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Dalam mendukung media promosi 
d a n m e n i n g k a t k a n e f i s i e n s i 
kun jungan w isa tawan, dapat 
dilakukan dengan bantuan teknologi. 
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dan 

Grafik 

(Ningrum, 2018)  

Teknologi 



Media Edukasi 

Integrasi teknologi digital pada pariwisata dan pendidikan 
dapat mampu menjadi sarana edukasi masyarakat terhadap 
objek wisata yang ada sekaligus meningkatkan pengetahuan 

dengan berbagai pendekatan yang disajikan dalam media 
promosi tersebut.  

(Depdiknas, 2006) 



Matematika 

Hal ini memberi peluang generasi penerus 
didaerah memiliki kemampuan untuk mengenal 
dan mengelola potensi daerah secara mandiri, 
kreatif dan produktif. 

Matematika sangat erat dalam pemanfaatan 
lingkungan kehidupan masyarakat, termasuk 
dalam pendayagunaan potensi daerah yang ada 
dengan menjadikan potensi daerah atau 
k e b u d a y a a n s e b a g a i s u m b e r d a l a m 
pembelajaran (etnomatematika) 

(Winaryati, 2012) 



(belajar sembari 
berwisata)  

Learning while Sightseeing 

 
Mathsight App: Perancangan Media Promosi Objek Wisata Kota 

Padang  
Berbasis Augmented Reality (AR) dengan Pendekatan 

Matematika  



Objek 3D (Tiga Dimensi) 

Masjid Raya Sumatera Barat 

Metode yang digunakan adalah 
prototype model dengan tahapan 
sebagai berikut. 
1. Modelling objek 3 dimensi dan desain 

aplikasi  
2. Merancang aplikasi AR 
3. Evaluasi 

Metode 

(Pressman, 2001)  



Interface 
Splash Screen 

Interface  
Main menu  Interface Explore 

Interface Video 
(with AR Interactive Book) Interface 

Credit 
Interface Help  

(How to) 



Prinsip Kerja 
Aplikasi  Eskplorasi Objek Wisata Menggunakan Augmented Reality Eskplorasi Objek Wisata Menggunakan Interactive Book Berbasis AR 

Gambar yang ada di 
buku akan tampak 

‘hidup’ (dalam format 
video) yang 

ditampilkan dilayar 
smartphone 



Mathsight  
Pemanfaatan Matematika 
dan Potensi Reigonal 

Sejalan dengan penelitian (Lita, 
2010) 

Inovasi digital berbasis augmented reality (AR) 
menarik perhatian wisatawan denga  multimedia yang 
ditimbulkan dari media 3D tersebut sehingga 
masyarakat dapat melihat secara detail detail dan 
fleksibel serta mendapatkan informasi terkait sejarah 
dan lokasi secara lebih tepat.  

Strategi promosi objek wisata inovatif dengan 
pendekatan teknologi digital yang sesuai denga 
tantangan revolusi industri 4.0 

Mendukung komponen-komponen 
dalam strategi marketing mix 
(bauran pemasaran) dengan 
meningkatkan keunggulan 
bersaing dan akhirnya mampu 
menarik wisatawan mengunjungi 
objek wisata. 

Sejalan dengan penelitian (Rahmadani, 
2018) 

Sejalan dengan penelitian (Zaini, 2018), 
(Permana, 2018), dan (Khallis,2018)  

Meningkatkan citra provinsi Sumatera Barat 
khususnya kota Padang sebagai kota yang maju, 
mandiri, dan berdaya saing di tengah perkembangan 
dunia di era digital. 


