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BAB V KESIMPULAN 

5.2 . Kesimpulan 

 Kesimpulan dari penggunaan teknologi Virtual Reality untuk penjelajahan 

lokasi yang disajikan dalam bentuk aplikasi game android "GoExplore" adalah 

sebagai berikut: 

1. Dengan memanfaatkan teknologi Virtual Reality, game dapat digunakan 

sebagai media untuk menyampaikan informasi suatu lokasi yang belum 

pernah dikunjungi. Dari game simulasi ini penguna juga dapat mengenal 

layanan yang disediakan ada dalam suatu lingkungan. Melalui aplikasi 

game "GoExplore"  teknologi Virtual Reality dapat digunakan untuk 

media penjelajaan Fakultas Ilmu Komputer Program Studi Sistem 

Informasi, gedung Mikael lantai satu, dan gedung Yustinus lantai satu  

yang belum pernah dikenal. Dengan skala model tiga dimensi yang dibuat 

sama dengan aslinya serta detail yang cukup, pengguna dapat masuk ke 

dalam dunia maya yang menayangkan dunia asli. 

2. Pembuatan model gedung tiga dimensi serta objek pendukungnya dengan 

menggunakan Google SketchUp dan Virtual Reality yang menjadi sarana 

utama dalam memberikan tampilan kepada pemain untuk simulasi 

penjelajahan. Dengan Google SketchUp, model tiga dimensi yang akan 

ditampilkan dapat sesuai dengan aslinya karena dapat digunakan skala 

untuk membandingkan ukuran asli dengan model tiga dimensi yang 

dibuat. Dengan memanfaatkan teknologi Virtual Reality, aplikasi 
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"GoExplore" dapat membawa pemain masuk ke dunia maya dengan 

simulasi tampilan  yang realistik. Tampilan tersebut memberikan nuansa 

seolah pemain menjadi manusia yang berada dalam dunia yang 

disuguhkan oleh aplikasi "GoExplore". 

3. Panambahan fitur misi untuk diselesaikan dalam suatu alur cerita dalam 

aplikasi game "GoExplore" menambah daya tarik permainan agar tidak 

membosankan. Misi dalam "GoExplore" dirancang untuk memberikan 

petunjuk pemain untuk menjelajah suatu bangunan tertentu. Ketika suatu 

Objek Misi diselesaikan maka petunjuk misi akan keluar untuk memberi 

petunjuk pemain untuk menyelesaikan misi berikutnya. Selain sebagai 

panduan, misi juga menjadi salah satu media yang digunakan untuk 

memberikan informasi yang berguna bagi pemain.  

5.2. Saran 

 Dalam pembuatan penelitian ini masih terdapat kekurangan yang 

menyebabkan responden kekurangan dalam mendapatkan informasi dan 

mengalami kesulitan serta kekurangan pada saat mengakses aplikasi. Oleh sebab 

itu terdapat beberapa saran yang didapat untuk pengembangan penelitian kedepan 

sebagai berikut: 

1. Penambahan lokasi dalam aplikasi untuk menambah fitur dalam 

menjelajah dalam game "GoExplore" 

2. Meringankan kinerja aplikasi "GoExplore" ketika sedang di jalankan 

dalam android, agar android tidak cepat panas. 
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3. Menambahkan beberapa objek bergerak seperti manusia yang sedang 

melakukan suatu kegiatan untuk meningkatkan nuansa lingkungan . 

4. Menambah indikator panah yang berfungsi untuk mengarahkan pemain ke 

misi selanjutnya. 
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