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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Desain Penelitian 

Pada penelitian ini penulis menyusun tahapan-tahapan penelitian yang 

dilakukan dari awal sampai akhir. Adapun ilustrasi mengenai tahapan-tahapan 

penelitian secara rinci divisualisasikan pada Gambar 3.1 dibawah ini. 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian 
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Adapun penjelasan mengenai poin-poin yang tercantum pada desain 

penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

1. Mencari topik masalah. 

Penulis mencari topik permasalahan lalu merumuskan dan memutuskan 

cakupan penelitian agar penelitian dapat berjalan terarah dan tujuannya 

jelas. 

2. Studi Literatur. 

Untuk memenuhi bab dua pada proposal penelitian ini, penulis menelusuri 

penelitian yang terkait (state of the art). Adapun literatur yang dipelajari 

meliputi teori Animasi, Motion Capture, Microsoft Kinect, transformasi 

3D dan pemrograman socket. 

3. Pengumpulan Data Sequence Image Depth 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sequence gambar yang 

mengandung data kedalaman (depth-image). Perekaman dilakukan pada 

beberapa gerakan dasar animasi yang biasa dilakukan manusia dalam 

kehidupan sehari-hari, seperti berjalan, melompat, berputar, dan lain-lain. 

Dikumpulkan juga data sequence image depth yang saling 

berkesinambungan untuk membuat kesatuan produk animasi. 

4. Pembuatan Data Model & Environtment 3D 

Membuat model 3D berupa karakter manusia, kerangka, dan environtment 

yang nantinya akan digunakan sebagai karakter animasi yang akan 

digerakan dan object lingkungan pendukung, sehingga hasil akhir animasi 

dapat menjadi produk animasi. 

5. Tracking User pada Data Image Depth 

Dari Sequence Image depth, dilakukan pelacakan user dengan mengolah 

data depth dan akhirnya ditentukan posisi koordinat masing-masing joint 

pada user yang terekam menggunakan OpenNI dan kinect melalui 

perantara middleware NITE.  

6. Data Sequence Image Depth 

Setelah dilakukan pelacakan user dari image depth dan didapatkan posisi 

joint setiap koordinat x, y, dan z, lalu data setiap joint disimpan kedalam 

file format OpenNI (.oni). 
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7. Data 3D 

Setelah dilakukan perancangan model dan environtment 3D, didapatkanlah 

data 3D yang disimpan dalam format blender (.blend). 

8. Pengembangan Perangkat Lunak Kinemator 

Pada proses pengembangannya, digunakan metode pengembangan 

perangkat lunak Waterfall, adapun proses pengembangan perangkat lunak 

dengan metode ini meliputi: 

a. Analisis 

b. Desain 

c. Kode dan Pengujian 

d. Implementasi 

e. Pemeliharaan 

9. Pembuatan Addons Blender 

Untuk membuat aplikasi blender dapat terhubung langsung dengan 

aplikasi motion capture, dibuatlah koneksi socket, untuk membuat socket, 

dibutuhkan fitur tambahan yang tidak disediakan blender, karena aplikasi 

Blender open source, maka penambahan fitur 'custom' berupa addons jadi 

memungkinkan. Dibuatlah beberapa prosedur addons agar blender bisa 

langsung berinteraksi dengan aplikasi Kinemator. Setelah data berhasil 

didapatkan, dilakukan juga representasi data menjadi objek animasi dalam 

bentuk kerangka yang juga prosesnya dimuat dalam addons. 

10. Analisis 

Dilakukan analisis pada sistem motion capture. Analisis yang dilakukan 

meliputi analisis hasil gerakan dan faktor-faktor yang terlibat pada proses 

motion capture dari awal hingga akhir. 

11. Perancangan Desain eksperimen 

Peneliti merancang desain eksperimen dari aplikasi yang telah dibuat. 

Mempersiapkan apa saja yang akan di uji, bentuk pengujian dan penyajian 

hasil pengujian. 

12. Proses eksperimen dan uji sistem 

Peneliti melakukan eksperimen dan uji sistem berdasarkan rancangan 

penelitian yang dibuat.  
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13. Hasil Eksperimen 

Mendapatkan hasil analisis yang dilakukan, dan diolah hasilnya sehingga 

menjadi data yang dapat dibahas. 

14. Penarikan Kesimpulan. 

Peneliti menyimpulkan hasil analisis dari eksperimen yang dilakukan. 

 

3.2 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian merupakan tahapan yang dilakukan dalam suatu 

penelitian, agar penelitian tersebut terstruktur, memiliki tahapan-tahapan yang 

jelas, dan mendapatkan hasil yang sesuai. 

3.2.1 Metode Pengumpulan Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sample berupa 

rekaman model dan data model 3D. Adapun metode atau cara pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1) Data Sequence Image Depth 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa susunan gambar 

(sequence image) direpresentasikan kedalam frame yang mengandung data 

kedalaman (depth-image). Data direkam menggunakan perangkat keras 

Microsoft Kinect. Perekaman dilakukan pada beberapa gerakan dasar 

animasi yang biasa dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, 

seperti: berjalan, melompat, berputar, dan lain-lain. 

2) Data model 3D 

Data 3D digunakan sebagai objek animasi 3D. Bentuk dari model ini 

adalah model manusia, kerangka manusia dan environtment / object 

lingkungan sebagai pendukung. Data ini digunakan sebagai media 

implementasi keluaran aplikasi mocap. Data ini dibuat dengan menggunakan 

aplikasi Blender. Pengumpulan data ini dilakukan dengan dua cara, yaitu 

dengan membuat model sendiri dan mencari model ‘Free Royalty’ / no-

copyright untuk pengujian motion capture. 
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3.2.2 Metode Pengembangan Perangkat Lunak 

Dalam pembuatan sebuah sistem aplikasi mocap dibutuhkan sebuah 

metode agar proses pembuatan sistem terstruktur, terkontrol dan terencana, dalam 

penelitian ini pengembangan sistem menggunakan metode waterfall. Metode 

waterfall merupakan metode pengembangan sebuah sistem yang berbasis pada 

iterative dan incremental model. Biasanya metode ini ditemukan pada 

pengembangan model-model klasik, model ini terdiri dari beberapa tahapan yaitu 

analisis, desain, kode dan pengujian, implementasi kemudian pemeliharaan. 

Seperti yang terlihat pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Diagram Pengembangan Sistem Waterfall (Pressman, 2012) 

4.1. Analisis 

Pada tahap ini merupakan proses menganalisa kebutuhan sistem, 

tentang bagaimana sistem akan dibuat, apasaja yang dibutuhkan oleh 

sistem, menganalisa cara kerja sistem yang nantinya akan digunakan. 

4.2. Desain 

Perancangan dilakukan pada proses ini, rancangan dasar sistem, 

komponen pembangun sistem, serta merancang isi sebuah sistem akan 

seperti apa nantinya. 

4.3. Kode dan Pengujian 

Pembuatan barisan kode-kode yang akan digabung untuk 

membangun sebuah sistem, yang berawal dirancang dibagian 

perancangan, jika proses kode dilakukan sudah sesuai maka dilanjutkan ke 

tahapan pengujian, ditahap pengujian sistem diuji kembali apakah sudah 
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sesuai dengan yang diharapkan atau tidak, terdapat bug atau tidak, agar 

segera ditindak lanjuti. 

4.4. Implementasi  

Proses penerapan setelah melakukan pengujian, jika terdapat kode 

yang harus diperbaiki maka langsung diimplementasikan pada sistem. 

4.5. Pemeliharaan 

Dalam menggunakan sebuah sistem diperlukan sebuah 

pemeliharaan, karena tidak jarang sebuah sistem yang memiliki kerusakan 

atau bug setelah penggunaan, maka dari itu sistem harus terus dilakukan 

pengecekan agar sistem terus berjalan dengan baik. 

3.3 Alat dan Bahan 

Untuk menyelesaikan penelitian dibutuhkan alat dan bahan, alat berupa 

komponen perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software). Bahan 

merupakan data yang akan diolah dalam penelitian. 

3.3.1 Alat Penelitian 

Kebutuhan alat dalam melakukan penelitian dan dalam 

mengimplementasikan data terhadap aplikasi AR dibutuhkan perangkat keras dan 

perangkat lunak pendukung, diantaranya yaitu: 

a. Perangkat Keras (Hardware) 

Spesifikasi erangkat keras pengembangan perangkat lunak adalah 

sebagai berikut: 

 Laptop dengan Processor Intel Core i3 

 RAM 4 GB DDR3 

 Harddisk 500 GB 

 Monitor dengan resolusi 1366 x 768 IntelHD Graphic 

 Microsoft Kinect 

Dan spesifikasi komputer rendering Animasi: 

 Processor Intel Core i5 

 RAM 8 GB DDR3 

 Harddisk 2 TB 

 Monitor dengan resolusi 1366 x 768 
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b. Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 

 Sistem Operasi Windows 7 64-bit 

 Microsoft Office 2010 

 Blender 3D 

 Sublime (Text Editor) 

 CodeBlocks C++ 

 BVHacker 

 ONIRecorder (OpenNI & NITE) 

 Camtasia Studio 

3.3.2 Bahan Penelitian 

Bahan yang dimaksud disini merupakan data yang digunakan untuk proses 

penelitian, data yang digunakan merupakan data yang berhubungan dengan 

mocap, yaitu data sampel gerakan yang direkam melalui Kinect berupa Sequence 

Image Depth dan data 3D berupa model karakter, kerangka/skeleton dan object 

environtment.  


