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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Bahan Dan Alat Penelitian 

Pada  tahapan  ini  dipersiapkan  bahan  dan  alat  yang  digunakan  untuk  

pembuatan proyek ini yang terdiri dari beberapabagian : 

1. Hardware 

Hardware adalahperangkat   keras   yang   akan   dibutuhkan   dalam pembuatan  

aplikasi.Perangkat  keras  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 3. 1 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Keras Komputer 

NO Nama Perangkat Spesifik 

1 Processor Intel core i3-6006 

2 Memory 4GB DDR4  

3 Hard Disk 500GB 

 

 

2. Sofware 

Menentukan  perangkat  lunak  yang  akan  dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. 

Perangkat lunak yang digunakan padapenelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tabel 3. 3 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak 

Tabel 3. 2 Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Keras Andorid 

NO Nama Perangkat Spesifik 

1 Ptocessor Snapdragon 660 

2 RAM 4GB 

3 Internal Memory 64GB 

4 Kamera Depan 13MP | 

Belakang13MP 
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NO Nama Perangkat Spesifik 

1 OS Windows 10 

2 Tools Pembangun Unity 3d 2020 

3 Tools Pembangun Blender 2.91 

4 Tools Pembangun Easy AR 

 

3.2. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Toko Aleta, Jl. Dukuh Pakis No.57, Dukuh Pakis, 

Kec. Dukuhpakis, Kota SBY, Jawa Timur 60225 Jawa  Timur.  Dan objek  pada  

penelitian  ini  melibatkan  pemilik  toko dan para pembeli baju yang bertujuan untuk 

mengumpulkan  data  yang  diperlukan  serta  melakukan  pengujian Aplikasi. 

3.3. Tahap Penelitian 

Tahapan  penelitian  adalah  suatu  metode  studi  yang  dilakukan  seseorang 

melalui penyelidikan yang hati-hati dan sempurna terhadap sesuatu masalah, sehingga 

diperoleh   pemecahan   yang   tepat   terhadap   masalah   tersebut.   Berikut tahapan 

penelitian yang digunakan oleh penulis. 

3.4. Metode Yang Digunakan 

Metode  yang  digunakan  pada  penelitian  aplikasi produk  baju berbasis  

augmented  reality  adalah  metode  Multimedia  Development  Life Cycle  (MDLC).  

Metode  ini  memiliki tahapan  yang  cukup  jelas  dan mudah dipahami.  Sehingga  

dalam  hal  ini  metode  Multimedia  Development  Life Cycle (MDLC) ini dirasa 

cocok untuk digunakan pada penelitian ini. Metode Development  memiliki  enam  

tahapan  yaitu  Konsep  (Consept),  Perancangan (Design),Pengumpulan  Bahan 
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(Material Collecting),  Perakitan  (Assembly), Pengujian (Testing), Distribusi 

(Distribution). 

3.4.1. Concept  

Dalam  tahapan  konsep  ini  ada  beberapa  tahapan  yang  dibutuhkan, antara lain : 

1. Menentukan  tujuan  dari aplikasi  yang  akan  di  buat  yaitusebagai media  

promosi  dari  sebuah  toko  baju  yang  dibantu  dengan sebuah aplikasi 

berbasis Augmented Reality, agar konsumen atau pembeli  dapat  dengan  

mudah  melihat  produk  baju  berupa visual 3d yang ditampilkan didalam 

aplikasi. 

2. Aplikasi ini digunakan sebagai media promosi baju yang menarik. 

3. Aplikasi  ini  dapat  dijalankan  dan  dioperasikan  pada  perangkat yang 

menggunakan sistem operasi android. 

3.4.2. Design(Desain) 

Desain  dari  sistem  Aplikasi  yang  akan  dibuat.  Pada  tahap  ini  akan dilakukan 

sebuah perancangan model perangkat lunak atau aplikasi yang akan dibuat.  

Berdasarkan  alur  dari  pengumpulan  data  yang  telah  di  dapat,  melalui Hierarchy 

Task Analysis (HTA) dan interaksi dari pengguna aplikasi.  

3.4.3. Material Collection 

Pada  tahapan  ini  akan  dilakukan  analisa  kebutuhan  perangkat  lunak yang   akan   

dibuat   dan   dibutuhkan   untuk   pembuatan   sebuah   sistem. Pengumpulan data di 

dalam penelitian ini dilakukan studi Pustaka atau literatur yaitu, antara lain :  

1. Pengumpulan data dengan mencari tempat atau toko sebagai sumber rujukan 

dan referensi yang terkait dengan penelitian ini. 

2. Studi  Pustaka  antara  lain  mencari  jurnal-jurnal  ilmiah  tentang referensi 

baju. 

Gambar 3 .1 Metode Multimedia Development Life Cycle 
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3. Studi  Pustaka  antara  lain mencari  jurnal-jurnal  ilmiah  tentang referensi 

Augmented Reality.Wawancara terhadap pemilik toko mengenai produk baju 

yang di miliki yang akan digunakan sebagai 3D modelling. 

3.4.4. Assembly 

Tahap assembly (pembuatan) adalah tahap pembuatan semua objek atau bahan 

multimedia.  Pembuatan  aplikasi  didasarkan  pada  tahap  desain,  seperti  storyboard, 

bagan alir, dan/atau struktur navigasi . 

3.4.5. Testing 

Menyediakan   kuisioner   terhadap   customer   atau   pembeli,   tentang 

kelayakan  aplikasi  augmented  reality yang  telah  dibuat  sebagai  alat  bantu dalam 

media promosi produk baju kepada customer. Penggunaan  aplikasi augmented  

reality  sebagai  media  promosi  untuk customer  diharapkan  menambah  minat  dari  

pembeli  atau  customer  dalam melihat  dan  membeli  produk  karena  dengan  

pengalaman  yang  baru  dengan adanya aplikasi dengan teknologi augmented reality 

dan visual 3D ini. 

3.4.6. Distribution 

Dalam tahapan berikut aplikasi yang telah selesai di buat akan di uji dan 

dinyatakan baik sesuai tujuan pembuatan, dan akan digunakan sebagai media promosi 

di toko baju. Aplikasi akan di evaluasi untuk pengembangan produk yang sudah jadi 

supaya menjadi yang lebih baik 
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3.5. Flowchart 

Flowchart dapat mempermudah pembuatan sebuah aplikasi karena bisa berurutan 

secara baik. Berikut adalah flowchart dalam pembuatan aplikasi 3D model baju yang 

bisa dilihat seperti dibawah ini: 

 

3.6. Use Case Diagram 

Use  Case  diagram  menggambarkan  sebuah  fungsionalitas  yang  akan digunakan 

untuk menunjukkan interaksi antara aktor dengan sebuah sistem. 

Gambar 3 .2 Flowchart 
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Gambar 3 .3 Use Case Diagram 

3.7. Activity Diagram 

Activity  diagram  menggambarkan  rangkaian  aliran  dari  aktivitas,  digunakan 

untuk  mendeskripsikan  aktivitas  yang  dibentuk  dalam  satu  operasi  sehingga  

dapat juga  untuk  aktivitas  lainnya, activity diagram yaitu sebagai berikut : 

1. Activity Diagram mulai AR 

Activity diagram dimulai oleh pengguna dengan cara masuk aplikasi android klik 

mulaiAR, kemudian system akan memulai traking 3D baju. Kemudian pengguna 

dapat melihat 3D model pada baju 
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2. Activity Diagram tentang 

Activity diagram tentang dimulai oleh pengguna dengan cara memilih menu 

“Tentang Aplikasi”, kemudian sistem akan menampilkan profil tentang pembuat 

aplikasi. Activity diagram bantuan disajikan pada Gambar berikut 

Gambar 3 .4 Activity Diagram Mulai AR 
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3. Activity Diagram Cara Penggunaan 

Activity diagram cara penggunaa dimulai oleh pengguna dengan cara memilih 

menu “Cara Penggunaan Aplikasi”, kemudian sistem akan menampilkan tatacara 

saat menggunakan aplikasi. Activity diagram bantuan disajikan pada Gambar 

berikut. 

Gambar 3 .5 Activity Diagram Tentang Aplikasi 
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3.8. Hierarchy Task Analysis 

Pada  tahap  berikut  adalah Hierarchy  TaskAnalysis  (HTA) yang  dimana 

merupakan sebuah metode  yang  mendetailkan  langkah–langkah  kerja  apa saja yang 

diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Berikut adalah HTA yang digunakan untuk 

aplikasi ini : 

Gambar 3 .6 Activity diagram Cara pengunaan aplikasi 
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3.9. Perancangan Antar Muka (Interface) 

Perancangan  ini  adalah  bagian  yang  ada  di  dalam    aplikasi,  yang pertama kali 

akan dilihat oleh user ketika aplikasi dijalankan. 

1. Halaman Utama 

Halaman  utama  dari  aplikasi  ini  memiliki 4 menu,  yaitu, Buka AR,  Cara  

Penggunaan,  Tentang Aplikasi, Keluar.  Mockup  dari  rancangan  ini  sebagai 

berikut : 

Gambar 3 .7 Hierarchy Task Analysis 
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Keterangan : 

1. Tombol Buka AR : Digunakan untuk memulai aplikasi Augmented reality. 

2. Tombol  Cara  Penggunaan  : Digunakan  untuk  masuk  kedalam  menu Cara 

Penggunaan dari Aplikasi Augmented Reality. 

3. Tombol Tentang : Digunakan untuk masuk kedalam menu TentangAplikasi 

Augmented Reality. 

4. Tombol Keluar : Tombol Keluar Digunakan untuk keluar dari Aplikasi. 

 

 

 

 

Gambar 3 .8 Halaman Utama Aplikasi 
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2. Halaman Buka AR 

Pada  halaman  ini  akan digunakan  untuk  memilih baju yang ingin divisualisasikan 

dengan model 3D yang  telah  dibuat, berikut merupakan tampilan dari halaman buka 

AR Produk : 

 

Keterangan : 

1. Tombol Rotate    : Digunakan untuk memutar objek 3D baju saat  

ditampilan kan di layar smartphone. 

2. Tombol Zoom In  : Digunakan untuk memperbesar object 3D baju 

3. Tombol Zoom Out  : Digunakan untuk memperkecil objek 3D baju 

 

 

 

Gambar 3 .9 Halaman Buka AR 

 

Gambar 3 .10 Tampilan halaman ganti 

modelGambar 3 .11 Halaman Buka AR 
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4. Tampilan halaman muncul 3D baju 

Detail Produk Pada  halaman  ini  akan menampilkan  baju deangan model 3D yang 

telah  ditetapkan  pada  tiap  objek  produk  baju  yang  telah  dibuat  pada aplikasi 

augmented reality, berikut merupakan tampilan dari halaman buka AR Produk : 

 

Keterangan  :   

1. Tombol gambar     : Digunakan  menampilankan 3D baju objek yang lain 

2. Tombol  Kembali  :  Digunakan  untuk  kembali  kemenu utama 

 

 

 

Gambar 3 .10 Tampilan halaman 3D model 
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3. Tampailan Info  

Detail Produk Pada  halaman  ini  akan menampilkan  info  dari  detail  produk  baju  

yang  tampilankan,  setelah mengscan  AR  maka  itu  akan muncul  tombol  info  

produk,berikut  adalah tampilan mockup yang telah dibuat : 

 

Keterangan  :   

1. Tombol Kembali : Digunakan  untuk  kembali ketampilan pilih baju yang 

ingin divisualisasikan menggunakan model 3D. 

2. Tombol info : Digunakan untuk mengetaui informasi baju baju. 

 

 

 

Gambar 3 .11 Tampilan halaman ganti model 
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4. Halaman Cara Penggunaan  

Pada halaman  ini  akan  ditampilkan  cara  penggunaan  dari  aplikasi.Sehingga 

pengguna  atau  user  akan  dapat  mengetahuicara  penggunaan  dari aplikasi ini, 

Berikut adalah desain mokckup dari Aplikasi: 

Keterangan : 

1. Tombol Kembali : Digunakan  untuk  kembali Tampilan awal Aplikasi 

Augmented reality. 

 

 

 

 

 

Gambar 3 .12 Halaman cara pemakaian 
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5. Halaman Tentang  

Pada halaman ini akan menampilkan tentang aplikasi yang dimana akan berisikan  hal 

–hal  yang berkaitan  dengan pembuatan aplikasi  Augmented Reality baju baik data 

diri dan instansiasal dan pembuat : 

Keterangan : 

1. Tombol Kembali : Digunakan  untuk  kembali Tampilan awal Aplikasi 

Augmented reality. 

 

 

 

 

Gambar 3 .13 Tampilan halaman tentang aplikasi 
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3.10. Usability Testing 

Dalam   penelitian   ini   penulis menggunakan   System Usability   Scale   (SUS). 

System   UsabilityScalea dalah   alat pengujian  usability  yang  populer,  skala  

usability  yang  handal, efektif,  dan  murah.  dikembangkan  pada  tahun  1986  oleh  

John Brooke. 

System Usability Scale terbilang murah karena ini adalah kuis singkat yang 

dimana sumber daya yang diperlukan tidak terlalu banyak untuk dikelola, berguna 

sekali ketika memiliki anggaran dana yang minim tapi masih memerlukan info yang 

bagus dengan tepat. System Usability Scale juga terbilang cepat karena template 

sudah tersedia. meskipun lebih murah dan cepat, skala kegunaan System Usability 

Scale masih valid dan telah berulang kali menunjukan kalau solid serta dapat 

diandalkan. 

System  Usability  Scale  memiliki  10  pertanyaan  dan  5 jawaban,  untuk  

jawaban  terdiri  dari strongly  disagree hingga strongly  agree  dalam  bahasa  inggris. 

untuk  skor  sendiri  System Usability  Scale    memilikiki  skor  minimal  0  dan  untuk  

skor maksimalnya  yaitu  100.  System  Usability  Scale  dalam  bahasa aslinya adalah 

menggunakan bahasa inggris. 

Berikut merupakan 10 pertanyaan dari System Usability Scale: 

Tabel 3. 4 Pertanyaan dari system usability scale 

No Pertanyaan 

1 I think that I would like to use this application frequently. 

2 I found the application unnecessarily complex. 

3 I thought the application was easy to use. 

4 I think that I would need the support of a technical person to be able to 

use this application. 

5 I found the various functions in this application were well 

integrated. 

6 I thought there was too much inconsistency in this application. 

7 I would imagine that most people would learn to use this 

application very quickly. 

8 I found the application very cumbersome to use. 
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9 I felt very confident using the application. 

10 I needed to learn a lot of things before I could get going with this 

application. 

System Usability Scale seperti yang sudah dijelaskan yaitu memiliki 5 jawaban. untuk 

skornya sendiri mulai dari 1 hingga 5 dari masing-masing jawaban. berikut adalah 

detail dari jawaban dan skor System Usability Scale: 

1. I think that I would like to use this application frequently. 

strongly  disagree           strongly  agree   

     

          1                            2                          3                        4                         5 

Diatas merupakan contoh dari pertanyaan dan pilihan jawaban dari System Usability 

Scale dalam bahasa inggris. 

Terdapat aturan untuk menghitung System Usability Scale, Setelah data dari para 

responden terkumpul kemudian data-data tersebut dihitung dengan cara System 

Usability Scale adapun detail ketiga aturannya yaitu: 

1. Skor yang didapat dari para responden akan dikurangi 1 ketika pertanyaannya 

bernomor ganjil. 

2. Skor akhir didapat dari nilai 5 lalu dikurangi dengan hasil responden ketika 

pertanyaannya bernomor genap. 

3. Skor System Usability Scale didapat dari penjumlahan hasil setiap pertanyaan 

kemudian dikali 2,5. 

Contoh data responden 
Tabel 3. 5 Contoh data responden 

Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 

A 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

B 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

C 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Contoh Data Hasil Hitung System Usability Scale 
Tabel 3. 6 Contoh hasil perhitungan SUS 
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Responden Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 Q10 Jml Nilai  

A 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 25 62,5 

B 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 25 62,5 

C 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 25 62,5 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Setelah dilakukan perhitungan dengan tabel diatas,  penulis harus mencari rata-rata 

dari nilainya dengan cara menjumlahkan semua nilai responden kemudian dibagi 

jumlah responden. hasil dari contoh perhitungan diatas adalah skor rata- rata system 

usability scale adalah 62,5. 

3.11. Pengujian Blackbox 

Merupakan pengujian program perangkat lunak yang lengkap dan terintegrasi. 

Perangkat lunak atau yang lebih sering dikenal dengan sebutan software hanyalah 

satuan elemen dari sistem berbasis komputer yang lebih besar. Biasanya, perangkat 

lunak dihubungkan dengan perangkat lunak dan perangkat keras lainnya. 

Pada Black Box Testing ini dilakukan pengujian yang didasarkan pada detail aplikasi 

seperti tampilan aplikasi, fungsi-fungsi yang ada pada aplikasi, dan kesesuaian alur 

fungsi dengan bisnis proses yang diinginkan oleh customer. Black-box testing ini 

lebih menguji ke tampilan luar (Interface) dari suatu aplikasi agar mudah digunakan 

oleh pengguna. Pengujian ini tidak melihat dan menguji source code program. Black-

box testing bekerja dengan mengabaikan struktur kontrol sehingga perhatiannya 

hanya terfokus pada informasi domain. Jadi metode ini bertujuan untuk memeriksa, 

setelah tahap akhir proyek, apakah perangkat lunak atau aplikasi berfungsi dengan 

baik, dan melayani penggunanya secara efisien. 

 

 

 

 

 

 

 


