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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Obyek Penelitian 

 Dari tujuan dan sasaran media yang dituju, penelitian ini ditujukan kepada 

pengguna android dimana android tersebut harus dilengkapi dengan perangkat 

Gyroscope agar dapat mejalankan aplikasi Virtual Reality. Aplikasi ini dapat 

dipakai oleh semua kalangan dan usia. 

3.2.  Objek dan Lokasi Penelitian 

 Berdasarkan pendahuluan yang sudah dijelaskan aplikasi ini akan 

mengabil lokasi beberapa gedung di kampus UNIKA Seogijapranata. Diantaranya 

gedung Henricus Constant lantai delapan yang dipakai Fakultas Ilmu Komputer 

Program Studi Sistem Informasi, gedung Mikael lantai satu bagian Biro 

Administrasi Akademik, dan Biro Administrasi Keuangan. 

3.3. Metode Pengembangan Game 

 Pembuatan aplikasi ini memerlukan beberapa persiapan yakni 

mengumpukan denah lokasi sebagai data dalam pembuatan model tiga dimensi. 

Setelah pengumpulan denah, diperlukan kunjungan terhadap lokasi yang 

dibutuhkan guna menambah data yang kurang seperti mengukur ketinggian dan 

melakukan pengambilan foto lokasi untuk referensi penataan dan ukuran objek 

pendukung. Setelah data terkumpul pembuatan model tiga dimensi dapat 

dilakukan. Pembuatan model menggunakan skala dan ukuran yang sama dari hasil 

pengumpulan data dan pengukuran lokasi. Ketika model gedung sudah jadi, perlu 

dilakukan testing terhadap model dengan cara simulasi Virtual Reality dalam 
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Unity Engine. Setelah tes model gedung sudah mendapat keputusan bahwa model 

dapat berjalan dengan baik, dilakukan pembuatan model tiga dimensi objek 

pendukung suasana gedung. Sesudah pembuatan model dilakukan penataan 

terhadap model gedung sesuai referensi foto. Ketika kedua model sudah baik 

untuk dijalankan, dimulai tahap penambahan sistem Virtual Reality dan 

pemrograman game. Pemrograman game meliputi pembuatan misi dan 

penyampaian informasi ke pengguna.   

3.4. Kerangka Pikiran 

 Berikut merupakan flowchart kerangka pikiran pengembangan aplikasi 

"GoExplore". 

 

Gambar 3.1 Flowchart Kerangka Pikiran 

 Pada gambar 3.1 diatas dijelaskan kerangka pikiran dari pembuatan 

aplikasi "GoExplore". Tahap awal ditemukan permasalahan bahwa masih banyak 
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mahasiswa baru yang belum mengenal Progam Studi Sistem Informasi dan fungsi 

layanan kemahasiswaan. Kemudian ditemukannya peluang bahwa banyak 

mahasiswa yang berminat untuk memainkan game dan Virtual Reality menjadi 

sarana untuk menampilkan game "GoExplore". Lalu dilakukan pendekatan ke 

lokasi yang dibutuhkan sebagai data utama dalam pembuatan objek tiga dimensi 

dalam aplikasi "GoExplore". Dalam tahap pembuatan game memerlukan beberapa 

alat penunjang yakni Unity Engine sebagai sarana utama dalam pembuatan game, 

Google SketchUp untuk membuat model tiga dimensi dengan skala tertentu, Clip 

Studio dan Photoshop yang merupakan aplikasi penunjang dalam editing texture. 

Setelah Aplikasi selesai dibuat dilakukanlah penerapan terhadapat beberapa 

subjek yakni beberapa mahasiswa Program Studi Sistem Informasi dan beberapa 

orang yang belum mengenal program studi Sistem Informasi dalam Fakultas Ilmu 

Komputer. Lalu didapat hasil dimana pemakai dapat mengenal lokasi Program 

Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan mengenal beberapa layanan 

penting yang harus diketahui.  

3.5.  Alur Pembuatan 

Pada tahap ini dijelaskan urutan dalam proses pengembangan aplikasi 

"GoExplore" dengan menggunakan flowchart. 
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Gambar 3.2 Flowchart Alur Pembuatan 

 Dari gambar 3.2 diatas dijelaskan alur pembuatan dari aplikasi 

"GoExplore". Tahap awal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data 

ukurang lokasi yang ingin dibuat dengan cara mengumpulkan denah lokasi. 

Setelah Data terkumpul perlu dilakukan pengambilan foto lokasi sebagai referensi 

dalam pengukuran dan penataan ruang. Kedua data tersebut kemudian diolah dan 

kemudian siap digunakan untuk merancang model tiga dimensi. Model tersebut 
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perlu disesuaikan baik ukuran panjang, lebar, dan tinggi dengan ukuran asli-nya. 

Ketika model tiga dimensi lokasi sudah selesai dibuat, tahap selanjutnya adalah 

memasukan model tiga dimensi tersebut ke dalam Unity. Setelah model berhasil 

dimasukan perlu dilakukan tes awal untuk mengetahui kelemahan dari model 

tersebut ketika dijalankan sebagai aplikasi. Apabila model masih terlalu berat 

ketika aplikasi dieksekusi maka perlu diperlukan perbaikan atau pembuatan ulang 

model tiga dimensi tersebut. Setelah model sudah baik untuk digunakan, tahap 

selanjutnya adalah pembuatan objek tiga dimensi pendukung. Ukuran objek 

pendukung juga perlu dilakukan penyesuaian dengan ukuran asli-nya. Ketika 

objek pendukung sudah sesuai maka dapat dilakukan tahap memasukan aset objek 

pendukung tersebut kedalam Unity. Setelah aset objek pendukung masuk, 

dilakukan penataan ruang terlebih dahulu lalu perlu dilakukan tes terhadap 

aplikasi kembali. Apabila objek pendukung terlalu banyak atau terlalu rumit dan 

membuat aplikasi menjadi berat ketika dieksekusi, maka perlu dilakukan 

perbaikan objek pendukung. Lalu ketika objek pendukung sudah baik untuk 

dijalankan dalam aplikasi maka dapat lanjut ke tahap berikutnya. Tahap 

berikutnya adalah penambahan plugin Virtual Reality dimana perlu dilakukan 

pengaturan dalam tampilan lensa nantinya  akan ditampilkan oleh console. Ketika 

pengaturan lensa sudah baik , tahap selanjutnya adalah penyesuaian kualitas grafis 

dan frame rate untuk mengurangi beban aplikasi ketika dieksekusi. Setelah 

mendapat kualitas tampilan yang diharapkan dapat dilakukan pembuatan program 

game. Pembuatan program game tersebut juga memerlukan tes agar ketika 

dieksekusi tidak menghasilkan kesalahan. Setelah aplikasi sudah sempurna, tahap 
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terakhir dalam pengembangan game ini adalah melakukan sosialisasi dengan 

memberikan kuisioner terhadap subyek yang dituju. Kuisioner tersebut berisikan 

pertanyaan kepada pencoba aplikasi "GoExplore"  untuk dijadikan review 

kedepan. 

3.6. Metode Perancangan  Game 

 Tahap ini merupakan tahap dimana dijelaskan bagaimana gameplay 

aplikasi dan alur perjalanan permainan game "GoExplore".  

3.6.1. Pengumpulan data untuk pembuatan model gedung 

Langkah awal pembuatan model Program Studi Sistem Informasi 

Fakultas Ilmu Komputer adalah pengumpulan data sebagai pedoman skala 

dan ukuran. Yakni dengan mencari denah gedung Henricus Costant. Denah 

didapatkan dari Biro Administrasi Umum yang ada di lantai satu gedung 

Mikael. Setelah mendapatkan denah, perancangan dan pengukuran lokasi 

harus dilaksanakan untuk referensi objek dan ketinggian. 

 

Gambar 3.3 Pengambilan Foto Lokasi 
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 Pada gambar 3.3 diatas dijelaskan memerlukan juga pengambilan 

foto lokasi sebagai bahan referensi dalam pembuatan dan penempatan model 

tiga dimensi yang akan digunakan sebagai objek eksplorasi. 

3.6.2. Metode Perancangan Gameplay 

Pada awal permainan pemain akan langsung masuk ke dalam suatu 

ruangan yang terdapat dua jalur. Dua jalur tersebut memiliki tujuan yakni 

untuk jalur sebelah kiri untuk memulai permainan dan jalur sebelah kanan 

keluar permainan. Untuk memulai permainan, pemain haru berjalan menuju 

jalur kiri. Setelah menyentuh dinding jalur kiri, pemain akan masuk kedalam 

lokasi ekplorasi gedung pertama yakni gedung Henricus Costant Program 

Studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Kemudian pada awal 

permainan pemain akan mendapatkan sebuah petunjuk untuk menyelesaikan 

misi sekaligus untuk eksplorasi Program Studi Sistem Informasi. Misi yang 

disediakan memuat informasi dasar yang dibutuhkan mahasiswa sebagai 

panduan dan arahan subjek tertentu dan memiliki tujuan untuk pengantar 

untuk menjelajah. Setelah pemain menyelesaikan misi di gedung pertama, 

pemain akan dipandu untuk menuju gedung ke dua untuk menambah 

wawasan pengguna dalam mengetahui peran dan Administrasi Akademik 

pada Universitas Katolik Soegijapranata. 

3.6.3. Alur Permainan 

Berikut akan dijelaskan alur permainan dengan menggunakan 

flowchart. 
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Gambar 3.4 Flowchart Alur Permainan 

Pada gambar 3.4 diatas dijelaskan alur permainan "GoExplore". 

Tahap awal ketika memulai permainan adalah Main Menu. pada tahap ini 

pemain diberi dua pilihan yakni Start Game untuk memulai permainan atau 

Exit untuk menutup aplikasi. Kemudian ketika permainan sedang 

berlangsung, pemain akan menemukan petunjuk dan misi untuk 

diselesaikan. Misi tersebut mengajak pemain untuk mejelajah lokasi yang 

ditampilkan oleh aplikasi. Setelah semua misi terselesaikan maka pemain 

dapat keluar permainan dengan menuju pintu keluar. 

3.6.4. Sketsa 

 Penggambaran ulang denah perlu dilakukan untuk memperbaharui 

pembagian dan ukuran antar ruang dikarenakan denah yang didapat sudah 

tidak sesuai dengan lokasi karena terdapat perubahan penataan ruang. 

Penambahan ukuran objek - objek tertentu sebagai patokan dan ketinggian 
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ruang menjadi data utama untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam 

pembuatan model gedung.  

 

Gambar 3.4 Denah Fakultas Sistem Informasi dan Sketsa Ulang 

Pada gambar 3.4 diatas menjelaskan dikarenakan data denah gedung sudah 

lama, diperlukan pengukuran ulang dan pembuatan sketsa ulang. Sketsa 

tersebut juga digunakan untuk tambahan data ukuran dan pembagian serta 

penataan ruang. Beberapa objek pendukung juga perlu diukur untuk 

digunakan sebagai patokan dalam pembuatan objek. 

 

Gambar 3.5 Sektsa Gedung Mikael Lantai Satu 
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Pada gambar 3.5 diatas merupakan hasil pengukuran dilakukan pada 

gedung Mikael lantai satu dengan menggunakan perkiraan. Dikarenakan 

untuk detail model tiga dimensi selain fakultas Sistem Informasi dibuat 

lebih sederhana untuk memperingan aplikasi ketika dijalankan dan 

menurunkan ukuran aplikasi. 

 

Gambar 3.6 Sektsa Gedung Yustinus Lantai Satu 

Gambar 3.6 merupakan penggambaran sketsa hasil pengukuran juga 

dilakukan pada lokasi gedung Yustinus untuk menyederhanakan objek 

gedung dan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan objek pendukung 

dalam lokasi . 

 

 

 

 

 




