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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

3.1.  Obyek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah para pengguna android yang mendukung 

perangkat mendukung perangkat gyroscope untuk menjalankan aplikasi berbasis 

virtual reality. Aplikasi ini dapat digunakan oleh seluruh kalangan dari berbagai 

usia. 

3.2.  Objek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi Kota Lama. Meski demikian, daerah yang 

dijadikan cakupan dalam penelitian ini dibatasi yaitu di sekitar Gereja Blenduk, 

Taman Srigunting, dan Museum 3D. 

3.3. Metode Pengembangan Game 

  Untuk mengembangkan aplikasi ini, yang pertama kali harus dilakukan 

adalah mengumpulkan data mengenai sejarah dan gedung-gedung yang ada di 

Kawasan Kota Lama. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi pustaka dan 

penelusuran internet. Selain mencari tahu sejarah Kota Lama dan gedung-gedung 

yang ada di kawasan ini, pengumpulan data juga dilakukan untuk mendapatkan 

referensi pembuatan model 3D. Hal ini dilakukan dengan cara penelusuran 

internet menggunakan Google Street View, juga dengan kunjungan lokasi dan 

pengambilan foto gedung. Setelah terkumpul data, model 3D gedung yang ada di 

Kawasan Kota Lama pun dibuat menggunakan software SketchUp. Model 3D 

yang sudah jadi kemudian diimport ke game engine Unity untuk tahap 

pengembangan selanjutnya, yaitu coding dengan bahasa C# dan pengaplikasian 
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gameplay. Dalam tahap ini, sistem virtual reality, puzzle yang harus dipecahkan 

pemain, kuis, juga informasi-informasi mengenai tiap gedung yang memiliki 

peran signifikan di Kawasan Kota Lama ditambahkan. 

3.4. Kerangka Pikiran 

  Berikut adalah gambar yang menjelaskan kerangka pemikiran dalam 

pembuatan aplikasi “Jelajah Kota Lama” 

 

Gambar 3.1. Kerangka Pemikiran 
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 Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana cara 

mengembangkan aplikasi berbasis virtual reality yang menarik untuk dimainkan. 

Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian dijawab dengan membuat aplikasi 

pengenalan Kawasan Kota Lama berbasis virtual reality. Aplikasi ini dibuat 

dengan Unity 3D dan tambahan plug-in Google Cardboard. Untuk menjaga agar 

permainan tetap menarik, ditambahkan misi dan juga puzzle yang dapat pemain 

selesaikan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai gedung-gedung 

yang ada di Kawasan Kota Lama. 

3.5.  Alur Pembuatan 

Diagram alur untuk menjelaskan alur pembuatan aplikasi “Jelajah Kota 

Lama” dapar dilihat dalam Gambar 3.2. Diagram Alur Pembuatan. 

 

Gambar 3.2. Diagram Alur Pembuatan 
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 Hal yang pertama kali dilakukan penulis adalah mengumpulkan data dan 

referensi untuk keperluan membuat model 3D gedung-gedung di Kota Lama. 

Setelah data terkumpul, model 3D mulai dibuat menggunakan software SketchUp. 

Model 3D yang sudah jadi kemudian di import ke Unity 3D, kemudian dilakukan 

pengaturan lebih lanjut agar tampilan game merepresentasikan keadaan Kawasan 

Kota Lama dengan cukup akurat. 

 Setelah semua model 3D dan asset di import dan disesuaikan dalam Unity, 

pemrograman game dimulai dengan menambahkan plug-in Google Cardboard. 

Selain itu juga ditambahkan mini map, misi, puzzle, juga pembagian stage. Script 

yang sudah ditulis kemudian ditambahkan ke masing-masing game object game 

object sesuai fungsinya. 

 Setelah proses pemrograman selesai, dilanjutkan dengan proses playtest 

dan debugging. Dalam tahap ini game diuji coba untuk menemukan hal-hal yang 

masih perlu diperbaiki guna menghasilkan aplikasi yang layak dirilis di pasaran. 

Perbaikan akan segera dilakukan jika ditemukan bug, namun jika tidak maka 

game sudah selesai dan siap diluncurkan. 

  


	TA 14.N2.0009.pdf
	Tugas Akhir - Maria Vanessa Sundoro - 14.N2.0009.pdf

	plagiasi.pdf

