
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Metodologi penelitian digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan

penelitian agar hasil yang dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah

dilakukan sebelumnya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penyusunan

Tugas Akhir ini akan melalui beberapa tahapan yang membentuk sebuah alur

yang sistematis.

Gambar 3.1 Flowchart Tahapan Penelitian
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3.1.1 Studi Literatur

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, maka dilakukan  beberapa

pendekatan yaitu dengan studi pustaka, pendekatan ini bertujuan untuk

mendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat dalam menerapkan suatu metode

yang akan digunakan dalam Tugas Akhir ini, pendekatan ini dilakukan dengan

mempelajari ebook, buku-buku, artikel-artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan

dengan augmented reality, android, vuforia, unity 3D, Blender dan Photoshop CS

6. Selain itu pendekatan lainnya juga dilakukan yaitu diskusi, pendekatan ini

dimaksudkan  untuk  berdiskusi  dalam menyelesaikan  permasalahan  yang

dibahas  dalam  penelitian  ini  dengan orang-orang  yang  memahami  tentang

kasus yang dibahas dalam penelitian ini.

3.1.2 Analisa dan Perancangan

Analisa merupakan metode yang dilakukan setelah melakukan tahap

pengumpulan data-data dan informasi mengenai kasus yang diangkat pada

penelitian ini. Analisa dalam penelitian ini berarti rancang bangun mobile

augmented reality berbasis android dengan pendekatan markerless.

3.1.3 Implementasi dan Pengujian

Implementasi dan pengujian  merupakan  metode  terakhir  yang  digunakan

setelah analisa selesai  dilakukan. Metode  ini  akan  menjelaskan  tentang

penerapan  jalannya pembuatan aplikasi yang telah  dianalisa.  Implementasi

pengembangan  aplikasi  ini akan dikembangkan pada spesifikasi hardware dan

software berikut:

1. Perangkat keras

Processor : Intel Core i3 M380 2.53GHz

Memori : 4.00 GB DDR3

2. Perangkat Lunak

Sistem operasi : Windows 8.1 Pro 64-bit Operating System

Program Design 3D : Blender, Adobe Photoshop CS 6

Library untuk membuat aplikasi : Vuforia, Unity 3D
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3.1.4 Kesimpulan dan saran

Tahapan ini berisikan tentang intisari penelitian ini dan hasil yang

didapatkan dalam aplikasi mobile augmented reality dengan pendekatan

markerless serta berisikan hal-hal yang disarankan penulis bagi pembaca untuk

melakukan pengembangan terhadap penelitian ini kedepannya.


