
KUSIONER SKRIPSI 

PENGGABUNGAN OBJEK VIRTUAL DENGAN LINGKUNGAN 

NYATA PADA AUGMENTED REALITY UNTUK MUSEUM 

LAMPUNG 

 

 

1. Menurut anda apakah objek Nuwou Sesat terlihat lebih informatif dan 

menarik setelah ditambahkan informasi tambahan berupa teks penunjuk 

virtual? 

a.Ya     b.Tidak 

 

2. Menurut anda apakah informasi tambahan berupa teks penunjuk virtual 

pada aplikasi ARMULA telah sesuai dengan iformasi yang dibutuhkan 

objek Nuwou Sesat? 

a.Ya     b.Tidak 

Jika tidak, menurut anda apa jenis informasi tambahan yang cocok untuk 

objek ini ?.....……………………………………………………............... 

 

3. Menurut anda apakah objek tengkorak manusia purba terlihat lebih 

informatif dan menarik setelah ditambahkan informasi tambahan berupa 

objek 3 dimensi? 

a.Ya     b.Tidak 

 

4. Menurut anda apakah informasi tambahan berupa objek 3 dimensi pada 

aplikasi ARMULA telah sesuai dengan iformasi yang dibutuhkan objek 

tengkorak  manusia purba? 

a.Ya     b.Tidak 

Jika tidak, menurut anda apa jenis informasi tambahan yang cocok untuk 

objek ini ?……………………………………………………….............. 

 

5. Menurut anda apakah objek harimau sumatra terlihat lebih informatif dan 

menarik setelah ditambahkan informasi tambahan berupa animasi? 

a.Ya     b.Tidak 



6. Menurut anda apakah informasi tambahan berupa  animasi pada aplikasi 

ARMULA telah sesuai dengan iformasi yang dibutuhkan objek harimau 

sumatra? 

a.Ya     b.Tidak 

Jika tidak, menurut anda apa jenis informasi tambahan yang cocok untuk 

objek ini ?…………………………………………………………............ 

 

7. Menurut anda apakah objek ATBM  terlihat lebih informatif dan menarik 

setelah ditambahkan informasi tambahan berupa video? 

a.Ya     b.Tidak 

 

8. Menurut anda apakah informasi tambahan berupa video dimensi pada 

aplikasi ARMULA telah sesuai dengan iformasi yang dibutuhkan objek 

Alat tenun bukan mesin? 

a.Ya     b.Tidak 

Jika tidak, menurut anda apa jenis informasi tambahan yang cocok untuk 

objek ini ?..……………………………………………………….............. 

 

9. Menurut anda apakah kulintang lampung terlihat lebih informatif dan 

menarik setelah ditambahkan informasi tambahan berupa teks penunjuk 

virtual? 

a.Ya     b.Tidak 

 

10. Menurut anda apakah informasi tambahan berupa audio pada aplikasi 

ARMULA telah sesuai dengan iformasi yang dibutuhkan objek kulintang 

lampung? 

a.Ya     b.Tidak 

Jika tidak, menurut anda apa jenis informasi tambahan yang cocok untuk 

objek ini ?………………………………………………………….............. 


