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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut.  

1. Studi Literatur 

Studi dilakukan untuk mempelajari teori-teori, konsep, dan algoritma yang 

berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Teori-teori yang dipelajari adalah 

teori mengenai interaksi manusia dan komputer, gerak-isyarat (gesture), gesture 

recognition, 3D sculpting, dan Unity. Referensi yang digunakan berupa buku, 

jurnal ilmiah, artikel pada laman web, dan lain-lain. Hasil studi literatur telah 

dijabarkan pada bab sebelumnya yaitu dasar teori.  

2. Perancangan Aplikasi 

Rancangan aplikasi yang dilakukan memiliki dua tahap. Tahap pertama adalah 

perancangan aplikasi 3D sculpting yang akan dibangun untuk komputer dengan 

sistem operasi Windows. Aplikasi yang yang dirancang sudah termasuk tampilan 

antarmukanya. Tahap berikutnya adalah perancangan untuk pengembangan 

aplikasi tersebut sehingga mendukung interaksi manusia dengan komputer 

berbasiskan hand gesture recognition dan memenuhi syarat Natural User 

Interface (NUI). 

3. Pembangunan Aplikasi 

Seperti pada perancangan aplikasi, pembangunan aplikasi juga memiliki dua 

tahap. Pada tahap pertama, aplikasi 3D sculpting dibangun menggunakan bahasa 

pemrograman C# dengan game engine Unity. Tahap kedua pembangunan aplikasi 

adalah pengembangan aplikasi 3D sculpting dengan mengintegrasikan perangkat 

input motion sensing, yaitu Creative Interactive Gesture Camera untuk 
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mendukung interaksi manusia dan komputer yang berbasiskan hand gesture 

recognition dengan menggunakan Intel Perceptual Computing SDK. 

4. Uji Coba dan Evaluasi 

Uji coba aplikasi akan dilakukan terhadap 20 orang pengguna, khususnya 

pengguna-pengguna yang sudah cukup terbiasa dalam penggunaan aplikasi 3D 

sculpting. Hasil uji coba akan didapatkan melalui survei dan dievaluasi untuk 

melihat rata-rata perubahan kecepatan interaksi dan intuisi dari sukarelawan yang 

melakukan uji coba aplikasi.  

5. Penulisan Laporan 

Tahap penulisan laporan dilakukan seiring perancangan dan pengembangan 

aplikasi sebagai dokumentasi dari penelitian yang telah dilakukan untuk 

menjelaskan hasil pengujian, analisa data, simpulan dan saran untuk penelitian 

lebih lanjut. 

3.2. Timeline Tahapan Penelitian 

Tabel 3.1 Timeline Tahapan Penelitian 

Kegiatan 

Minggu ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Studi Literatur 
            

Desain Interface Aplikasi 
            

Pemrograman Aplikasi Tahap I:  

3D sculpting 

            

Testing dan Debug Tahap I:  

3D sculpting 

            

Pemrograman Aplikasi Tahap II: 

Integrasi gesture motion 

            

Testing dan Debug Tahap II: 

Integrasi gesture motion 

            

Uji Coba 
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Tabel 3.1 Timeline Tahapan Penelitian (Lanjutan) 

 

3.3. Spesifikasi Komputer dan Tools yang Digunakan 

Penelitian ini membutuhkan beberapa perangkat yang secara umum dibagi 

menjadi perangkat keras dan perangkat lunak. Berikut adalah spesifikasi dari 

perangkat yang digunakan. 

1. Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan adalah sebuah laptop (komputer jinjing) ASUS 

G53SX dengan spesifikasi sebagai berikut. 

a. CPU: Intel Core i7-2630QM, 2.0 GHz 

b. GPU: NVIDIA GeForce GTX 560M 

c. Memory: 2 x 8GB DDR3 

d. Hard Disk: 640 GB 

e. Resolusi Layar: 1366 x 768 pixels 

Untuk perangkat keras kamera motion sensing, perangkat yang digunakan adalah 

Creative Interactive Gesture Camera (Intel Developer Kit) dengan spesifikasi 

berikut. 

a. RGB video resolution  :HD 720p (1280x720) 

b. IR depth resolution  :QVGA (320x240) 

c. Frame rate   :Up to 30 fps 

d. FOV (Field-of-View)  :74° 

e. Range    : 0.5ft ~ 3.25ft 

Kegiatan 

Minggu ke- 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Pengumpulan Data Uji Coba 
            

Analisis Hasil Percobaan 
            

Konsultasi dan Penulisan 
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f. Dual-array microphones 

g. Size    : 4.27” x 2.03” x 2.11” 

h. Weight    : 271g 

i. Multi-attach base 

j. Cable length   : 1.8 meters 

k. USB 2.0 Hi-Speed 

Aplikasi yang dihasilkan dari Unity dapat dijalankan pada spesifikasi minimum 

sebagai berikut (Unity Technologies, 2014). 

a. Prosesor: Intel® Core™ i3 

b. Sistem Operasi: Windows 7 Service Pack 1 

c. Graphics Card yang mendukung DirectX 9 

d. Resolusi Layar: 1280 x 720 pixels 

e. Memory: 4GB 

f. Hard Disk: 4GB minimum 

g. Mendukung USB 2.0 

2. Perangkat Lunak 

Berikut adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membangun aplikasi. 

a. Sistem Operasi: Microsoft Windows 7 Home Premium 64-bit  

b. Unity 4.0.1, game engine tempat aplikasi dibangun. 

c. Microsoft Word 2007, pengolah kata untuk penulisan laporan. 

d. Microsoft Visio 2007, untuk mendesain flow chart, system flow, dan finite 

state machine. 

e. Adobe Photoshop CS6 64-bit, untuk melakukan edit asset dan gambar 

yang digunakan sebagai user interface aplikasi. 

f. Google Chrome 22, web browser yang digunakan untuk pencarian 

referensi. 
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