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BAB V  

IMPLEMENTASI DAN UJI COBA 

5.1. Implementasi 

Konfigurasi Creative Interactive Gesture Camera dengan perangkat komputer 

jinjing ditunjukkan pada gambar 5.1. Creative Interactive Gesture Camera 

ditempatkan tepat di tengah pada bagian atas monitor komputer dan pengguna 

menempatkan posisi kurang lebih 60-80 cm dari komputer untuk mendapatkan 

pendeteksian terbaik. Posisi tangan yang terlalu dekat dapat menghambat 

pergerakan tangan, sementara posisi yang terlalu jauh dari komputer membuat 

tangan tidak dapat dideteksi. 

 

Gambar 5.1 Konfigurasi Creative Interactive Gesture Camera 

Untuk melakukan interaksi dengan gerak-isyarat, pengguna duduk di depan 

komputer dan mengangkat tangan dengan telapak tangan menghadap kamera. 

Gambar 5.2 menunjukkan gambaran melakukan interaksi dengan menggunakan 

gerak-isyarat pada aplikasi ini.  
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Gambar 5.2 Gambaran Interaksi Dengan Aplikasi 

Aplikasi 3D sculpting yang rancangannya telah dibahas pada bab sebelumnya 

dibangun menggunakan game engine Unity 4.0.1 dan Intel Perceptual Computing 

SDK yang memiliki kompatibilitas dengan Unity. Bahasa pemrograman yang 

digunakan untuk pembangunan aplikasi adalah C# dan menggunakan 

MonoDevelop sebagai editor dalam pemrograman. Sistem yang digunakan dalam 

pembangunan aplikasi menggunakan CPU Intel Core i7-2630QM, 2.0 GHz, GPU 

NVIDIA GeForce GTX 560M, Memory 2 x 8GB DDR3, dan memiliki resolusi 

layar 1366 x 768 pixels.  

Tampilan antarmuka aplikasi 3D sculpting memiliki rasio 16:9 dan mendukung 

resolusi 1280 x 720 pixels dan 1366 x 768 pixels. Aplikasi dapat dijalankan 

dengan full screen atau dengan window mode. Perlu diketahui gambar yang 

ditunjukkan pada bab ini merupakan screenshot aplikasi untuk versi yang diujikan 

pada responden. 

Implementasi tampilan awal aplikasi saat dijalankan ditunjukkan pada gambar 

5.3. Pada gambar tersebut, sebuah depth map, yang untuk selanjutnya disebut 

sebagai user viewer, ditampilkan (siluet pada kiri atas) untuk menunjukkan bagian 

tubuh yang terdeteksi, yaitu kepala dan kedua tangan. Namun, telapak tangan 
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tidak terdeteksi sehingga gerak-isyarat pun tidak dapat ditentukan, yang 

memberikan pesan “No hand detected” pada bagian tengah atas tampilan. 

 

Gambar 5.3 Tampilan Awal Aplikasi Saat Dijalankan 

Tombol help pada gambar 5.3 dapat diklik dengan mouse untuk melakukan toggle 

untuk menampilkan atau menghilangkan petunjuk interaksi dengan gerak-isyarat. 

Operasi idle tidak ditunjukkan pada “help”, tetapi dapat ditampilkan dengan 

menggunakan gerak-isyarat open hand, dan apabila terdeteksi, sebuah icon akan 

ditampilkan. Operasi tersebut ditunjukkan pada gambar 5.4. 

 

Gambar 5.4 Operasi Idle 

Gambar 5.5 menunjukkan operasi rotate dilakukan dengan gerak-isyarat fist dan 

help yang telah ditampilkan untuk membantu pengguna.. 
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Gambar 5.5 Operasi Rotate 

Icon rotate ditampilkan bersama arah panah ke delapan arah, untuk menunjukkan 

operasi rotate dilakukan dengan gerak-isyarat fist, dan tangan yang melakukan 

gerak-isyarat tersebut dapat menuju ke atas, bawah, kiri, kanan, atau gabungan 

dua arah dari yang telah disebutkan. 

Operasi pengaturan intensity dengan gerak-isyarat thumbs down ditunjukkan pada 

gambar 5.6. Saat gerak-isyarat intensity berhasil dilakukan, dua icon tepat di 

bawah user viewer akan muncul. Kedua icon tersebut memiliki tujuan untuk 

memberikan petunjuk bahwa dengan gerak-isyarat tersebut, tangan dapat 

digerakkan ke arah atas untuk meningkatkan pengaruh pull, dan ke arah bawah 

untuk push pada operasi sculpt. Nilai intensity ditampilkan pada tepat sebelah 

kanan user viewer. 
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Gambar 5.6 Operasi Pengaturan Intensity 

Operasi undo dilakukan dengan swipe left di udara dan ditunjukkan pada gambar 

5.7. 

 

Gambar 5.7 Operasi Undo 

Gambar 5.8 dan gambar 5.9 menunjukkan operasi sculpt. Sculpt awalnya 

dilakukan dengan cara melakukan hover pada mesh dengan gerak-isyarat peace 

untuk menggerakkan cursor, yang ditunjukkan dengan warna merah pada cursor 

dan pesan yang menunjukkan bahwa tangan berada pada posisi yang terlalu jauh 

untuk melakukan sculpt. Operasi ini ditunjukkan pada gambar 5.8.  
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Gambar 5.8 Operasi Sculpt Hover 

 

Gambar 5.9 Operasi Sculpt 

Kemudian dengan mendekatkan tangan menuju komputer, yang ditunjukkan 

dengan perubahan warna cursor menjadi hitam, operasi sculpt telah dapat 

dilakukan dan pengguna dapat secara bebas menggerakkan tangannya ke arah 

atas, bawah, kiri, kanan, atau gabungan dua arah yang telah disebutkan. Untuk 

menghentikan operasi sculpt sementara, tangan pengguna dapat digerakkan 

menjauh dari komputer. Operasi sculpt ditunjukkan pada gambar 5.9. 
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Gambar 5.10 Operasi Hover 

Operasi hover dilakukan dengan menggunakan gerak-isyarat ASL-L, sama seperti 

hover yang dilakukan pada gerak-isyarat peace, cursor akan berwarna merah dan 

pesan bahwa tangan terlalu jauh akan ditampilkan apabila gerak-isyarat tangan 

baru diubah. Dengan menggerakkan tangan ke arah atas, bawah, kiri, kanan atau 

gabungan dari dua arah yang telah disebutkan, hover dapat dilakukan. Gambar 

5.10 menunjukkan operasi tersebut.  

 

Gambar 5.11 Operasi Hover yang Mendekat ke Komputer 

Ketika tangan didekatkan pada komputer seperti pada gambar 5.11, warna cursor 

akan berubah menjadi hitam dan dua icon akan muncul di bawah user viewer.  
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Gambar 5.12 Operasi Pull 

Kedua icon tersebut adalah icon pull dan push yang menunjukkan operasi pull 

atau push dapat dilakukan dengan mengubah gerak-isyarat tangan menjadi pinch 

atau index finger. lalu tangan digerakkan menjauh untuk pinch atau mendekat 

dengan index finger. Operasi pull ditunjukkan pada gambar 5.12 dan operasi push 

ditunjukkan pada gambar 5.13. 

 

Gambar 5.13 Operasi Push 

Gambar 5.14 menunjukkan operasi zoom. Operasi zoom dilakukan dengan 

menggunakan dua tangan dan kedua tangan tersebut menggunakan gerak-isyarat 

fist.  
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Gambar 5.14 Operasi Zoom 

Saat operasi zoom dilakukan, dua icon akan muncul di bawah user viewer untuk 

menunjukkan bahwa gerakan zoom dapat dilakukan dengan melakukan gerakan 

saling mendekati tangan satu sama yang lain untuk zoom out, dan gerakan saling 

menjauhi tangan untuk zoom in.  

 

Gambar 5.15 Operasi Pengaturan Ukuran Cursor 

Operasi pengaturan ukuran cursor ditunjukkan pada gambar 5.15. Seperti operasi 

zoom, kedua icon akan muncul ketika gerak-isyarat pada kedua tangan sudah 

berubah menjadi gerak-isyarat index finger untuk setiap tangan. Kedua icon 

tersebut menunjukkan pengguna bahwa ukuran cursor dapat diperbesar dengan 

menjauhi tangan satu sama lain, dan memperkecil ukuran cursor dengan 
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mendekati tangan satu sama lain. Nilai ukuran cursor ditampilkan di sebelah 

kanan user viewer.  

Ada beberapa operasi yang dapat dilakukan dengan menggunakan kedua gerak-

isyarat pada kedua tangan yang berbeda. Operasi tersebut adalah operasi hover 

dengan sculpt, rotate dengan hover, dan rotate dengan sculpt.  

Pada operasi hover dengan sculpt, di saat satu tangan melakukan operasi sculpt 

yang sudah tidak dalam kondisi hover, operasi hover yang dilakukan oleh tangan 

yang lain dapat digerakkan seperti biasa menggantikan pergerakan pada operasi 

sculpt. Dengan kata lain, tangan yang sedang dalam state sculpt tidak perlu 

digerakkan. Tangan yang digerakkan hanyalah tangan pada state hover.  Operasi 

lanjutan pada hover, yaitu push dan pull tidak dapat dilakukan dalam state ini. 

 

Gambar 5.16 Operasi Dua Tangan Hover dan Sculpt 

Operasi rotate dengan hover dapat dilakukan untuk melakukan rotasi dan juga 

hover secara bersamaan. Namun, operasi lanjutan pada hover tidak dapat 

dilakukan dalam state ini. Operasi tersebut ditunjukkan pada gambar 5.17. 
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Gambar 5.17 Operasi Dua Tangan Rotate dan Hover 

Operasi rotate dengan sculpt mirip dengan operasi hover dengan sculpt, tetapi 

pergerakan cursor saat sculpt dilakukan oleh tangan yang sedang dalam state 

sculpt.. 

 

Gambar 5.18 Operasi Dua Tangan Rotate dan Sculpt 

Operasi rotate dilakukan untuk memperluas ruang gerak cursor sculpt tanpa harus 

membuat tangan yang sedang melakukan operasi sculpt untuk mengubah gerak-

isyarat menjadi fist untuk melakukan operasi rotate. Operasi ini ditunjukkan pada 

gambar 5.18. 
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Setelah pengguna melakukan deformasi pada mesh dan ingin melanjutkan 

pekerjaannya di kemudian hari, pengguna dapat melakukan penyimpanan dalam 

bentuk file OBJ.  

File OBJ dapat disimpan dengan melakukan klik dengan mouse pada tombol 

“Save Object”. Sebuah pesan sukses akan ditampilkan selama beberapa waktu 

pada sebelah kiri bawah, sebagaimana ditunjukkan pada gambar 5.19, untuk 

menandakan bahwa obyek sudah tersimpan dengan baik. File OBJ akan disimpan 

pada direktori “SavedOBJ” pada tempat aplikasi diinstal. Gambar 5.20 

menunjukkan direktori tempat file disimpan.  

 

Gambar 5.19 Tampilan Pesan Penyimpanan Sukses 

 

Gambar 5.20 Direktori Penyimpanan Mesh Berupa File OBJ Pada Direktori “SavedOBJ” 

File OBJ yang telah disimpan dapat dibuka pada aplikasi 3D sculpting lain seperti 

Blender. Gambar 5.21 menunjukkan bahwa File “Mesh001.obj” dapat dibuka 

menggunakan Blender. 
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Gambar 5.21 File OBJ Dapat di-import Pada Aplikasi Blender 

5.2. Uji Coba 

Dalam penelitian ini, diperlukan pengumpulan data untuk menarik simpulan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengujikan aplikasi pada responden 

yang secara suka rela menyediakan waktunya, lalu mengisi lembar kuesioner yang 

disediakan. Seluruh kuesioner tersebut akan dikumpulkan untuk dianalisa dan 

sebuah simpulan akan ditarik berdasarkan analisa tersebut.  

5.2.1. Mekanisme Uji Coba 

Uji coba dilakukan pada pengguna-pengguna yang memiliki pengalaman di 

bidang animasi. Pengguna-pengguna tersebut adalah beberapa dosen DKV dan 

beberapa mahasiswa DKV yang mengambil jurusan animasi yang sedang 

menyelesaikan studinya pada tahun ketiga dan keempat di Universitas Multimedia 

Nusantara. 

Langkah uji coba yang dilakukan pada tiap responden adalah responden pada 

awalnya diberikan contoh dalam menggunakan aplikasi, kemudian responden 

mencoba menggunakan aplikasi sambil dipandu untuk melakukan tiap gerak-

isyarat satu per satu. Langkah tersebut akan dihabiskan dalam waktu sekitar 15 

menit. Setelah responden diajari semua gerak-isyarat yang ada, responden 

diberikan waktu sekitar 15 menit untuk mencoba membuat suatu bentuk dengan 

aplikasi. Kemudian tiap responden akan mengisi kuesioner yang diberikan.  
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Kuesioner tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan data mengenai 

kemudahan dalam mempelajari dan melakukan gerak-isyarat yang telah 

ditentukan, efek samping penggunaan gerak-isyarat sebagai user interface, minat 

dan ketertarikan untuk menggunakan gerak-isyarat untuk pekerjaan yang akan 

dilakukan untuk masa depan, dan kemampuan pengguna untuk berpindah dari 

interface yang sudah biasa digunakan ke interface yang baru dikenal. Gambar 

5.22, 5.23, 5.24, dan 5.25 adalah susunan kuesioner yang diberikan kepada 

responden. 

 

Gambar 5.22 Kuesioner: Data Diri Responden 

 

Gambar 5.23 Kuesioner: Kemudahan Operasi Menggunakan Gerak-Isyarat yang 

Ditentukan  
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Gambar 5.24 Kuesioner: Kemudahan Operasi Menggunakan Gerak-Isyarat yang 

Ditentukan (Lanjutan) 

 

 

Gambar 5.25 Kuesioner: Kenyamanan, Minat, dan Kemudahan Pembelajaran Gerak-

Isyarat 
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Gambar 5.26 Kuesioner: Pertanyaan Terbuka 

Kuesioner pada gambar 5.22 adalah data diri responden dan pengalaman 

pemakaian komputer dan pengalaman menggunakan aplikasi 3D sculpting.  

Gambar 5.23 menunjukkan bagian kuesioner untuk mendapatkan data tentang 

kemudahan melakukan operasi dengan gerak-isyarat yang sudah ditetapkan. 

Sedangkan gambar 5.25 adalah bagian kuesioner untuk mendapatkan data tentang 

efek samping, minat, dan kemudahan untuk mempelajari penggunaan gerak-

isyarat pada aplikasi 3D sculpting. Bagian kuesioner pada gambar 5.23 dan 5.24 

menggunakan skala Likert (Likert, 1932) untuk mengukur tingkat kesetujuan 

dengan pernyataan yang diberikan. Skala Likert memiliki 5 kategori dari sangat 

tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Nilai yang diberikan 
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untuk tiap kategori tersebut adalah dari 1 sampai 5, dengan 1 merupakan sangat 

tidak setuju, dan 5 merupakan sangat setuju.  

Tabel 5.1 Kategori Skala Likert Pada Kuesioner 

Sangat Tidak 

Setuju 
Tidak Setuju Netral Setuju 

Sangat 

Setuju 

1 2 3 4 5 

Gambar 5.26 adalah bagian kuesioner pertanyaan terbuka untuk mendapatkan data 

tentang saran pengembangan, pendapat responden mengenai pekerjaan lain yang 

bisa dilakukan dengan gerak-isyarat, dan ketertarikan responden dengan 

penggunaan gerak-isyarat sebagai sebuah interface untuk interaksi manusia dan 

komputer di masa depan. 

5.2.2. Analisa Hasil Uji Coba 

Berdasarkan data dari kuesioner pada uji coba yang telah dilakukan, didapatkan 

data sebanyak 21 responden, yang dapat menyempatkan diri untuk uji coba, dari 

total 167 orang mahasiswa DKV jurusan animasi semester 5 dan semester 7, dan 

dosen DKV Universitas Multimedia Nusantara. Mahasiswa dan dosen DKV 

jurusan animasi dipilih dengan asumsi responden tersebut sudah cukup terbiasa 

dalam menggunakan aplikasi sejenis dengan mouse dan keyboard. Gambar 5.27 

menunjukkan salah satu hasil dalam uji coba yang dilakukan responden. Berikut 

adalah hasil analisa dari data tersebut. 

 
Gambar 5.27 Hasil Uji Coba Salah Satu Responden 
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1. Data Responden 

Data yang dikumpulkan berjumlah 21 responden dari total 167 orang mahasiswa  

DKV jurusan animasi semester 5, mahasiswa DKV jurusan animasi semester 7, 

dan dosen DKV jurusan animasi.  Dosen dan mahasiswa yang menjadi responden 

berasal dari Universitas Multimedia Nusantara. Tabel 5.1 menunjukkan 

pengalaman menggunakan komputer dan tabel 5.2 pengalaman menggunakan 

perangkat lunak 3D sculpting. 

Tabel 5.2 Pengalaman Menggunakan Komputer 

Kriteria 1-3 tahun 4-6 tahun 7-10 tahun 
> 10 

tahun 

Pengalaman menggunakan 

komputer 
0 0 2 19 

 

Tabel 5.3 Pengalaman Menggunakan Aplikasi 3D Sculpting 

Kriteria 0-1 tahun 2-5 tahun 6-10 tahun 
> 10 

tahun 

Pengalaman menggunakan 

aplikasi 3D sculpting 
8 11 2 0 

Berdasarkan hasil yang diperoleh, 90,48% responden telah menggunakan 

komputer lebih dari 10 tahun dan 9,52% telah menggunakan komputer pada 

waktu antara 7 dan 10 tahun. Dengan kata lain, responden sudah cukup lama dan 

terbiasa menggunakan komputer. 

Dari data pengalaman penggunaan aplikasi 3D sculpting, 38,1% responden telah 

mencoba menggunakan aplikasi 3D sculpting dalam waktu kurang dari 1 tahun. 

52,38% responden memiliki pengalaman menggunakan aplikasi 3D sculpting 

dalam waktu antara 2 sampai 5 tahun. 9,52% sisanya telah menggunakan aplikasi 

3D sculpting dalam waktu 6 sampai 10 tahun. Dengan demikian, rata-rata yang 

didapat adalah bahwa responden telah menggunakan aplikasi 3D sculpting selama 

2,78 tahun. Simpulan yang dapat ditarik menurut penulis adalah responden yang 

diuji sudah cukup terbiasa menggunakan aplikasi 3D sculpting.  
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2. Kemudahan Operasi Dengan Gerak-Isyarat 

Untuk mengetahui tingkat kemudahan dalam melakukan operasi dengan gerak-

isyarat, responden yang melakukan uji coba melakukan penilaian pada kuesioner 

pada gambar 5.20. Penggunaan gerak-isyarat sebagai input akan dianggap mudah 

apabila responden setuju bahwa gerak-isyarat dapat dilakukan dengan mudah saat 

melakukan uji coba. Hasil pengumpulan data ditunjukkan pada tabel 5.4.  

Tabel 5.4 Hasil Pengumpulan Data Kemudahan Operasi 

Kriteria 

[1] 

Sangat 

Tidak 

Setuju  

[2] 

Tidak 

Setuju 

 

[3] 

Netral 

 

[4] 

Setuju 

 

[5] 

Sangat 

Setuju 

 

Operasi rotate mudah dilakukan. 

  

0 0 4 12 5 

Operasi zooming mudah dilakukan. 

  

0 2 2 9 8 

Operasi menggerakkan cursor 

mudah dilakukan 

.  

0 2 6 13 0 

Operasi pengaturan ukuran cursor 

mudah dilakukan. 

 

0 0 6 11 4 

Operasi pengaturan intensity 

mudah dilakukan. 

 

0 5 4 10 2 

Operasi sculpting dapat dilakukan 

dengan mudah. 

 

0 6 7 6 2 
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Tabel 5.4 Hasil Pengumpulan Data Kemudahan Operasi (Lanjutan) 

Kriteria 

[1] 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

[2] 

Tidak 

Setuju 

[3] 

Netral 

[4] 

Setuju 

[5] 

Sangat 

Setuju 

Operasi pull dapat dilakukan 

dengan mudah. 

 

0 2 9 8 2 

Operasi push dapat dilakukan 

dengan mudah. 

 

0 3 7 9 2 

Operasi undo dapat dilakukan 

dengan mudah. 

 

7 4 5 4 1 

Operasi kombinasi dengan 

menggunakan dua tangan dapat 

dilakukan dengan mudah. 

  atau    

1 5 9 3 3 

Rata-rata penilaian dalam operasi ditunjukkan pada tabel 5.5. Perhitungan rata-

rata penilaian kemudahan dilakukan untuk tiap operasi yang telah ditentukan. 

Dari hasil rata-rata pada tabel 5.5, operasi yang paling mudah dilakukan adalah 

operasi zoom dengan nilai rata-rata 4,1 dan operasi yang paling sulit untuk 

dilakukan adalah operasi undo dengan nilai rata-rata 2,33. Nilai rata-rata untuk 

kemudahan operasi secara keseluruhan berdasarkan data tersebut adalah 3,458. 

Dengan demikian, dari survei menunjukkan hasil netral mendekati setuju bahwa 

operasi yang dilakukan dapat dilakukan dengan mudah.   
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Tabel 5.5 Rata-Rata Nilai Kemudahan Untuk Tiap Operasi 

Kriteria Rata-rata  

Operasi rotate mudah dilakukan.  
4.05 

Operasi zooming mudah dilakukan.  
4.1 

Operasi menggerakkan cursor mudah dilakukan.  
3.52 

Operasi pengaturan ukuran cursor mudah dilakukan.  
3.9 

Operasi pengaturan intensity mudah dilakukan.  
3.43 

Operasi sculpting dapat dilakukan dengan mudah.  
3.19 

Operasi pull dapat dilakukan dengan mudah.  
3.48 

Operasi push dapat dilakukan dengan mudah.  
3.48 

Operasi undo dapat dilakukan dengan mudah.  

2.33 

Operasi kombinasi dengan menggunakan dua tangan dapat dilakukan 

dengan mudah.   atau    

3.1 

 

3. Kenyamanan Penggunaan Gerak-Isyarat 

Kenyamanan yang dimaksud dalam analisa uji coba ini adalah tingkat kelelahan 

dan ketidaknyamanan yang dirasakan responden untuk penggunaan input dengan 

gerak-isyarat tangan. Tingkat kelelahan diukur dengan jumlah responden yang 

menyatakan setuju bahwa bagian tubuh yang melakukan interaksi dengan gerak-

isyarat, yaitu tangan, dirasakan melelahkan. Sementara tingkat ketidaknyamanan 
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diukur dengan jumlah responden yang menyatakan setuju bahwa penggunaan 

gerak-isyarat tidak nyaman. 

Tabel 5.6 Hasil Pengumpulan Data Kenyamanan Penggunaan Gerak-Isyarat 

Kriteria 

[1] 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

[2] 

Tidak 

Setuju 

[3] 

Netral 

[4] 

Setuju 

[5] 

Sangat 

Setuju 

Saya merasa lelah saat melakukan 

input. 
0 2 6 7 6 

Saya merasa aneh dan tidak 

nyaman saat melakukan input 

dengan gesture (gerak-isyarat).  

(Kriteria ini memiliki nilai inverse) 

2 7 7 4 1 

Dari hasil yang didapatkan melalui kuesioner, didapatkan bahwa rata-rata 

responden adalah 3,8 dari skala 1-5, yang menunjukkan bahwa responden 

menyatakan cukup merasakan terjadinya kelelahan dalam melakukan interaksi 

dengan gerak-isyarat tangan. Sedangkan dalam faktor keanehan dan 

ketidaknyamanan yang dirasakan para responden, rata-rata nilai pada kriteria ini 

adalah 3,28. Dengan demikian, hasil survei menunjukkan netral mendekati setuju 

bahwa melakukan input dengan gerak-isyarat dirasakan nyaman. 

4. Kemudahan Dalam Mempelajari Gerak-Isyarat 

Kemudahan mempelajari gerak-isyarat ditentukan dengan kriteria 

ketidaknyamanan, tingkat intuisi, deteksi gerak-isyarat secara keseluruhan 

menurut responden, dan kemudahan dalam mempelajari gerak-isyarat menurut 

penilaian responden. Seluruh kriteria yang menunjukkan kemudahan dinyatakan 

oleh responden yang menyatakan setuju, dengan pengecualian pada kriteria 

ketidaknyamanan. Data kemudahan dalam mempelajari gerak-isyarat ditunjukkan 

pada tabel 5.7. 
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Tabel 5.7 Hasil Pengumpulan Data Kemudahan Mempelajari Gerak-Isyarat 

Kriteria 

[1] 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

[2] 

Tidak 

Setuju 

[3] 

Netral 

[4] 

Setuju 

[5] 

Sangat 

Setuju 

Penggunaan gesture (gerak-isyarat) 

yang sudah diatur untuk aplikasi 

cukup intuitif. 

0 5 7 7 2 

Gesture input dapat dideteksi 

dengan baik secara keseluruhan. 
1 4 10 5 1 

Gesture input mudah untuk 

dipelajari dan dibiasakan untuk 

digunakan. 

0 1 7 10 3 

Dari data pada tabel 5.6, diketahui bahwa untuk tingkat intuisi pada para 

responden, responden menyatakan netral mendekati setuju bahwa tingkat intuisi 

dalam penggunaan aplikasi dengan nilai rata-rata 3,28. Menurut responden, 

tingkat deteksi gerak-isyarat secara keseluruhan dinyatakan netral pada nilai rata-

rata 3,05. Untuk kemudahan dalam mempelajari gerak-isyarat untuk pemakaian, 

rata-rata responden menyatakan setuju mendekati netral bahwa gerak-isyarat 

mudah untuk dipelajari dengan nilai rata-rata 3,71. 

5. Minat Menggunakan Gerak-Isyarat 

Tingkat ketertarikan dalam menggunakan gerak-isyarat sebagai input untuk 

aplikasi 3D sculpting diukur oleh penilaian responden mengenai pendapat mereka 

tentang ketertarikan untuk menggunakan gerak-isyarat sebagai input pada aplikasi 

3D sculpting di masa depan. Responden akan menyatakan setuju apabila tertarik 

untuk menggunakan gerak-isyarat sebagai input pada aplikasi 3D sculpting. 
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Tabel 5.8 Hasil Pengumpulan Data Minat Menggunakan Gerak-Isyarat 

Kriteria 

[1] 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

[2] 

Tidak 

Setuju 

[3] 

Netral 

[4] 

Setuju 

[5] 

Sangat 

Setuju 

Saya ingin menggunakan gesture 

sebagai input untuk pekerjaan 3D 

sculpting di masa depan. 

1 1 8 6 5 

Dari data pada tabel 5.8, hasil yang ditemukan adalah setuju mendekati netral 

untuk menggunakan gerak-isyarat sebagai input untuk pekerjaan 3D sculpting di 

masa depan dengan nilai rata-rata sebesar 3,62. 

Ketertarikan responden untuk menggunakan gerak-isyarat sebagai input di masa 

depan juga dinyatakan melalui pertanyaan terbuka nomor 3 pada gambar 5.26. 

Walaupun hampir seluruh responden menyatakan ketertarikannya, beberapa 

responden berpendapat bahwa ada pekerjaan atau aktivitas tidak dapat digantikan 

seluruhnya menggunakan gerak-isyarat dan bahwa penggunaan gerak-isyarat 

sebagai input juga memerlukan adaptasi.  

Para responden juga menyebutkan adanya kemungkinan gerak-isyarat digunakan 

untuk aktivitas atau pekerjaan lain melalui pertanyaan terbuka nomor 2.  

Kemungkinan tersebut meliputi pekerjaan digital painting, kontrol dalam game, 

pengoperasian komputer sehari-hari, simulasi bedah, virtual board, presentasi, 

arsitektur, 3D modeling, 3D sculpting, permainan musik, security system, 

pengoperasian robot, dan olahraga. 
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