan semantik dan diskusi wawancara. Pada perhitungan perbedaan 

semantik dapat disimpulkan bahwa jawaban pengguna lebih banyak 

memberikan hasil positif dibandingkan pengamat yaitu dengan rataan 

sebesar 1.0 dan -0.20. Hal ini disebabkan oleh kontroversi yang terjadi pada 

beberapa masalah sosial yaitu ketika pengguna menganggap masalah sosial 

sudah menjadi hal yang umum namun disisi lain pengamat mengungkapkan 
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perhatiannya akan masalah tersebut. Perbedaan jenis kelamin seperti 

responden wanita yang lebih banyak memberikan jawaban negatif juga 

memberikan hasil keluaran yang berbeda untuk setiap skenario. Kemudian 

pada diskusi wawancara dapat disimpulkan bahwa jawaban responden lebih 

banyak memberikan jawaban positif pada persepsi pengguna maupun 

pengamat. Akan tetapi, beberapa batasan seperti komunikasi, interaksi dan 

privasi juga masih perlu diperhatikan antar pengguna sehingga permainan 

Pokémon Go kemudian tidak mengganggu masyarakat yang berada di 

lingkungan sekitar.  

 

Saran 

Terdapat beberapa hal yang dapat ditambahkan atau diperbaiki untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

1 Pada penelitian ini penggunaan skenario hanya digunakan sebagai alat 

ilustrasi untuk mengukur tingkat penerimaan sosial yang berbasiskan 

kuesioner. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya skenario dapat 

dicobakan kepada responden sehingga interaksi antar responden dapat 

dianalisa dan diteliti lebih lanjut. 

2 Metode web scraping yang digunakan hanya bersifat dasar dengan 

pengkategorian manual. Sebaiknya pada penelitian selanjutnya 

pengkategorian dapat dilakukan dengan klasifikasi dan pengolahan kata 

lebih baik seperti penggunaan tokenisasi, penghapusan kata sambung dll. 

3 Menggunakan beberapa aplikasi realitas tertambah bidang hiburan untuk 

mendapatkan hasil perbandingan aplikasi secara spesifik. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1 Kode program akusisi informasi artikel TechinAsia bahasa 

Inggris 

import time,datetime 

import codecs 

import re 

from selenium import webdriver 

from selenium.webdriver.common.keys import Keys 

from selenium.webdriver.common.by import By 

from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait  

from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC 

# Writer 

outputFile = codecs.open("tia_url.txt", "w+","utf-8") 

outputFile.write('url\n') 

#Open Driver 

driver = webdriver.Firefox() 

#Query URL 

query = "https://www.techinasia.com/search?query=pokemon%20go&page=" 

i = 1 

while (i <= 20): 

 driver.get(query + str(i)) 

 i = i+1 

 time.sleep(3) 

 # Crawl Data 

 assert "Tech in Asia" in driver.title 

 for content in driver.find_elements_by_xpath("//div[@class='search-

results__item']"): 

  title = content.find_element_by_xpath("div[@class='media-

body']/h3/a").text 

  url = content.find_element_by_xpath("div[@class='media-

body']/h3/a").get_attribute('href') 

  created = content.find_element_by_xpath("div[@class='media-

body']/div[@class='row']/div/div").text 

  created = re.sub(r'[^\w]', ' ', created) 

  outputFile.write('%s\n' % (url)) 

 

Lampiran 2 Kode program akusisi konten artikel TechinAsia bahasa 

Inggris 

import time,datetime 

import codecs 

import re 

from selenium import webdriver 

from selenium.webdriver.common.keys import Keys 

from selenium.webdriver.common.by import By 

from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait # available since 2.4.0 

from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC 

# Writer 

outputFile = codecs.open("tia_article.txt", "w+","utf-8") 

#Open Driver 

driver = webdriver.Firefox() 

#Reader 

with open('tia_url.txt') as f: 

 urls = f.readlines() 

for url in urls: 

 driver.get(url)  
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Lanjutan 

time.sleep(2) 

 # Crawl Data 

 content = 

driver.find_element_by_xpath("//div[@class='post__content']/div[@class='clearfix']").text 

 content = re.sub(r'[^\w]', ' ', content) 

 outputFile.write('%s' % (content)) 

outputFile.write('\n') 

 

Lampiran 3 Kode program akusisi informasi artikel TechinAsia bahasa 

Indonesia 

import time,datetime 

import codecs 

import re 

from selenium import webdriver 

from selenium.webdriver.common.keys import Keys 

from selenium.webdriver.common.by import By 

from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait # available since 2.4.0 

from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC 

# Writer 

outputFile = codecs.open("tia_url.txt", "w+","utf-8") 

#Open Driver 

driver = webdriver.Chrome() 

#Query URL 

query = "https://id.techinasia.com/search?query=pokemon%20go&page=" 

i = 1 

while (i <= 20): 

 driver.get(query + str(i)) 

 i = i+1 

 time.sleep(5) 

 

 # Crawl Data 

 assert "Tech in Asia" in driver.title 

 for content in driver.find_elements_by_xpath("//article[@class='post-list__item']"): 

  title = content.find_element_by_xpath("div[@class='post-list__body']/h2/a").text 

  url = content.find_element_by_xpath("div[@class='post-

list__body']/h2/a").get_attribute('href') 

  created = content.find_element_by_xpath("div[@class='post-

list__body']/div[@class='post-list__excerpt']").text 

  created = re.sub(r'[^\w]', ' ', created) 

  outputFile.write('%s\n' % (url)) 

 

Lampiran 4 Kode program akusisi konten artikel TechinAsia bahasa  

Indonesia 

import time,datetime 

import codecs 

import re 

from selenium import webdriver 

from selenium.webdriver.common.keys import Keys 

from selenium.webdriver.common.by import By 

from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait # available  

     since 2.4.0 

from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC 

from selenium.common.exceptions import NoSuchElementException 

# Writer 

outputFile = codecs.open("tia_article.txt", "w+","utf-8") 

# outputFile.write('category\n') 



 

20 

Lanjutan 

#Open Driver 

driver = webdriver.Chrome() 

#Reader 

with open('tia_url.txt') as f: 

 urls = f.readlines() 

for url in urls: 

 driver.get(url) 

 time.sleep(5) 

 # Crawl Data 

 try: 

  content = 

driver.find_element_by_xpath("//div[@class='post__content']/div[@class='clearfix']")

.text 

  content = re.sub(r'[^\w]', ' ', content) 

  outputFile.write('%s\n' % (content)) 

 except NoSuchElementException: 

  outputFile.write('\n') 

 

Lampiran 5 Kode program akusisi informasi artikel TechCrunch 

import time,datetime 

import codecs 

import re 

from pyvirtualdisplay import Display 

from selenium import webdriver 

from selenium.webdriver.common.keys import Keys 

from selenium.webdriver.common.by import By 

from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait # available since 2.4.0 

from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC 

# Writer 

outputFile = codecs.open("techcrunch_url.txt", "w+","utf-8") 

outputFile.write('title;url;created\n') 

#Open Driver 

driver = webdriver.Chrome() 

#Query URL 

query = "https://techcrunch.com/search/pokemon+go#stq=pokemon%20go&stp=" 

i = 1 

while (i <= 20): 

 driver.get(query + str(i)) 

 i = i+1 

 time.sleep(8) 

 # Crawl Data 

 assert "TechCrunch" in driver.title 

 for content in driver.find_elements_by_xpath("//li[@class='river-block']"): 

  title = content.find_element_by_xpath("div/div/h2/a").text 

  url = content.find_element_by_xpath("div/div/h2/a").get_attribute('href') 

  created = 

content.find_element_by_xpath("//*[contains(@class,'timestamp')]").text 

  created = re.sub(r'[^\w]', ' ', created) 

  outputFile.write('%s\n' % (url)) 
 

 

Lampiran 6 Kode program akusisi konten artikel TechCrunch 

import time,datetime 

import codecs 

import re 

from pyvirtualdisplay import Display 

from selenium import webdriver 
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Lanjutan 

from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait # available since 2.4.0 

from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC 

from selenium.common.exceptions import NoSuchElementException 

# Writer 

outputFile = codecs.open("techcrunch_article.txt", "w+","utf-8") 

outputFile.write('description\n') 

#Open Driver 

driver = webdriver.Chrome() 

#Reader 

with open('techcrunch_url.txt') as f: 

 urls = f.readlines() 

for url in urls: 

 driver.get(url) 

 time.sleep(4) 

 # Crawl Data 

 try: 

  content = driver.find_element_by_xpath("//div[contains(@class,'article-

entry')]").text 

  content = re.sub(r'[^\w]', ' ', content) 

 except NoSuchElementException: 

  content = '' 

 outputFile.write('%s' % (content)) 

 outputFile.write('\n') 
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