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BAB IV PEMBAHASAN 

4.1. Pembuatan Aset Game 

Setelah mendapat denah gedung perlu dilakukan pengukuran untuk tinggi 

dan membandingkan skala pada objek-objek yang ada di lingkungan Sistem 

Informasi contohnya membandingkan ukuran meja dengan tinggi pemain. Setelah 

mendapatkan skala benda-benda yang dibutuhkan, perlu dilakukan pengambilan 

foto dari beberapa tempat disekitar lingkungan Sistem Informasi dan objek untuk 

dijadikan sebagai referensi dalam membentuk model. Objek - objek  dibutuhkan 

untuk menjadi pelengkap suasana dari lingkungan fakultas Sistem Informasi. 

Selesai dari pengambilan foto, tahap selanjutnya dilakukan scan terhadap denah 

sebagai patokan ukuran dalam pembuatan model. Dalam pembuatan model tiga 

dimensi pada aplikasi ini menggunakan software Google Sketchup.  

 

Gambar 4.1 Lantai Dasar Model Gedung Mikael 

Pada gambar 4.1 diatas dijelaskan tahap awal dibutuhkan membuat model dasar 

gedung dari denah yang ada.  Setelah dasar dari gedung jadi, kita perlu memilah 

ruangan-ruangan yang ada di lingkungan fakultas Sistem Informasi. Penambahan 
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texture juga harus dilakukan terlebih agar warna dinding dari ruangan dapat sesuai 

keinginan. 

 

Gambar 4.2 Model Lantai Dasar Bertexture 

Pada gambar 4.2 diatas merupakan tahap selanjutnya dimana diperlukan untuk 

menaikin tinggi dinding agar menjadi ruangan.  

 

Gambar 4.3 Pembuatan Model Dinding Ruangan 

Pada gamabar 4.3 dijelaskan pembuatan dinding menggunakan tool push atau pull 

dengan cara menarik ke atas luasan yang sudah dipilah untuk dijadikan dinding. 

Ketinggian dari ruangan  disesuaikan dengan hasil pengukuran. 
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Gambar 4.4 Model Dasar Fakultas Sistem Informasi 

Pada gambar 4.4 diatas diceritakan setelah ruangan yang dibutuhkan jadi, 

diperlukan membuat satu - persatu model objek yang dibutuhkan untuk pelengkap 

seperti kursi, jendela, dan lain-lain.  

 

Gambar 4.5 Model Objek Pendukung 

Dari gambar 4.5 diatas dijelaskan penataan objek pada ruangan juga diperlukan 

agar ruang dapat terbentuk sesuai dengan gambaran aslinya. Ukuran objek yang 

ada dibuat berdasarkan dari data dengan membandingkan ukuran-ukuran benda 
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lain seperti lebar dari ruang dan tinggi pemain. Kemudian beberapa objek yang 

melekat pada dinding juga perlu didetailkan sebagai pelengkap suasana.  

 

Gambar 4.6 Penataan Ruang Fakultas Sistem Informasi 

Gambar 4.6 diatas merupakan tahap penataan ruang sebagai gambaran mentah 

sebelum aset dimasukan ke dalam Unity. Setelah penataan ruang selesai, atap dari 

gedung bisa dibuat. Pembuatan atap dibuat berdasarkan kolom - kolom bangunan 

yang sudah dibuat dari dasar model. 

 

Gambar 4.7 Penambahan Langit pada Setiap Ruang 
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Pada gambar 4.7 dijelaskan setelah model jadi serta gambaran dari ruangan sudah 

cocok, diperlukan pemisahan antara objek-objek yang ada dalam gedung dengan 

keseluruhan gedung karena dalam proses export kedalam bentuk format file .fbx  

tidak dimungkinkan export secara langsung karena sangat berat. 

 

Gambar 4.8 Model Program Studi Sistem Informasi Tanpa Objek 

Pada gambar 4.8 dijelaskan objek pendukung sudah dipisahkan dari objek gedung, 

untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan tahap memasukan aset dalam Unity 

dengan cara Export dalam format data .fbx.  
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Gambar 4.9 Pengaturan Export Aset 

Pada gambar 4.9 diatas merupakan pengaturan dalam proses export dimana 

setelah model selesai melalui tahap export, akan menjadi format data .fbx. Tujuan 

dari pengaturan tersebut agar ketika model dari Google SketchUp dimasukan ke 

dalam Unity tidak rusak dan dapat di beri texture pada setiap permukaan model. 

Untuk langkah pembuatan model gedung Yustinus dan Mikael sama dengan 

pembuatan gedung Henricus Constant. 

4.2. Start up 

Pengaturan diperlukan untuk membangun game dari Unity ke dalam 

android. Tetapi sebelum game dapat berjalan di dalam android diperlukan 

beberapa plugin dan driver terpasang untuk mendukung Unity. 

4.2.1. Android Studio SDK 

 Merupakan Integreted Development Environment untuk 

pengembangan aplikasi android yang digunakan sebagai fitur emulator 

sarana uji coba aplikasi android. Android Studio menyediakan Andoid SDK 
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Manager yang menyediakan berbagai macam alat yang dibutuhkan untuk 

membangun game ke dalam android. 

4.2.2. Java SE Development Kit 

 Developer Kit juga diperlukan untuk membangun aplikasi ke dalam 

android. Untuk medapatkan Java SE Developer kit dapat di download pada 

website official Java oracle.com. 

4.2.3. Plugin Google VR SDK Unity 

 Sebuah plugin untuk Unity yang digunakan sebagai dasar membuat 

applikasi game Virtual reality dalam Unity. Dalam project ini digunakan 

GVR Unity SDK Version 1.0.3 dikarenakan untuk plugin pada versi ini 

merupakan plugin yang berjalan dengan baik dari pada versi lainnya. Setelah 

mendapatkan plugin untuk Google Virtual Reality, diperlukan untuk 

memasangkan plugin tersebut kedalam project. Untuk memasangkan plugin 

tersebut kedalam project Unity,pilih menu Assets kemudian pilih Import 

Packcage lalu pilih Custom Packcage, Setelah itu muncul tampilan untuk 

memilih plugin yang ingin dipasang. 
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Gambar 4.10 Plugin Virtual Reality 

 Pada gambar 4.10 diatas diceritakan setelah membuka plugin yang 

ingin dipasang, akan keluar tampilan fitur - fitur plugin yang ingin 

dipasangkan. Kita dapat memilih apa saja yang diperlukan untuk pembuatan 

game Virtual Reality. Dalam project ini dibutuhkan GoogleVR, Android, dan 

x84_64 bit. 

 

Gambar 4.11 Pemilahan Import Plugin Virtual Reality 
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 Pada Gambar 4.11 diatas dijelaskan setelah plugin terpasang perlu 

dilakukan pengaturan terlebih dahulu untuk dapat build ke dalam android. 

Untuk pengaturan tersebut masuk ke dalam menu File lalu pilih Build Setting. 

Setelah itu pilih Platform Android lalu pilih Switch Platform. Hal ini 

dilakukan untuk mengubah platform emulator ketika game akan diuji coba. 

 

Gambar 4.12 Pengaturan Build up Unity 

 Pada gambar 4.12 dijelaskan perlu dilakukan memilih Scene yang akan 

diuji dengan menekan tombol Add Open Scenes. Sebelum dapat melakukan 

simulasi ke dalam android diperlukan pengaturan lain pada Player Settings. 

Pada pengaturan Player Settings pada tab Settings for Android, ubah 

pengaturan Default Orientation menjadi Landscape Left. Hal ini dilakukan 

agar tampilan Virtual Reality pada andoid menjadi Landscape dengan 

pengukuran dari samping kiri. Untuk buffer kita akan menggunakan 16 bit 
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buffer agar lebih ringan dan menghindari power heat pada android, untuk itu 

uncheck "Use 32-bit Display Buffer". Check "Disable Depth and Stencil" 

sebagai rekomendasi performansi untuk game Virtual Reality pada android. 

Depth buffer digunakan untuk menjaga agar lebar per-pixel dalam layar tetap 

pada jalurnya. Hal ini membuat berat jika shader berjalan pada android maka 

harus di matikan. 

 

Gambar 4.13 Pengaturan Resolution dan Presentation 
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Gambar 4.13 merupakan pengaturan untuk tab Other Settings, perlu 

dihilangkan Check Box pada Virtual Reality Supported, karena kita tidak 

menggunakan Virtual Reality Oculus melainkan menggunakan Google VR 

Cardboard android.  

 

Gambar 4.14 Pengaturan Spekulasi Aplikasi 

Pada Gambar 4.14 dijelaskan pengaturan Minimum API level dimana perlu 

diatur untuk batas minimal versi android yang dapat menjalankan suatu 

aplikasi. Lalu ubah nama Bundle Identifier sebagai identifikasi aplikasi. 

Setelah selesai pada pengaturan Player Settings, selanjutnya perlu 

menyalakan USB debugging untuk simulasi.  
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Gambar 4.15 Pengaturan USB Debug Android  

 Pada gambar 4.15 dijelaskan untuk menyalakan USB Debugging, pada 

android pilih Setting lalu masuk Developer Option. Pada USB debuggin 

diaktifkan. Setelah aktif, kita dapat melakukan pengecekan apakah sudah 

tersambung atau belum dengan console android dengan cara menjalankan 

Command Promp pada komputer lalu ketikan adb devices. 
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Gambar 4.16 Test Connect Simulator 

 Pada gambar 4.16 dijelaskan komputer sudah tersambung dengan 

android dengan indikator List of Devices Attached pada Command Promp 

yang  kemudian siap digunakan untuk uji coba Virtual Reality. Setelah 

tersambung, kita dapat membangun scene Virtual Reality ke dalam android. 

Jika terdapat Error pada saat membangun kedalam android untuk solusi  

diperlukan SDK tools_r25.2.5-windows.  

 

Gambar 4.17 Penempatan ulang tools 

 Pada gambar 4.17 diceritakan setelah mendapatkan tools_r25.2.5-

windows unzip packcage tersebut lalu replace tools pada Folder Andoid 

Studio . 
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Gambar 4.18 Simulasi Virtual Reality Pada Smart Phone 

 Pada gambar 4.18 diatas dijelaskan uji coba Virtual Reality dalam 

sebuah android yang terhubung dengan computer sudah berhasil. Setelah 

siap, lakukan Build and Run pada scene Demoscene sebagai uji coba. Jika 

sukses akan muncul tampilan Virtual Reality seperti berikut pada android. 

 

4.3.  Build Setup 

 Pada tahap ini dulakukan pengaturan membangun aplikasi ke dalam 

android agar aplikasi dapat berjalan dengan baik dan tidak terlalu berat 
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Gambar 4.19 Pengaturan Build up Tahap Lanjut 

 Gambar 4.19 merupakan Build Setting yang menggunakan ASTC 

(Adaptive Scalable Texture Compression) sebagai Texture Compression. ASTC 

didokumentasikan sebagai  rekomendasi komunitas oculus dalam texture 

importing pada Unity. 

   

Gambar 4.20 Pengaturan Render Aplikasi 
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 Pada Gambar 4.20 merupakan pengaturan pada Player Setting, bagian 

Other Settings, check pada "Multithreaded Rendering". Multithreaded Rendering 

berguna untuk membebaskan beban CPU ketika game pertama kali dijalankan. 

Matikan untuk "Static  Batching" dan "Dynamic Batching" untuk menurunkan 

penggunaan memory pada Adroid. Untuk "GPU Skinning" tentap pada kondisi 

uncheck dikarenakan terdapat isu terjadi banyak kesalahan pada saat membangun 

tiga dimensi model.  

 

Gambar 4.21 Pengaturan Compatibility pada Console 

 Pada gambar 4.21 dijelaskan pada bagian Optimization nyalakan "Prebake 

Collision Meshes" untuk memperkecil ukuran aplikasi dan mempercepat prosess 

kinerja saat aplikasi dijalankan tetapi lebih lambat pada proses membuka aplikasi. 

Lalu nyalakan juga "Preload Shaders" untuk membantu aplikasi game dapat 

berjalan lebih cepat karena shader sudah termuat dan menjadi lebih rendah 

memakan memory CPU. 

4.4. Quality Settings 

 Untuk pengaturan kualitas aplikasi kita dapat masuk melalui menu "Edit" 

pada Unity kemudian masuk "Project Setting" lalu pilih "Quality". Pertama yang 

dapat dilakukan adalah mengubah level kualitas aplikasi, dalam project ini  akan 
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digunakan qualitas sederhana agar game tidak berat, oleh karena itu perlu 

dimatikan semua Check box pada kolom icon android kecuali pada level Simple. 

 

Gambar 4.22 Pengaturan Tingkat Kualitas Tampilan Game 

 Pada gambar 4.22 dejelaskan perlu mematikan Vsync dikarenakan SDK 

Virutal Reality mempunyai mekanisme sendiri dalam sinkronisasi pada display 

sehingga menghiraukan Vsync. Selainnya pengaturan default pada quality settings. 

4.5. Pengaturan Objek 

 Pada tahap ini dijelaskan bagaimana memasukan, menempatkan dan 

pengaturan properties pada objek. Tahap memasukan objek yang sudah dibuat 

dengan Google SketchUp dengan format data .fbx perlu dimasukan kedalam aset 

Unity dengan cara import. Setelah objek masuk kedalam aset Unity, dapat 

dilakukan penempatan objek kedalam Scene. Setelah objek berada dalam Scene 

diperlukan pemberitan texture. hal yang diperlukan adalah import texture objek 

yang dibutuhkan terlebih dahulu kedalam aset Unity. 
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Gambar 4.23 Aset Texture dan Material 

 Gambar 4.23 merupakan  texture yang suhah dimasukan ke dalam aset 

Unity yang nantinya akan dibutuhkan dalam pembuatan aset material sebagai 

perantara  agar texture dapat ditempel pada permukaan objek.  

 

Gambar 4.24 Pengaturan Aset Material 

 Pada Gambar 4.24 dijelaskan pembuatan Material dengan cara klik kanan 

pada aset kemudian pilih Create lalu pilih sub menu Material. Setelah Material 

baru sudah muncul perlu dilakukan pengaturan  pada Inspector Material tersebut. 

Pada pengaturan Albedo ditujukan ke aset texture yang diinginkan. Setelah 
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memilih texture maka materal akan berubah warna sesuai dengan texture yang 

dituju. Setelah aset Material siap, dapat dilakukan penempelan texture dengan 

cara drag and drop Material yang sudah dibuat ke permukaan objek.  

 

Gambar 4.25 Pengaturan Inspector Pada Sebuah Objek 

 Pada Gambar 4.25 diatas dijelaskan pengaturan sebuah objek pada suatu 

scene yang memiliki sifat Static untuk objek tidak bergerak. Perlu ditambahkan 

pula Component Box Colider pada masing - masing objek agar objek memiliki 

tubuh yang tidak dapat ditembus oleh player VRMain. 

 

Gambar 4.26 Box Collider Pada Objek Bangunan 
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 Pada Gambar 4.26 dijelaskan bahwa diperlukan penambahan Component 

Box Colider pada objek bangunan untuk memberi tubuh pada dinding agar player 

VRmain tidak dapat menembus dinding bangunan. Penambahan Component Box 

Collider dilakukan satu persatu untuk setiap dinding dan celah bangunan 

kemudian diatur besar dan lebarnya secara manual disesuaikan dengan lebar dan 

panjang dinding dan lantai bangunan. Setelah objek - objek yang dibutuhkan 

sudah disiapkan, dapat dilakukan penataan objek kedalam gedung. 

4.6. Pemberian Sumber Cahaya 

 Pada tahap ini merupakan tahap penambahan efek cahaya pada gedung. 

Tujuan pada tahap ini adalah memberikan efek terang pada lingkungan lokasi agar 

ketika permainan berjalan, pemain dapat melihat dengan jelas. 

 

Gambar 4.27 Penambahan Cahaya di Beberapa Titik Bangunan 

 Gambar 4.27 menggambarkan jenis efek cahaya yang digunakan untuk 

menunjang tampilan game. Jenis efek cahaya yang digunakan adalah Point Light 

sebagai lampu ruang dan Direct Light sebagai cahaya matahari. Kedua jenis 
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cahaya tersebut memiliki perbedaan yakni untuk Point Light bersifat cahaya 

dengan cakupan radius bola sedangkan untuk Direct Light menyerupai cahaya 

matahari yang menyinari dari atas langit secara keseluruhan. Kedua jenis cahaya 

tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas penampilan game. 

 

Gambar 4.28 Pengaturan Point Light dan Direct Light 

 Pada Gambar 4.28 diatas dijelaskan bagaimana pengaturan kedua jenis 

cahaya yang digunakan. Diperlukan tes secara berulang setelah pengaturan 

maksimal untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan efek cahaya yang 

ditampilkan ketika dijalankan dalam android. 

4.7. Pemrograman Gameplay Game 

 Pada Tahap ini akan dijelaskan pembuatan skript kode pemrograman 

gameplay pada permainan.  
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4.7.1. Player VRMain 

 Tahap awal pada pembuatan game ini adalah pembuatan objek Player 

VRMain yakni kamera utama yang dapat berjalan dan menggerakan 

pandangan dalam game. Dengan objek Player VRMain ini, pemakai akan 

disimulasikan menjadi manusia yang dapat melihat dan menjelajah pada 

sebuah lokasi yang sudah ditentukan.  

 

Gambar 4.29 Hierarchy VRmain 

 Pada Gambar 4.29 diatas merupakan tahap awal pembuatan objek 

player yakni membuat objek kosong. Pada game ini dibuat objek VRmain 

sebagai parent dan Main Camera sebagai children. Pada Main Camera 

diberikan  beberapa Component dan dan program agar dapat menjadi 

simulasi manusia dalam game. 

 

Gambar 4.30 Component dan Program pada Main Camera 
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 Pada gambar 4.30 dijelaskan Component Character Controller 

berfungsi sebagai pemberi tubuh pada objek VRMain. Dengan Component 

tersebut VRmain seolah akan menjadi manusia yang dapat berjalan yang 

dikontrol oleh pemakai. 

 

Gambar 4.31 Collider Pada VRMain 

 Pada Gambar 4.31 diperlihatkan Collider dari VrMain yang akan 

menjadi pemicu ketika bertabrakan dengan Collider pada objek lain.  

 

Gambar 4.32 Program VRLookWalk 
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 Pada gambar 4.32 merupakan program C# yang berfungsi untuk 

menggerakan objek player dengan pemicu berdasarkan sudut pandang yang 

di berikan oleh pemain terhadap kamera. Ketika kamera berada dibawah 

sudut padang 90 derajat dan diturunkan sebanyak lebih dari 30 derajat, maka 

objek player akan maju kedepan dan untuk berhenti kamera harus arahkan 

keatas. 

 

Gambar 4.33 Plugin Virtual Reality 

 Gambar 4.33 diatas merupakan hasil dari tahap terakhir pembuatan 

Player VRMain yakni memasukan plugin Virtual Reality GvrViewerMain 

kedalam Hierarchy agar pandangan camera berubah menjadi seperti kedua 

lensa yang dipilah. Tampilan tersebut akan dibantu dengan alat Google 

Cardboard sebagai lensa untuk memfokuskan pandangan mata pemakai 

kedalam tampilan yang ditampilkan oleh android.  
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4.7.2. Pemrograman Misi 

Pada tahap ini dijelaskan pembuatan misi untuk memandu pemain dalam 

menjelajah lokasi. Pembuatan objek model tiga dimensi untuk misi perlu 

dilakukan terlebih dahulu menggunakan Google SketchUp. 

 

Gambar 4.34 Contoh Objek Misi 

 Pada gambar 4.34 dijelaskan Objek Misi membutuhkan colider sebagai 

pemicu ketika misi terselesaikan. Pemberian Box Collider Objek Misi akan 

memiliki peran penting karena memiliki fungsi menjadi pemicu munculnya 

petunjuk baru ketika pemain menyelesaikan misi. 

 

Gambar 4.35 Component Pada Objek Misi 
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 Pada gambar 4.35, dapat dilihat Option Is Trigger pada Collider 

sebuah objek perlu dinyalakan untuk memicu jalannya script Destroy In 

Collision .Component yang dibutuhkan pada setiap Objek Misi adalah Box 

Collider berupa kode pemrograman untuk mengaktifkan dan non aktifkan 

beberapa objek yang bersangkutan ketika Box Collider Objek Misi disentuh 

oleh Collider VRMain Player. 

 

Gambar 4.36 Program Aktif dan Non Aktif Objek 

 Pada gambar 4.36 merupakan kode program yang dijelaskan ketika 

suatu objek yang memiliki componet tersebut disentuh oleh objek lain maka 

objek tersebut akan mengaktifkan beberapa objek yang dipilih dan juga 

mematikan objek lain yang bersangkutan sebagai pemicu mulai dan selesai 

suatu misi.  
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Gambar 4.37 Objek Petunjuk Misi 

 Pada gambar 4.37 diatas diceritakan sebuah petunjuk untuk memandu 

pemain untuk menjelajah. Pada setiap misi dibutuhkan pentunjuk untuk 

memandu pemain untuk menyelesaikan misi selanjutnya. Petunjuk juga 

berfungsi sebagai informasi secara tertulis yang berfungsi memberikan 

keterangan dari suatu tempat dan lokasi. Petunjuk tersebut akan muncul 

ketika Objek Misi diselesaikan oleh pemain dan memberikan petunjuk untuk 

misi berikutnya dan informasi untuk menambah wawasan secara tertulis. 

 

Gambar 4.38 Program Objek Berputar 
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 Pada kode pemrograman di gambar 4.38 diatas digunakan untuk 

memutar pada poros tengah pada suatu objek agar memberi kesan penting 

dan unik pada Objek Misi. 

 

Gambar 4.39 Program Menghancurkan Objek 

 Pada kode program gambar 4.39 diatas digunakan untuk 

menghancurkan suatu objek dengan waktu yang ditentukan. Program tersebut 

digunakan untuk memberikan timing waktu untuk menjelaskan petunjuk 

kepada pemain ketika  pemain memulai permainan.  

 

Gambar 4.40 Program Berpindah Scene 

 Pada gambar 4.40 diatas merupakan kode pemrograman  yang 

digunakan untuk memindahkan pemain ke suatu scene yang sudah 
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ditentukan. Ketika Seluruh misi yang ada di suatu scene sudah terselesaikan 

maka pemain akan dipandu untuk lanjut menuju gedung selanjutnya. 

  

 

Gambar 4.41 Program Keluar Permainan 

 Pada Program gambar 4.41 diatas digunakan untuk menutup aplikasi 

permainan dimana ketika pemain menyentuh collider dari suatu objek yang 

mengandung component program tersebut maka aplikasi akan tertutup.  

4.8. Review Game 

 Pada tahap ini akan disampaikan hasil dari penyebaran kuisioner 

kepada 31 responden pencoba aplikasi game "GoExplore". 

 

Gambar 4.1 Persentase Penilaian Lancar atau Tidaknya Aplikasi "GoExplore" 
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 Dari Gambar 4.1 diberi penjelasan mengenai lancar atau tidak aplikasi 

ketika dijalankan dengan indikasi angka 1 sampai 5 dimana angka 1 

merupakan indikasi sangat berat dan angka 5 merupakan indikasi sangat 

lancar. Dari Gambar didapatkan  hasil dimana 22.6% pencoba aplikasi 

"GoExplore" memberikan respon sangat lancar saat dijalankan. Diikuti 

dengan 35.5% responden pada angka 4 yang menyatakan aplikasi 

"GoExplore" cukup ringan ketika dijalankan. Lalu disertai 32.3% responden 

pada indikasi 3 dimana aplikasi sedang - sedang saja ketika dijalankan. 

Terdapat 6.5% responden yang memeberikan indikasi 2 dimana aplikasi 

ketika dijalankan cukup berat. Dan 3.2 % responden memberikan nilai 1 

sebagai indikasi aplikasi sangat berat ketika dijalankan.  

 

Gambar 4.2 Persentase Tingkat Kualitas Grafis Aplikasi "Go Explore" 

  Dari Gambar 4.2 dijelaskan bagaimana responden menilai tingkat 

kualitas grafis yang ditampilkan aplikasi "GoExplore". Dari hasil yang 

didapat 67.7% responden memberikan respon tingkat kualitas grafis pada 

aplikasi "GoExplore" sudah mencukupi. Kemudian 29% responden 
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memberikan respon sedang pada tingkat kualitas grafis aplikasi "GoExplore". 

Lalu terdapat 3.2% responden memberikan nilai kurang pada tingkat kualitas 

aplikasi "GoExplore". 

 

Gambar 4.3 Persentase Membandingan Skala Objek dalam Aplikasi "GoExplore" 

 Dari Gambar 4.3 dijelaskan mengenai responden yang 

membandingkan skala objek dalam aplikasi  "GoExplore" dengan skala objek 

pada dunia nyata. Didapati 61.3% responden memberikan respon bahwa 

objek yang ditampikan dalam aplikasi "GoExplore" sudah memiliki skala 

yang sesuai dengan skala objek pada dunia nyata. Diikuti 32.3% responden 

memberikan pendapat skala sudah cukup sesuai dengan indikasi sedang pada 

grafis. Lalu disertai 6.5% responden yang memeberikan pendapat bawah 

ukuran skala objek  dalam aplikasi "GoExplore" belum sesuai dengan skala 

objek pada dunia nyata. 
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Gambar 4.4 Persentase Membandingkan Suasana dengan Lingkungan Asli 

 Dari Gambar 4.4 didapatkan responden yang memberikan respon 

dengan indikasi angka 1 sampai 5 dimana angka 5 diberikan indikasi cukup 

sesuai menggambarkan lingkungan asli dan indikasi angka 1 adalah indikasi 

kurang sesuai dengan lingkungan asli. Dari Gambar didapatkan 19.4% dan 

58.1% responden yang menyatakan aplikasi "GoExplore" sudah 

menampilkan  suasana yang sesuai dengan suasana asli ketika dimainkan. 

Diikuti 16.1% responden menyatakan bahwa aplikasi "GoExplore" kurang 

cukup menampilkan suasana asli. Kemudian terdapat 3.2% pada indikasi 2 

dan 3.2% pada indikasi 1 yang menyatakan bahawa aplikasi "GoExplore" 

kurang dalam menggambarkan suasana asli ketika dimainkan.  

 

Gambar 4.5 Persentase Responden Menilai Tingkat Kejelasan Petunjuk yang diberikan 

Aplikasi "GoExplore" 



  54 

 Pada Gambar 4.5 merupakan hasil responden dalam menilai petunjuk 

yang didapat ketika memainkan aplikasi "GoExplore". Didapatkan 35.5% 

dan 48.4% responden menyatakan petunjuk yang diberikan aplikasi 

"GoExplore" dalam memandu  pemakai sudah cukup jelas. Diikuti 3.2% 

responden menyatakan petunjuk yang diberikan dalam aplikasi "GoExplore" 

kurang jelas. Lalu didapati 9.7% dan 3.2% responden menyatakan petunjuk 

yang ditampilkan aplikasi "GoExplore" untuk memandu pemain kurang jelas. 

 

Gambar 4.6 Presentase penilaian Tingkat Tantangan Dalam Aplikasi "GoExplore" 

 Dari Gambar 4.6 diatas didapatkan penilaian mengenai tingkat 

tantangan yang diberikan pada aplikasi "GoExplore" terhadap pemain. 

Terdapat 25.8% dan 3.2% responden memberikan nilai sulit pada tantangan 

yang diberikan aplikasi "GoExplore" terhadap pemain. Kemudian didapat 

41.9% responden memberikan nilai sedang terhadapat tingkat kesulitan yang 

diberikan aplikasi "GoExplore" terhadap pemain. Lalu terdapat 22.6% dan 

6.5% responden menilai tingkat kesulitan yang diberikan aplikasi 

"GoExplore" cukup sulit untuk diselesaikan oleh pemain. 
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Gambar 4.7 Persentase Responden Dalam Menilai Informasi yang Didapat 

 Dalam Gambar 4.7 dijelaskan 74.2% responden menilai informasi 

yang diberikan aplikasi "GoExplore" sudah dimengerti. Diikuti 19.4% 

responden menilai informasi yang diberikan aplikasi "GoExplore" cukup  

dimengerti. Lalu terdapat 6.5% responden menyatakan Informasi yang 

didapat dari aplikasi "GoExplore" kurang dimengerti. 

   

 

Gambar 4.8 Persentase Responden Dalam Menilai Tingkat Kesulitan Ketika Menyelesaikan 

Misi yang Diberikan  
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 Dari Gambar 4.8 didapat 71% responden yang memberikan nilai 

mudah pada tingkat kesulitan dalam menyelesaikan misi yang diberikan 

dalam permainan "GoExplore". Kemudian 19.4% responden menilai sedang 

pada tingkat kesulitan yang diberikan. Lalu terdapat 9.7% responden menilai 

kesulitan dalam menyelesaikan misi dalam aplikasi "GoExplore". 

 

Gambar 4.9 Persentase Responden Dalam Menilai Tingkat Kesulitan Dalam Menggerakan 

Pandangan Dalam Aplikasi "GoExplore" 

 Pada Gambar 4.9 diatas didapatkan penilaian mengenai tingkat 

kesulitan dalam menggerakan pandangan ketika berada dalam  dunia yang 

ditampilkan "GoExplore". Didapatkan 45.2% responden menyatakan mudah 

dalam menggerakan pandangan dalam aplikasi "GoExplore". Diikuti 38.7% 

responden menilai cukup mudah dalam menggerakan pendangan dan terdapat 

16.1% responden menilai sulit dalam menggerakan pandangan. 
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Gambar 4.10 Persentase Tikat Ketertarikan Pengguna Setelah Mencoba Aplikasi 

"GoExplore"  

 Dari Gambar 4.10 dijelaskan mengenai tingkat ketertarikan responden 

setelah mencoba aplikasi "GoExplore". Terdapat 29% dan 51.6% dengan 

indikasi angka 5 dan 4 menyatakan menarik untuk dicoba dan diikuti 12.9% 

responden menyatakan cukup dengan indikasi angka 3. Lalu terdapat .5% 

responden menyatakan kurang mendarik untuk dicoba dengan indikasi angka 

2. 

 

Gambar 4.11 Persentase Bug yang Ditemukan Setelah Responden Memainkan Aplikasi 

"GoExplore" 

 Dari Gambar 4.11 diatas dijelaskan tingkat Bug yang ditemukan oleh 

responden setelah mencoba aplikasi "GoExplore". Terdapat 35.5% dan 



  58 

41.9% responden menyatakan aplikasi "GoExplore" memiliki sedikit bug 

ketika dijalankan. Diikuti 12.9% responden memberikan indikasi angka 3 

yang menyatakan terdapat beberapa bug dalam aplikasi "GoExplore". Lalu 

terdapat 6.5% dengan indikasi angka 4 dan 3.2% dengan indikasi angka 5 

yang menyatakan aplikasi "GoExplore" memiliki cukup banyak bug. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




