
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dalam mengumpulkan beberapa fakta-

fakta yang terkait kemudian diolah dan mendapatkan kesimpulan, maka akan ada

sebuah metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode

ilmiah, yang didorong oleh rasa ingin tahu mengenai sesuatu  hal yang sedang

terjadi dilingkungan sekitar dan mencari jawaban dari permasalahan tersebut.

Pada gambar 3.1 adalah flowchart penelitian atau langkah-langkah yang akan

dilakukan pada penelitian ini.
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian
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Adapuan jenis  penelitian yang gunakan adalah Penelitian kualitatif yaitu

menggambarkan seperti apa fenomena yang ada. Penelitian ini berbentuk

perancangan sistem aplikasi gambar 3D pada sistem pembelajaran rangka tubuh

manusia, yang mana sistem sebelumnya hanya berbentuk tampilan gambar 2D

dari rangka tubuh manusia, dari keadaan seperti itu maka akan dibuatkan sebuah

sistem baru agar bisa membantu dosendan mahasiswa dalam proses pembelajaran

tentang sistem rangka tubuh manusia atau sistem Muskuloskeletal. Dengan sistem

aplikasi 3D ini maka rangka tubuh manusia bisa dilihat dari sudut manapun,

bahkan bisa di putar 3600.

3.2 Perencanaan

Pada tahap perencanaan ini menentukan apa yang harus dilakukan dan

bagaimana cara melakukannya. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan

menghubungkan fakta-fakta dan menggunakan asumsi-asumsi untuk selanjutnya

dalam hal menggambarkan serta merumuskan aktivitas yang diusulkan dan

dianggap perlu untuk mencapai hasil yang dinginkan.

Tujuan dari perencanaan ini mencari dan mengumpulkan data-data yang

berhubungan dengan penelitian ini. Adapun metode yang digunakan untuk

mengumpulkan data-data tersebut adalah:

1. Studi Literatur

Pada studi literatur dimulai dengan mencari informasi dan data yang dapat

menunjang pengerjaan tugas akhir ini. Diantaranya yaitu pencarian informasi

mengenai Augmented Reality dan sistem pembelajaran rangka tubuh manusia.

Studi literatur sama halnya dengan Studi  kepustakaan  merupakan  suatu

teknik  pengumpulan  data  dengan menghimpun  dan  menganalisis  dokumen-

dokumen,  baik dokumen  tertulis, gambar  maupun  elektronik.  Berikut  ini

adalah  bagan  studi kepustakaan yang penulis lakukan dalam penelitian ini.
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Gambar 3.2 Bagan Studi Pustaka

2. Wawancara (Interview)

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat Penulis melakukan

wawancara dengan teman-teman ahli di bidang Augmented Reality. Wawancara

atau tanya jawab dengan teman-teman ahli di bidang Augmented Realitydilakukan

melalui media jejaring sosial facebook, wawancara ini dilakukan untuk

mempertimbangkan faktor jarak dan dari segi efesiensi waktu, selain itu juga

Wawancara dan tanya jawab dengan dosen pengampu mata kuliah sistem

Muskuloskeletal, hal ini dilakukan agar aplikasi dan sistem yang di buat sesuai

dengan silabus mata kuliah yang diajarkan, wawancara ini dilakukan secara

langsung (tatap muka).

Wawancara dilakukan tidak hanya untuk memperoleh data tapi juga untuk

menguji keakuratan data yang diperoleh dari sumber tertulis seperti modul,

majalah, dan artikel dari internet.

Dokumentasi wawancara yang telah dilakukan akan dilampirkan pada

lembar lampiran.

3. Survei Pendahuluan

Pada tahapan ini peneliti melakukan survei di POLTEKES Riau,

responden berjumlah 39 orang, mereka mengisi kuesioner yang peneliti berikan,
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ada 5 pertanyaan yang mereka jawab. Tujuan dari survei ini adalahuntuk

mengetahui berapa tingkat kebutuhan akan aplikasi sistem pembelajaran rangka

tubuh manusia menggunakan AR.

Tabel 3.1 hasil survei awal tingkat kebutuhan akan aplikasi sistem pembelajaran

rangka tubuh.

NO PERTANYAAN SKOR
1 4,179487
2 4,282051
3 4,871795
4 4,025641
5 3,794872

TOTAL 4,230769
Keterangan

1 : Sangat Tidak Perlu

2 : Tidak Perlu

3 : Cukkup

4 : Perlu

5 : Sangat Perlu

Dari skor 1 sampai 5 hasil akhirnya adalah 4,23 ini menunjukkan bahwa

mahasiswa di poltekes membutuhkan pengembangan aplikasi AR ini untuk

membantu studi mereka dalam sistem muskulokeletal.

3.3 Perancangan

Meliputi perancangan sistem aplikasi Augmented Reality dengan

menggunakan program Autodesk 3DS Max Design 2013 dan program OpenSpace3D,

selain itu juga ada beberapa program sebagai pelengkap dan pendukung dalam

pembuatan sistem pembelajaran rangka tubuh manusia menggunakan Augmented

Realityini, diantaranya, Easy Ogre Exporter, DirectX 9, Cyberlink Youcam, Inno

Setup Compiler.
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3.3.1 Alur Sistem
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Modeling 3D
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Import Scene

Manajemen
Kamera

Manajemen
Marker

Insert Object
Click

Insert 3D
Sound

Insert Change
Material

Insert Picture
2D

Pengaturan /
setting

Pengemasan
Aplikasi / Packaging

Instal Application
AR in PC

End

No

Rendering AR

Yes

Gambar 3.3Main Flowchart Aplikasi AR
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Flowchart diatas menjelaskan main flowchart dari menu utama pada

aplikasi AR. Setiap process, subprocess, dan out putpada flowchartakan di

jelaskan satu per satu. Berikut penjelasan setiap nomor pada main

flowchartaplikasi AR.

1. Merupakan state awal dari aplikasi.

2. Modeling3D, merupakan tahap pembuatan dan peng-edit-an objek 3D

rangka tubuh manusia dengan menggunakan 3DS Max Design

2013.Pada tahap ini, merupakan tahap pembuatan dan peng-edit-an

objek 3D rangka tubuh manusia dengan menggunakan 3DS Max

Design 2013. Setelah proses pembuatan model 3D selesai, tahap

selanjutnya yaitu melakukan eksport model 3D kedalam format .Scene.

Hal ini dilakukan agar software OpenSpace3D bisa membaca file

model 3D yang telah kita buat pada 3DS Max Design 2013.

Gambar 3.4Jendela Utama 3DS Max Design 2013

(Sumber:ScreenshotAutodesk 3DS Max Design, 2013)

3. Setelah tahap pembuatan dan peng-edit-an selesai, selanjutnya

mengeksportmodel 3D kedalam format .scane, hal ini dilakukan agar

software OpenSpace3D bisa membaca file model rangka manusia 3D

yang sudah di buat pada 3DS Max Design 2013.

4. ModelingAR, ini merupakan tahap mengolah objek 3D rangka tubuh

manusia menjadi sebuar aplikasi AR, yaitu dengan menggunakan

softwareOpenSpace3D.Setelah pembuatan model 3D dari rangka
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tubuh manusia, maka selanjutnya yaitu mengolah objek 3D dari rangka

tubuh manusia dan membangun aplikasi AR dengan software

OpenSpace3D, disini kita akan memodelkan AR yang akan kita buat,

pada program ini AR yang sudah kita design bisa langsung kita

rendering, dan kita bisa langsung melihat hasilnya.

Gambar 3.5 Jendela Utama OpenSpace3D

(Sumber: ScreenshotOpenSpace3D Editor, 2013)

5. User melakukan import file berbentuk .scenekedalam sistem aplikasi

AR yang secara atomatis akan menambahkan objek 3d yang telah

dibuat sebelumnya.

6. Manajemen kamera, sebelum aplikasi bisa dijalankan atau di rendering

maka kamera yang akan membaca sebuah marker harus di setting agar

objek 3D dari rangka manusia akan muncul ketika program dijalankan.

7. Dijelaskan mengenai manajemen marker yang dilakukan pada aplikasi

AR yang berfungsi untuk menentukan marker yang digunakan pada

saat memperagakan rangka tubuh manusia.

8. Insert Object Click, adalah tahap peng-input-an perintah, seperti,

ketika mouse berada pada salah satu dari objek 3D rangka manusia,

maka perintah akan memunculkan informasi berbentuk tulisan, begitu

juga sebaliknya ketika mouse tidak berada pada objek tersebut maka

informasi tersebut akan hilang.
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9. Insert 3D Sound, adalah tahap peng-input-an perintah suara, ketika

mouse berada pada salah satu dari objek 3D rangka manusia, maka

perintah akan memunculkan informasi berbentuk suara dari nama

tulang tersebut, begitu juga sebaliknya ketika mouse tidak berada pada

objek tersebut maka suara tersebut akan hilang.

10. Insert Change Material, adalah tahap peng-input-an perintah merubah

warna objek, ketika mouse berada pada salah satu dari objek 3D

rangka manusia, maka objek tersebut akan berubah warna, begitu juga

sebaliknya ketika mouse tidak berada pada objek tersebut maka objek

akan berubah warna seperti semula.

11. Insert Picture 2D, adalah tahap peng-input-an gambar, penjelasan

secara detail tentang tulang pada rangka tubuh manusia akan di

tampilakan dalam bentuk gambar 2D, ketika perintah klik kiri pada

mouse maka gambar 2D akan muncul, dan ketika perintah klik kanan

pada mouse maka gambar 2D akan hilang.

12. Dijelaskan mengenai pengaturan yang dilakukan secara manual oleh

user melalui menu yang tersedia pada aplikasi. Pada menu pengaturan

user melakukan konfigurasi terhadap marker dan objek yang dipakai

untuk memperagakan rangka tubuh manusia.

13. Rendering, setelah aplikasi selesai di buat, maka selanjutnya adalah

tahap menjalankan program atau uji coba, apabila program ketika

dijalankan tidak terjadi kesalahan atau error, maka akan dilakukan

tahap selanjutnya, tetapi jika terjadi error atau kesalahan sehingga

program tidak bisa berjalan maka akan kembali ke tahap manajemen

kamera.

14. Pengemasan Aplikasi atau Peckaging, ketika aplikasi berhasil

dijalankan dan tidak terjadi kesalahan, maka tahap selanjutnya adalah

pengemasan aplikasi, aplikasi akan dikemas dalam satu paket .exe

sehingga aplikasi bisa di instal atau di pasang di komputer manapun.

15. Instal Application AR in PC, agar aplikasi AR yang sudah dibuat bisa

dijalankan di komputer manapun maka aplikasi tersebut harus di instal
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atau di pasang, kemudian AR akan muncul secara otomatis ketika

marker terbaca oleh kamera.

16. End program, jika user tidak menentukan menu pilihan maka aliran

diagram aplikasi AR berakhir di tahap ini.

3.4 Pengujian

Pengujian merupakan penerapan aplikasi yang sudah di rancang, di buat,

dan dijalankan. Aplikasi ini di uji dan diterapkan pada salah satu Instansi

Pendidikan di Pekanbaru yaitu Politeknik Kesehatan Kementrian Riau

(POLTEKES RIAU). Aplikasi yang di rancang merupakan sistem pembelajaran

rangka tubuh manusia. Dalam proses pembelajaran, rangka tubuh manusia akan

ditampilkan dalam bentuk gambar 3D, gambar yang ditampilkan adalah

keseluruhan dari rangka tubuh manusia seperti, tulang tengkorak, tulang anggota

badan, tulang anggota gerak atas, dan tulang anggota gerak bawah, jenis tulang

yang ditampilkan akan dilengkapi dengan informasi nama tulang dalam bentuk

bahasa ilmiah, keterangan secara detail tulang di tampilkan dalam bentuk gambar

2D, dan keterangan nama tulang juga dilengkapi dengan output berupa suasa

dalam bentuk bahasa ilmiah.

3.5 Packaging / Pengemasan Aplikasi

Bila pembuatan aplikasi AR sudah selesai, maka tahap selanjutnya

mengekspor program, dan metode yang digunakan dalam pengemasan apliaksi ini

yaitu As A Stand Alone Application, aplikasi ii bisa dijalankan di PC atau di laptop

dengan menginstal file DirectX 9, karena pada saat me-render aplikasi

menggunakan engine DirectX 9.
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Gambar 3.6Packaging aplikasi

(Sumber, Screenshot Inno Setup Compiler, 2013)

3.6 Proses Alur Kerja Modul Augmented Reality

Proses modul pembelajaran berbasis AR seperti yang diatas

bahwa,usermelakukan interaksi dengan cara mengarahkan halaman

modulpembelajaran ke webcam yang terdapat padalaptop atau komputer PC yang

sudah memiliki softwareOpenSpace3D.

Kamera webcamakan mengidentifikasi marker yang terdapat pada tiap-

tiap halaman modul pembelajaran kemudian softwareOpenSpace3D kitakan me-

render-nya menjadi obyek 3D dan akan tampil pada layar monitor.

Dalam Perancangan sistem ini. Ada 6marker berbeda yang harus dibuat.

Kebutuhan marker tersebut dikhususkan untuk objek rangka tubuh manusia.

marker rangka tubuh manusia adalah marker yang natinya akan digunakan untuk

menampilkan objek 3D yang berupa tulang manusia pada modul.

3.7 Analisa Sistem

3.7.1 Analisa Kebutuhan Fungsional

Analisis kebutuhan fungsional dalam Augmented Reality (AR) pada

rangka tubuh manusia adalah :



III-11

1. Dapat menampilkan rangka tubuh manusia dalam bentuk gambar dan

3D sederhana.

2. Terdapat ringkasan materi.

3. Bentuk modul lebih ringan dan ringkas

3.7.2 Analisa Kebutuhan Perangkat Keras

Sistem yang dibangun ini memiliki spesifikasi sebagai berikut:

1. PC atau laptop dengan processor 2 GHz atau lebih.

2. Random Access Memory (RAM) 3 GB.

3. Harddisk dengan space 300 GB.

4. VGA 256 MB 32 Byte.

5. Webcam 16 Mega Pixel.

6. Printer Canon 237.

7. Marker

3.7.3 Analisa Kebutuhan Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang dibutuhkan dalam sistem ini adalah perangkat lunak

yang digunakan untuk pembuatan ARpada magic book anatomi tubuh manusia,

antara lain.

1. Autodesk 3D Studio MAX Design 2013.

2. OpenSpace3D.

3. Easy Ogre Exporter.

4. Microsoft Windows 8 (64bit).

5. DirectX 9.

6. Cyberlink Youcam.

7. Inno Setup Compiler

3.7.4 Analisa Kebutuhan Sistem

Dalam penelitian perancangan dan implementasi pada model pembelajaran

anatomi manusia menggunakan teknologiAR, disusun sebuah analisa terhadap
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fitur yang akan diterapkan pada aplikasi. Berikut adalah beberapa fitur yang akan

diterapkan pada aplikasi, yaitu:

1. Menampilkan objek 3D rangka tubuh manusia.

2. Menampilkan banyak objek dalam satu waktu.

3. Memungkinkan untuk Import File.

4. Dapat Menambah, menghapus dan merubah objek.

5. Sistem dapat mengenali banyak marker dalam waktu yang bersamaan.

6. User menggunakan marker sebagai penanda untuk pengenalan objek

3D rangka manusia.

Berdasarkan hasil analisa terhadap fitur sistem, maka disusun sebuah

analisa kebutuhan dari sistem tersebut. Berikut adalah hasil analisa kebutuhan

sistem yang akan dibangun:

1. Membangun objek 3D rangka tubuhmanusia sebagai outputyang

ditampilkan.

2. Memilih dan merancang marker sebagai penanda objek yang

diterapkan pada modulpembelajaran.

3. Membangun sistem AR.

4. Webcam sebagai alat deteksi penanda objek.

5. Monitor sebagai display untuk menampilkan objek.

Secara garis besar gambaran hasil dari analisa terhadap sistem dapat

dilihat pada blok diagram pada gambar 3.2.

Gambar 3.7Blok Diagram Sistem
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3.7.5 Analisa Keseluruhan

Dari pembahasan diatas ada beberapa hal yang menjadi masaalah yang

perlu dianalisa dalam penelitian ini. Agar penelitian ini sesuai dengan yang

diharapkan, maka yang perlu dianalisa adalah :

1. Untuk menampilkan virtual 3D dari rangka tubuh manusia pada

marker,marker harus berada pada jaungkaun kamera/webcam, secara

spesifik jarak antara webcam dan marker akan dianalisa.

2. Yang akan dianalisa selanjutnya yaitu apakah tampilan warna marker

berpengaruh pada objek yang akan ditampilkan.

3. Apakah sistem dapat mengenali banyak marker dalam waktu yang

bersamaan.

4. Apakah aplikasi ini bisa digunakan untuk metode pembelajaran bagi

mahasiswa dan dosen dalam sistem muskuloskeletal.


