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BAB III PERANCANGAN SISTEM 

 

3.1  Metodologi Penelitian 

Pada tahap awal penelitian, penulis membahas permasalahan sistem yang 

dihadapi dengan melakukan studi literatur terhadap penelitian - peneliatan yang 

sudah. Pada tahap selanjutnya, penulis menganalisis penelitian - penelitian 

terdahulu yang terkait dengan sistem virtual reality untuk olahraga. Gambar 3.1 

merupakan cara kerja metode penelirian Agile. 

 

Gambar 3.1 Metode penelitian Agile. 

Dari studi yang dilakukan kemudian dilakukan perancangan sistem dengan 

menentukan mengenai pengguna sistem, kebutuhannya sistem, serta mengetahui 

kelebihan dan kekurangan dari sistem tersebut. Setelah itu penulis dapat 

menentukan spesifikasi produk yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan 

dan melakukan perancangan sistem. Setelah melakukan perancangan, tahapan 

selanjutnya adalah implementasi sistem yang dapat di uji sesuai dengan desain yang 

telah dirancang sebelumnya agar sistem dapat digunakan oleh pengguna. Apabila 

pada proses pengujian terdapat kesalahan atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi 

rancangan, maka sistem dapat diubah kembali hingga diperoleh suatu sistem yang 

sesuai keinginan dan secara fungsional sudah dapat berkerja dengan baik. 

Sementara itu, apabila hasil analisis sistem telah memenuhi spesifikasi yang 

diharapkan dan dapat berjalan sesuai dengan keinginan, maka kemudian sistem 

dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menghasilkan produk yang jauh lebih baik 

lagi, baik secara fungsional maupun estetika produk. 
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3.2 Perancangan Tampilan Antarmuka 

Perancangan sistem dibutuhkan untuk membuat rancangan dari sistem 

sebelum dilakukan implementasi alat dan penulis melakukan penyusunan diagram 

sistem seperti pada Gambar 3.2 Pada blok diagram sistem virtual reality controller 

untuk olahraga terdiri subsistem sensor, daya, control processor unit (CPU), 

komunikasi serial, dan tampilan antarmuka. Namun, pada penelitian ini penulis 

hanya akan membahas mengenai subsistem tampilan antarmuka. 

 

Gambar 3.2 Diagram konteks sistem VR untuk olahraga menyeluruh. 

Gambar 3.3 menjelaskan tentang tampilan antarmuka yang akan diproses, dari 

tampilan antarmuka terdapat monitor dan Android sebagai pengirim tampilan 

antarmuka dalam virtual reality yang dapat digunakan oleh pengguna sebagai 

bentuk aplikasi. 
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Gambar 3.3 Diagram konteks tampilan antarmuka. 

Tampilan antarmuka merupakan halaman di luar permainan yang berguna sebagai 

alat yang dapat pengarahkan karakter utama serta game dan tampilan antarmuka 

merupakan bagian penting dalam game karena saling berhubungan [14]. Tampilan 

antarmuka merupakan halaman di luar permaianan yang berfungsi memberikan informasi 

dalam permainan, objek yang dihasilkan 2D atau 3D untuk menampilkan tampilan 

antarmukan. Tampilan antarmuka pada penelitian ini berupa aplikasi Android yang berisi 

game maping 3D berbasia virtual reality. 

3.2.1 Main Menu 

Main menu merupakan tampilan utama dalam sebuah game. Agar terlihat 

lebih menarik maka ditambahkan efek animasi dalam pembuatannya. Dalam sistem 

tampilan antarmuka terdapat background yang berfungsi sebagai latar belakang 

yang memberikan kesan menarik serta pada background main menu menampilkan 

logo ITERA dan Elektro ITERA. Tombol-tombol yang terdapat pada main menu 

ditunjukkan pada Tabel 3.1  
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Tabel 3.1 Tombol - tombol pada main menu antarmuka. 

No Nama Fungsi Ilustrasi 

1 Play 

 

untuk memulai bermain 

game dengan pindah ke 

layout maping 3D 

 

 

2 X (keluar) untuk mengakhiri game 

 

 

3 Credit 

 

 memberikan informasi 

biodata tim virtual reality 

controller untuk olahraga  

4 Help 

 

memberikan petunjuk 

bagaimana memainkan 

game 
 

5 Next  

 

berfungsi untuk berpindah 

dari menu ke menu lainnya. 

  

5 Next berfungsi untuk berpindah 

dari menu ke menu lainnya. 

 

 

3.2.2 Maping Lowpoly 

Dalam sistem tampilan antarmuka menggunakan maping lowpoly yang bisa 

didapatkan pada asset Unity secara gratis. Lowpoly merupakan desain 3D yang 

memiliki kualitas resolusi yang renda dan desain 3D tidak terlalu detai karena hanya 

berbentuk polygon yaitu bangun datar yang terdiri dari garis lurus yang 

digabungkan agar bebentuk sirkuit. Pemilihan maping lowpoly didasarin agar game 

dapat berjalan secara maksimal serta pemilihan lowpoly dalam game ini 
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meminimalisir kesalahan pada maping ketika dirender. Pada maping 3D lowpoly 

terdiri dari gedung, jalan, pohon dan batu yang membentuk sebuah wilayah yang 

berpenghuni, maping 3D lowpoly pada penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.4.  

 

Gambar 3.4 Maping 3D lowpoly. 

3.3 Prosedur Pengujian Tampilan Antarmuka 

Pengujian pada game maping 3D agar menemukan kekurangam ataupun 

kesalahan pada perangkat lunak yang diuji yang bertujuan untuk mengetahui 

apakah perangkat yang telah dibuat sesuai dengan perancangan perangkat lunak 

tersebut.  

3.2.1 Pengujian Alpha 

Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan hasil fungsi perangkat lunak 

tentang bagaimana cara sistem beroperasi, apakah telah berjalan sesuai dengan 
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harapan. Rencana pengujian alpha tampilan antarmuka VR bersepeda dijelaskan 

pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Rencana pengujian alpha. 

Data yang di uji Deskripsi 

Play button Menampilkan arena permainana 

Credit button Menampilkan pembuat game 

Help button Menampilkan petunjuk bermain game 

X button Keluar dadari aplikasi game 

Penggerak animasi Pengujian penggerak animasi dengan 

controller 

3.2.2 Pengujian Beta 

Pengujian beta ini dilakukan melalui uji coba langsung oleh beberapa 

pengguna yang menjadi target pengguna aplikasi game. Pengujian ini dimaksudkan 

untuk megetahui sejauh mana sistem ini dibangun sesuai dengan perancanaan yang 

dapat berjalan secara fungsional dan estetika produk. Pembahasan rencana 

pengujian beta dijelaskan pada Tabel 3.3. Penetapan sampel menggunakan metode 

contoh acak sederhana, yaitu pemilihan sampel secara acak yang memberikan 

kesempatan yang sama pada setiap anggota populasi untuk digunakan sebagai 

sampel. Pennetuan ukuran sampel mengacu pada persamaan Slovin yang 

ditunjukkan pada Perasamaan (3.1).  

                                         n = 
𝑁

1+𝑁𝑒2                                                 (3.1) 

dimana: 

n = kriteria ukuran sampel  

N = Ukuran populasi yang ditentukan 

e = Batas toleransi kesalahan (0,05)  

 

Target responden mahasiswa Teknik Elektro ITERA tahun 2016-2019 sebanyak 

500. Dengan menggunakan persamaan (3.1), kriteria minimal sampel adalah 

sebayak 222. Dari 9 buah pertanyaan terdapat 2 golongan pertanyaan, yaitu 

pertanyaan 1-3 pertanyaan efisien sedangkan pertanyaan 4-9 merupkan golongan 

kegunaan serta terdapat 5 parameter penilaian, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), 
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Cukup (C), Tidak Setuju(TD), dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan bobot point 

SS = 5, S = 4, C = 3, TD = 2, dan STS = 1. Tabel 3.4 merupakan parameter hasil 

yang membahas aplikasi antarmuka 3D layak dan dapat bermanfaat. 

Tabel 3.3 Rencana pengujian beta. 

Pengujian  Prosedur 

Pengujian beta 

 

 Hidupkan sistem secara keseluruhan  

 Pengguna menggunakan sistem virtual reality 

untuk olahraga 

 Pengguna mengisi kuisoner yang telah 

disiapakan dengan pilihan sangat baik, baik dan 

cukup 

 

Tabel 3.4 Hasil keseluruhan interpretasi. 

No Persentase Hasil 

1 0% - 19% Sangat tidak setuju 

2 20% - 39% tidak setuju 

3 40% - 59% Cukup 

4 60% - 79% Layak 

5 80% - 100% Sangat layak 

 

3.2.3 Pengujian Frame per Second (FPS) Pada Game 

Pengujian FPS bertujuan untuk mengetahui berapa FPS yang didapatkan 

dalam game, apakah sudah sesuai dengan game pada umunya. Prosedur Pengujian 

FPS dapat dilihat pada Tabel 3.5. 
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Tabel 3.5 Rencana pengujian FPS. 

Pengujian  Prosedur 

Pengujian FPS 

 

 Hidupkan sistem tampilan antamuka secara 

keseluruhan 

 Perangkat VR (handphone) memiliki display 

FPS  

 Saat sepeda jalan maka otomasis nilai FPS keluar 

 Perhatikan nilai FPS dan bandingkan FPS yang 

ada di Unity dengan display FPS di aplikasi 

 


