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ABSTRAK 

PENGEMBANGAN VIRTUAL REALITY  

WARISAN SEJARAH LAMPUNG 

 

Oleh 

GHUFFRONY REZALDHY MS 

Penelitian virtual reality warisan sejarah lampung dilakukan agar memberikan 

ilmu pengetahuan kepada masyarakat khususnya generasi muda tentang lokasi-

lokasi bersejarah di Lampung dengan menggunakan teknologi virtual reality 

sebagai media pembelajaran. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan metode Agile Kanban. Data – data yang dibutuhkan untuk 

penelitian ini berupa foto 360o lokasi, 3D model lokasi dan juga informasi 

tekstual. Lokasi yang ditetapkan sebagai objek penelitian yaitu menara siger 

berlokasikan di panjang lampung, museum lampung yang berlokasikan di bandar 

lampung, goa jepang berlokasi di teluk betung bandar lampung, vihara thai hin bio 

berlokasikan di teluk betung  lampung, monumen krakatau berlokasikan di teluk 

betung bandar lampung, masjid al-anwar berlokasikan di teluk betung bandar 

lampung, rumah adat nuwo sesat berlokasikan di teluk betung bandar lampung, 

dan pura kerthi buana berlokasikan di teluk betung bandar lampung. Pembuatan 

sistem menggunakan software Unity 2019.4. Pada sistem menampilkan informasi 

yang didapatkan pada saat pengambilan data, penampilan data berupa 360o foto 

lokasi, 3D model lokasi dan antarmuka tekstual pada virtual reality. Hasil 

penelitian ini yaitu jika aplikasi dijalakan pada android versi lebih kecil dari 6.0.1 

maka aplikasi dapat dijalankan, namun akan patah-patah atau drop FPS, jika 

dijalankan pada android versi 6.0.1 sampai dengan versi terbaru 10.0 maka FPS 

akan stabil berjalan pada 50-60 FPS. Aplikasi ini dapat berjalan di smartphone 

dengan spesifikasi minimal API 27 atau versi Oreo dengan minimal RAM 4GB.  

Kata kunci : virtual reality, warisan sejarah lampung, agile kanban 

  



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

DEVELOPMENT OF VIRTUAL REALITY 

HERITAGE OF LAMPUNG'S HISTORY 

 

By 

GHUFFRONY REZALDHY MS 

Virtual reality research on Lampung's historical heritage is carried out to provide 

knowledge to the community, especially the younger generation about historic 

locations in Lampung by using virtual reality technology as a learning medium. 

The method used in this study is the Agile Kanban method. The data needed for 

this research are in the form of 360o location photos, 3D location models, and 

also textual information. The locations designated as objects of research are the 

Siger Tower located in Panjang Lampung, the Lampung Museum located in 

Bandar Lampung, the Japanese Cave located in Teluk Betung, Bandar Lampung, 

the Thai Hin Bio Temple located in Teluk Betung Lampung, the Krakatau 

Monument located in Teluk Betung, Bandar Lampung, The Al-Anwar Mosque is 

located in Teluk Betung, Bandar Lampung, the traditional house of Nuwo Serat is 

located in Teluk Betung, Bandar Lampung, and Pura Kerthi Buana is located in 

Teluk Betung, Bandar Lampung. Making the system using the Unity 2019.4 

software. The system displays the information obtained at the time of data 

collection, the appearance of the data in the form of 360o location photos, 3D 

location models, and textual interfaces in virtual reality. The results of this study 

are that if the application is run on an android version smaller than 6.0.1 then the 

application can be run, but it will break or drop the FPS, if it is run on android 

version 6.0.1 up to the latest version 10.0 then the FPS will be stable running at 

50 -60 FPS. This application can run on smartphones with a minimum 

specification of API 27 or the Oreo version with a minimum of 4GB RAM. 

Key words : virtual reality, hearitage of lampung, agile kanban 
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1 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Provinsi Lampung adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak peninggalan 

sejarah, salah satunya yaitu bangunan Museum Lampung. Museum Lampung 

yang didirikan pada tahun 1975, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. 

Dr. Fuad Hasan. Museum lampungyang memiliki nama lain yaitu Ruai Jurai, yang 

berarti Dua Keturunan Penduduk Lampung. [1] Museum lampung sendiri 

didirikan dengan tujuan sebagai tempat wisata edukasi, agar masyarakat dapat 

mengetahui informasi mengenai warisan sejarah yang pernah ada di Provinsi 

Lampung. Namun dengan perkembangan zaman yang semakin modern dan 

semakin banyaknya tempat wisata hiburan seperti, pantai, danau, pegunungan, 

kolam pemancingan dan sebagainya. [2] 

 

Dengan demikian masyarakat menjadi kurang tertarik untuk berkunjung ke 

Museum Lampung kembali.Wisata edukasi yang ada di Provinsi Lampung ini ada 

banyak dan lokasi yang berjauhan antara satu tempat dengan satu tempat yang 

lain, sesuai dengan sejarah yang tumbuh berasal dari daerah mana. Pada era yang 

modern ini, banyak metode penyampaian informasi mengenai sejarah dengan 
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memanfaatkan teknologi yang saat ini berkembang. Salah satunya ialah 

menggunakan teknologi Virtual Reality sebagai media penyampaian informasi 

mengenai edukasi sejarah.Virtual Reality atau realitas maya adalah teknologi yang 

dapat membuat seorang pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan yang ada 

dalam dunia virtual dan dapat memberikan informasi. Saat ini virtual reality 

banyak digunakan sebagai alat pembelajaran ataupun simulasi yang bermanfaat 

bagi penggunanya, sebagai contoh yaitu simulasi penerbangan pesawat, simulasi 

mengemudi mobil, bahkan pembelajaran untuk operasi pada dunia kedokteran. 

 

Pembelajaran memiliki banyak metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Salah satunya ialah dengan virtual reality, yang mempermudah individu untuk 

menerima sebuah informasi dengan menarik dan mudah diingat. Pada saat ini 

virtual reality sudah menjadi bagian dari sistem pembelajaran, disegala bidang 

contonya, yaitu dibidang pendidikan, keteknikan, kedokteran, pertanian, bahkan 

perkantoran. Bukan hanya bentuk penyampaiannya yang menarik, melainkan dari 

segi inovasi dan modernisasi yang membuat virtual reality menjadi alat yang 

sangat berguna dalam bidang pendidikan. Potensi untuk berkembangnya virtual 

reality dalam dunia pendidikan sangatlah diperlukan, dikarenakan virtual reality 

yang dibentuk atau diciptakan dengan tujuan pembelajaran yang bermanfaat dan 

juga dapat mempermudah guru dalam menjelaskan materi yang diajarkan.  

 

Untuk mempermudah mendapatkan informasi, yang perkembangannya teknologi 

semakin unik dan terbarukan, maka dalam kasus ini menggunakan teknologi 

virtual reality, yang dimana pengguna dapat merasakan bahwa ia sedang berada di 
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tempat-tempat bersejarah di provinsi lampung. Tak hanya sekedar berada dalam 

lingkungan realitas maya, namun juga pengguna akan disuguhkan dengan 

informasi textual yang akan menjelaskan mengenai tempat tersebut. Sehingga 

pengguna dapat mengetahui tempat tersebut tanpa harus berkunjung jauh-jauh 

untuk melihat secara langsung ke tempat bersejarah di provinsi lampung. 

 

Dengan kondisi pandemi COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) pada saat ini 

sangat berpengaruh dengan pariwisata yang ada di Lampung, masyarakat yang 

ingin berkunjung ke lokasi-lokasi bersejarah ataupun ingin belajar mengenai 

lokasi bersejarah di Lampung mejadi dibatasi, dikarenakan adanya peraturan 

untuk Physical Disatancing dan Stay at Home oleh Pemerintah Indonesia. Maka 

dari itu dengan adanya aplikasi Pembelajaran memanfaatkan Teknologi Virtual 

Reality ini maka masyarakat umum khususnya anak milenial ataupun juga siswa 

dan mahasiswa yang ingin belajar, dapat langsung merasakan seperti berkunjung 

ke lokasi tersebut tanpa harus berpergian ke lokasi-lokasi bersejarag di Lampung. 

Dengan kata lain, aplikasi ini mempermudah untuk belajar atau mengetahui 

informasi mengenai tempat-tempat bersejarah di Lampung, dan juga 

meningkatkan industri pariwisata dari segi teknologi. 

 

Oleh karena itu, diharapkan aplikasi menggunakan teknologi virtual reality ini 

dapat membantu Proses Belajar Mengajar (PBM) serta penyampaian dengan 

teknologi yang dapat menarik siswa ataupun masyarakat umum untuk 

mempelajari sejarah dengan mudah dan menarik, juga dapat menimbulkan 

ketertarikan dan manfaat dalam bidang pendidikan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang mendasari 

penelitian ini adalah bagaimana mengembangkan virtual reality warisan sejarah 

lampung sebagai media pembelajaran generasi muda melalui metode agile kanban 

menggunakan Unity 3D. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah mengembangkan 

virtual reality warisan sejarah lampung sebagai media pembelajaran generasi 

muda. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut : 

1. Sebagai acuan virtual reality warisan sejarah lampung. 

2. Bagi lembaga pendidikan dapat memberikan pembelajaran warisan sejarah 

lampung dengan menggunakan teknologi virtual reality. 

3. Sebagai dasar untuk mengembangkan virtual reality warisan sejarah 

lampung sebagai pembelajaran bagi pembelajar ataupun masyarakat 

umum. 

4. Mendapatkan ilmu dan pengetahuan mengenai : 

a. Membangun sebuah aplikasi virtual reality menggunakan software 

Unity 3D. 

b. Mendapatkan ilmu pengetahuan mengenai modeling 3d 

menggunakan software blender. 
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c. Mengetahui cara menggunakan Samsung Gear untuk menggambil 

gambar 360. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, digunakan penyusunan penulisan yang sistematik 

yang terbagi menjadi lima bab. Kelima bab tersebut yang berisikan tentang : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi latar belakang yang mendasari penelitian ini, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi definisi dari berbagai sumber yang mendukung pada penelitian ini. Baik 

dari sumber buku maupun jurnal kajian – kajian untuk menambah keilmiahan dari 

penelitian yang dilakukan. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisi tentang metode perancangan aplikasi berbasis virtual reality dan juga berisi 

waktu, tempat, jadwal penelitian juga alat dan bahan yang dibutuhkan selama 

perancangan. 

 

BAB IVPEMBAHASAN 

Pada bagian bab ini membahas tahapan-tahapan yang dilaksanakan menggunakan 

metode penelitian agile kanban. 
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BAB V KESIMPULAN 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari sistem yang telah dibuat dan 

juga saran untuk dijadikan acuan dalam penelitian selanjutnya. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 

 

  



 

 

 

 

 

2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Lampung 

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian 

menjadi Undang-undang 14 tahun 1964, lahirlah Provinsi Lampung pada tanggal 

18 Maret 1964 yang kemudian Keresidan Lampung ditingkatkan menjadi Daerah 

Tingkat I Provinsi Lampung. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan 

Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Sebelum tanggal 

18 maret 1964 secara administratif Provinsi Lampung masih merupakan bagian 

dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia 

merdeka memang telah menunjukan banyak potensi dan juga corak budaya yang 

sangat beragam. Pada saat zaman VOC Lampung menjadi salah satu yang tak 

luput dari penjajahan Belanda. Provinsi Lampung melahirkan banyak pahlawan-

pahlawan pada saat itu, yang melawan penjajah Belanda. Salah satunya ialah 

pahlawan Radin Inten, yang kini telah dibuatkan patung sebagai tanda 

penghormatan karena jasanya yang telah membantu provinsi lampung dari 

penjajahan belanda. Provinsi lampung pada kala itu memiliki penguasa-penguasa 

Lampung asli yang terpencar pada tiap-tiap desa ataupun kota yang disebut 
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dengan “Adipati” secara hirarkis tidak berada dibawah koordinasi penguasaan 

Jenang Gubernur. [3] 

 

2.2 Media Pembelajaran 

Peran dari pembelajar adalah menyediakan, menunjukan, membimbing dan 

memotivasi pembelajar agar dapat berinteraksi dengan berbagai sumber belajar 

yang ada. Sumber belajar tidak hanya berasal dari individu, melainkan sumber 

belajar didapatkan bisa darimana saja, seperti dari alam, lingkungan, bahkan 

benda sekalipun, tergantung apakah kita memanfaatkan sebagai sumber untuk 

belajar. [4] 

 

 

Gambar 2-1 Contoh Media Pembelajaran 

 

Ada banyak wujud dari interaksi pembelajaran, contohnya seperti mendengarkan 

pembelajaran yang diberikan oleh guru. Namun jika proses pembelajaran hanya 
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mendengarkan saja, maka patut diragukan efektifitasnya. Dikarenakan belajar 

akan lebih efektif apabila si pembelajar diberikan kesempatan untuk melakukan 

aktifitas, melalui multi-metode atau multi-media. Melalui berbagai metode 

pembelajaran, pembelajar akan lebih banyak berinteraksi secara aktif dengan 

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki oleh pembelajar itu sendiri. [5] 

 

Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari 

“medium” yang secara harafiah yang berarti sebuah perantara atau pengantar. 

Secara umum dapat diartikan bahwa segala sesuatu yang dapat menyalurkan 

informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Media sangat 

berkaitan erat dalam bidang komunikasi. Maka proses belajar mengajar pada 

dasarnya adalah melakukan suatu komunikasi, sehingga media yang digunakan 

dalam pembelajaran tdisebut dengan media pembelajaran. [5] 

 

Terdapat media pendidikan, yang digunakan dalam proses dan mencapai tujuan 

dalam pendidikan. Pada hakekatnya media pendidikan juga merupakan media 

komunikasi, karena proses pendidikan juga merupakan proses komunikasi. Media 

pendidikan dan media pembelajaran itu berbeda, yang membedakannya ialah 

media pendidikan adalah sifatnya lebih umum, sedangkan media pembelajaran 

adalah sifatnya lebih khusus. Tidak semua media pendidikan adalah media 

pembelajaran, tetapi setiap media pembelajaran adalah media pendidikan. [6] 

 

Dalam media pembelajaran terdapat alat peraga yang dipergunakan untuk 

memperagakan fakta, konsep, prinsip atau prosedur tertentu agar terlihat nyata / 
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kongrit. Alat peraga bisa berupa alat (benda) yang digunakan oleh pembelajar 

untuk mempermudah dalam proses belajar. Salah satu contohnya ialah dengan 

media visual, yang dapa mempermudah pembelajar untuk mengingat sebuah 

objek yang dilihatnya. Dengan kasus tertentu ada beberapa media yang digunakan 

untuk proses pembelajaran, yaitu media visual, media audio, media video, media 

textual. [6] 

 

2.3 Virtual Reality 

Virtual Reality merupakan pemunculan gambar-gambar tiga dimensi yang dibuat 

oleh komputer sehingga dapat terlihat dengan bantuan sejumlah perangkat 

tertentu, yang menjadikan penggunaknya seolah-olah terlibat langsung secara 

fisik dalam lingkungan tersebut. Virtual Reality membutuhkan perangkat yang 

dirancang untuk tujuan tertentu dalam teknologi ini, sehingga mampu menjadikan 

orang yang merasakan dunia maya terkecoh dan yakin bahwa yang dialaminya 

adalah nyata. Terdapat beberapa kperangkat pendukung yang digunakan yaitu 

Headset Virtual Reality, Force ball/tracking, Controller wands, Voice 

reconigtion, Joysticks / gamepad, Data gloves, Treadmills, Motion trackers / 

bodysuits. [7] 
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Gambar 2-2 Penggunaan Virtual Reality 

 

Definisi Virtual Reality paling populer yaitu mengacu pada teknologi tertentu. 

Sistem ini biasanya mencakup komputer yang mampu menjalankan animasi 

secara real-time, kontroler dari sepasang sarung tangan dan sebuah pelacak posisi 

(position tracker), dan menggunakan layar stereoscopic yang dipasangkan 

dikepala. Sensory-immersion VR merupakan hal terpenting yaitu antar muka 

(Interface) yang mendukung agar pengguna dapat merasakan bahwa benar-benar 

berada dalam lingkungan virtual, Projection VR merupakan interaksi antara 

pengguna dengan lingkungan virtual. Simulator VR digunakan untuk 

mendekatkan pengguna kepada realitas lingkungan. Salah satu inovasi yang 

dibuat saat ini untuk pembelajaran ataupun untuk memberikan informasi yang 

sering kita jumpai yaitu virtual tour. Virtual tour sendiri berarti tur secara virtual, 

yang berarti pengguna akan berada pada suatu lokasi yang biasanya terdiri dari 

beberapa foto maupun video. 
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Telepresence dapat didefinisikan sebagai pengalaman kehadiran dalam suatu 

lingkungan dengan cara media komunikasi. Dengan kata lain “presence” mengacu 

pada presepsi alami dari suau lingkungan, dan “telepresence” mengacu pada 

presepsi pada lingkungan yang dimediasi. Lingkungan ini bisa bersifat sementara 

atau lingkungan “nyata” yang secara spasial (misalnya, ruang yang jauh dapat 

dilihat melalui kamera video), atau tidak adanya virtual world yang disintesis oleh 

sebuah komputer (misalnya, “dunia” yang dibuat dalam sebuah game). [8] 

 

2.4 Virtual Tour 

Virtual Tour ( atau biasa juga disebut dengan panaromic tour) adalah sebuah 

simulasi dari sebuah tempat yang nyata, bisanya virtual tour terdiri dari beberapa 

foto 360o panorama. Tak hanya sebatas foto 360o namun juga dapat menggunakan 

unsur-unsur multimedia seperti efek suara, musik, narasi, dan tulisan. Berbeda 

dengan tour sebenarnya, virtual tour biasanya di akses melalui komputer desktop, 

oculus, bahkan smartphone. Istilah “panoramic tour” dan “virtual tour” sering 

digunakan untuk menggambarkan merbagai macam dari video dan media berbasis 

fotografi. Kata “panorama” mengindikasikan sebuah pandangan yang tidak 

terputus, dikarenakan panorama terdiri dari sekumpulan foto yang memanjang 

ataupun pengambilan fotonya ataupun videonya yang kameranya berputar atau 

bergeser. [9] 
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Gambar 2-3 Virtual Tour 

 

2.5 Headset Virtual Reality 

Headset Virtual Reality adalah sebuah perangkat tambahan yang sangat 

dibutuhkan untuk mengakses virtual reality sehingga pengguna dapat merasakan 

virtual world (dunia virtual) yang di lihat seperti dunia nyata. Pada headset 

terdapat sensor gyroscope yang dapat mengetahui arah dan gerakan yang timbul 

pada perangkat. Sensor gyroscope di perangkat ini digunakan untuk mendeteksi 

gerakan berdasarkan grafitas yang tentunya mendeteksi penggunan sehingga dapat 

menyesuaikan dengan lingkungannya. Gyroscope ini dapat mengukur 3 sumbu 

sekaligus yang terdiri dari sumbu X untuk kiri dan kanan, sumbu Y untuk atas dan 

bawah, dan sumbu Z untuk depan dan belakang. Terdapat pula perangkat yang 

sejenis dengan headset virtual reality, yaitu  Google Cardboard. 
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Google Cardboard adalah suatu perangkat yang berupa headset virtual reality 

yang dikembangkan oleh Google. Google Cardboard diperuntukan untuk 

mobilitas vitual reality yang dapat dibawa kemana saja tanpa harus terhubung ke 

komputer. Google Cardboard memerlukan smartphone untuk memproyeksikan 

gambar kelensa headset juga pada Google Cardboard terdapat komponen yang 

sangat penting, yaitu lensa professional, yang berguna agar pengguna dapat 

melihat relitas maya yang ada pada smartphone, terdapat pula perekat berupa tali 

yang elastis dan nyaman agar dapat dipasangkan ke kepala dengan mudah. Harga 

dari Google Cardboard ini beragam dimulai dari harga paling rendah yaitu 

Rp.50.000,- sampai yang paling tinggi yaitu Rp.250.000,-. 

 

 

Gambar 2-4 Google Cardboard 

 

2.6 Kamera 360o 

Kamera 360o adalah sebuah perangkat keras / alat yang dapat mengambil gambar 

ataupun video dengan sudut 360o. Terdapat beberapa macam produk yang 
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menyediakan kamera 360o, contohnya seperti Samsung, Xiaomi dan lainnya. 

Untuk Samsung sendiri mengeluarkan Samsung Gear 360o, bentuk dari Samsung 

Gear ini yatu bulat dan mempunyai 2 lensa pada setiap masing-masing sisi. 

Dengan desain yang minimalis, dapat memudahkan pengambilan gambar ataupun 

video. Kamera Samsung Gear 360o ini memiliki resolusi video sebesar 4K dan 

lensa yang terdapat pada masing-masing sisi yaitu 15MP (megapixel). 

 

 

Gambar 2-5 Kamera 360o 

 

2.7 Foto Panorama 

Foto panorama merupakan sebuah gabungan dari beberapa foto yang tumpang 

tindih sebagian dengan tujuan untuk menghasilkan foto yang luas. Foto panorama 

mampu mempresentasikan objek yang luas bahkan secara 360o. Jenis foto 

panorama yang digunakan pada penelitian ini adalah panorama jenis 

Equirectangular yang mencakup keseluruhan arah dan objek. Foto 
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equirectangular memiliki dimensi dengan sudut 360o x 180o, sehingga seluruh 

objek kanan, kiri, atas, bawah dan belakang dapat dilihat. [10] 

 

Gambar 2-6 Foto panorama 

 

2.8 Blender 3D 

Blender merupakan software modeling, rendering dan animasi tiga dimensi 3D 

yang kini banyak digunakan oleh animator di Indonesia dan seluruh dunia. 

Dengan ukuran yang hanya 50MB, memiliki peforma yang baik, kemudahan bagi 

pengguna untuk menggunakannya dan kelengkapannya yang bisa mengalahkan 

software seniornya 3D Max dan Autodesk Maya. Selain modeling dan animasi 3D, 

blender dapat juga digunakan sebagai video editing, video effect, image 

retouching dan game development. [11] 
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Gambar 2-7 Blender 3D 

 

2.9 Unity 3D Engine 

Unity 3D Engine merupakan sebuah perangkat lunak (software) yang dirancang 

untuk dapat mengembangkan sebuah Video Game. Fungsi utama yang disediakan 

oleh game engine yaitu render engine (mesin render) yang berguna untuk 

merender grafis 2D ataupun 3D, terdapat juga fitur physics engine untuk membuat 

objek 3D berlaku selayaknya benda nyatanya (dapat terpengaruh gravitasi, 

disentuk, bertabrakan), soud (suara), script, animation, artificial intelegent (AI), 

jaringan, streaming, manajemen memori, threading, dan grafik animasi.  

Occlusion culling pada unity yaitu proses yang mencegah unity melakukan 

rendering pada GameObject yang tidak terlihat pada pandangan kamera. Setiap 

frame kamera melakukan operasi occlusion culling di suatu scene dan 

mengecualikan (menyisihkan) yang tidak perlu di render oleh kamera. Sehingga 

unity dapat memperkecil kinerja CPU dan GPU untuk proses rendering. [12] 
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Gambar 2-8 Unity 3D 

 

2.10 Microsoft Visual Studio 

Microsoft Visual Studio merupakan sebuah suite software yang biasa digunakan 

sebagai pengembangan aplikasi. Microsoft Visual Studio memiliki komponen 

utama didalamnya sebagai pengembang aplikasi, diantaranya kompiler, SDK, 

Integrated Development Environment (IDE), dan juga library. Perangkat lunak ini 

dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi berupa native code ataupun 

manage code.Unity mendukung penggunaan microsoft visual studio sebagai text 

editor atau sebagai text scripting. Dikarenakan microsoft visual studio sudah 

menyiapkan library yang akan dipakai untuk mengkompilenya di unity. [12] 
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2.11 Kanban 

Kanban merupakan kata dari bahasa Jepang, yang berarti papan tanda. “Kan” 

yang memiliki arti Visual dan “Ban” memiliki arti Kartu. Kanban merupakan 

metodelogi yang gesit yang tidak berulang. Pada kanban menggunakan sistem 

kartu visual sebagai alat untuk menyediakan informasi dalam rangka mengatur 

pergerakan persediaan dan bahan baku. Secara umum metode kanban ini ialah 

untuk meningkatkan prediktabilitas dan stabilitas dalam pengendalian persediaan 

sehingga menjadi lebih responsif terhadap perubahan apapun. Kanban 

memungkinkan perangkat lunak dikembangkan dalam suatu project yang besar. 

[13] 

Terdapat perbedaan antara agile dan scrum, yaitu agile merupakan sebuah metode 

pengembangan yang menekankan bahwa tidak semua tahapan harus dilakukan 

secara sempurna dulu yang kemudian lanjut untuk ketahap selanjutnya, tetapi 

setiap tahap dikerjakan kemudian lajut ketahap berikutnya, jika ada perubahan 

atau kekurangan maka tahapan itu dapat ditinjau ulang kembali. Pada Kanban 

terdapat backlog yang berisikan task user’s story yang akan dikerjakan, planned 

berisikan penempatan user’s story yang dipecah menjadi task yang akan 

dikerjakan, dalam planned terdapat user’s story dan task yang bisa lebih dari satu, 

juga terdapat increment atau penambahan lebih dari satu user’s story. Kemudian 

pada In Progress terdapat user’s story yang dikerjakan dan juga terdapat task 

yang dikerjakan, juga terdapat incerement . Pada developed berisikan task yang 

dikerjakan. Pada tahap tested melakukan testing pada task yang baru dikerjakan 

apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau sesuai dengan user’s story. 

Tahapan terakhir yaitu completed atau bisa juga disebut done jika semua task 



20 

 

 

yang sudah selesai dikerjakan dan sudah melakukan testing maka akan masuk 

dalam tahap completed. 

 

Gambar 2-9 Agile Kanban Methodelogy Card 

 

2.12 Penelitian Terkait 

Ada beberapa penelitian terkait mengenai penelitian ini. 

Tabel 2-1 Penelitian Terkait 

No 

Judul, 

Peneliti, 

Publikasi 

Metode Keterkaitan 

1 Pengembangan Museum 

Virtual Interaktif 

Menggunakan 

Teknologi Desktop 

Virtual Reality Pada 

Museum 

Ranggawarsita, 

Servasius Vidiardi, 

Universitas Negeri 

Semarang [14] 

Research and 

Development 

(Penelitian dan 

Pengembangan) 

Pada penelitian ini menggunakan 

teknologi virtual reality yang 

menunjukan sejarah, dan juga 

mengarahkan untuk menjadikan 

tempat sejarah sebagai wisata 

edukasi 
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2 Implementasi Virtual 

Tour Sebagai Media 

Informasi Daerah (Studi 

Kasus : Kota Manado), 

Fadli Umafagur, Steven 

R. Sentinuwo & Brave 

A. Sugiarso, 

E-journal Teknik 

Informatika [9] 

MDLC 

(Multimedia 

Development 

Life Cycle) 

Pada penelitian ini virtual 

toursebagai implementasi media 

informasi untuk penyampaian 

informasi-informasi mengenai 

tempat tersebut 

3 Penerapan Kanban pada 

Sistem Inventori PT 

FSCM Manufacturing 

Indonesia, 

Hans Thadeus & Tanti 

Octavia, 

Jurnal Tirta [13] 

Kanban Pada penelitian ini sama-sama 

menggunakan metode penelitian 

kanban 

4 Pengembangan 

Pembelajaran Sejarah 

Dengan Scientific 

Approach Melalui 

Outdoor  Study Di 

Kelas Xi Iis 4 Sma 

Negeri Ajibarang, 

Diah Apriliana, 

Indonesian Journal of 

History Education [15] 

Pendekatan 

Ilmiah (Scientific 

Approach) 

Penelitian ini membahas mengenai 

pendidikan sejarah , dan juga 

bagaimana cara agar siswa menjadi 

lebih aktif dalam mengkonstruksi 

pengetahuan dan keterampilannya 

5 Museum Lampung 

Sebagai Media 

Pembelajaran Sejarah, 

Umi Hartati, 

Jurnal HISTORIA [2] 

Penelitian 

Kualitatif 

Pada penelitian ini membahas 

mengenai memanfaatkan Museum 

Lampung sebagai alternatif media 

pembelajaran sejarah 

6 Penggunaan Model 

Pembelajaran Interaktif 

Berbasis Aktivitas 

Untuk Meningkatkan 

Pembelajaran 

Interaktif 

Pada penelitian ini menjadikan 

pembelajaran interaktif sebagai cara 

agar siswa dapat menemukan 

pemahaman melalui suatu interaksi 
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Prestasi Belajar Siswa 

Kelas Vi Pada Pelajaran 

Pkn Sd Negeri 09 

Kabawetan, 

Elfa Sumiyati, 

[16] 

  



 

 

 

 

 

3 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari Juni 2020 sampai November 2020 yang 

bertempat di Laboratorium Terpadu Jurusan Teknik Elektro Universitas 

Lampung. 

 

3.2 Jadwal Penelitian 

Jadwal yang direncanakan untuk penelitian ini adalah : 

Tabel 3-1 Jadwal Penelitian 

No Aktivitas 

Bulan 

Jun 

2020 

Jul 

2020 

Agst 

2020 

Sep 

2020 

Okt 

2020 

Nov 

2020 

1 Requirement Gathering       

2 Penentuan User Story       

3 Penentuan Backlog       

4 Development       

5 Testing       

6 Done       

7 Pelaporan       
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3.3 Alat dan Bahan 

Alat yang akan digunakan untuk menunjang pengembangan penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3-2 Alat penelitian 

No Nama Alat Spesifikasi Deskripsi 

1 Komputer Intel Core i3, 4GB 

RAM 4GB dan 

Sistem Operasi 

Windows 10 

Hardware yang digunakan untuk 

memperoses semua data yang akan 

digunakan selama pengerjaan penelitian 

2 Headset 

Virtual 

Reality 

Lensa professional, 

spons yang nyaman 

dan tali pengikat 

yang elastis 

Perangkat yang digunakan untuk 

melihat Virtual Reality menggunakan 

Smartphone 

3 Kamera 

360o 

Samsung Gear Perangkat ini berfungsi untuk 

mengambil gambar berupa foto 360o 

4 Tripod Tinggi : Maks 

175cm, Min 55cm, 

Berat 400g 

Alat yang digunakan sebagai penyangga 

kamera 360o 

5 Unity 3D 2019.3.14 Software yang digunakan untuk 

membuat aplikasi virtual reality dan 

menggunakan Asset Google VR : 

GvrControllerMain, GvrEventSystem, 

GvrControllerMain dan 

GvrRecticlePointer 

6 C# Sebagai 

pengkodean di 

Unity3D 

Sebagai pengkodean perintah dan aksi 

di Unity3D 

7 Microsoft 

Visual 

Studio 

Microsoft Visual 

Studio Community 

2019, Version 

16.2.0 

Software untuk pembuatan dan editing 

script dalam Unity 3D 

8 Blender  Software 3D Modeling 
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Bahan yang akan digunakan dalam pengembangan penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3-3 Bahan penelitian 

No Nama Bahan Spesifikasi Deskripsi 

1 Foto lokasi Foto 

equirectangular 

Foto lokasi warisan sejarah lampung 

sesuai dengan list yang sudah ada 

2 Informasi 

lokasi WSL 

Catatan Catatan berupa informasi mengenai 

lokasi WSL 

3 3D Model 

lokasi 

3d model .obj 

.fbx 

File FBX lokasi 

 

3.4 Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian yang digunakan pada penelitian Pengembangan Virtual 

Reality Warisan Sejarah Lampung menggunakan metode Agile Kanban. Tahapan 

metode yang digunakan berdasarkan penelitian ini yaitu Requirement Gathering, 

User Story, Backlog, Development, Testing, Done, dan Pelaporan. 

 

 

Gambar 3-1 Workflow Penelitian 
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Penjelasan dari Gambar 3.3 Workflow penelitian, yaitu sebagai berikut : 

1. Tahap pertama yaitu Requirement Gathering sebagai dasar dari penelitian 

dan digunakan sebagai dasar untuk penentuan user story maupun 

pengembangan penelitian. 

2. Tahap ke-dua yaitu tahap User Story merupakan menentukan fitur dan 

kegiatan apa saja yang harus dilakukan dalam pengembangan aplikasi.  

3. Tahap ke-tiga yaitu memecah user story menjadi backlog.  

4. Tahap ke-empat Development(pengembangan). Pada tahap development 

ini memiliki batas task card yang akan dikerjakan yaitu 5 task dalam 

sekali pengerjaan dan apabila terdapat slot kosong pada development maka 

diperbolehkan mengambil 1 task card sampai slot terpenuhi. 

5. Tahap ke-lima Testing adalah tahapan dimana setiap task card yang selesai 

dikerjakan pada tahap development maka akan langsung dilakukan 

blackBox testing. 

6. Tahap ke-enam yaitu Done dimana setiap task card yang sesuai dengan 

yang diharapkan ketika melakukan testing, maka akan masuk kedalam 

kategori Done. 

7. Tahap terakhir yakni Pelaporan. Dimana melaporkan segala kegiatan yang 

telah dilakukan selama pengembangan sistem. 

 

3.4.1 Requirement Gathering 

Pada tahapan ini terdapat requirement gathering yaitu mencari data menganai 

tempat-tempat warisan sejarah di lampung berupa catatan, foto-foto yang nantinya 
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akan dimasukan kedalam database. Berikut merupakan list tempat yang akan di 

olah kedalam aplikasi : 

Tabel 3-4 Lokasi pengambilan gambar 

No. Nama Lokasi 

1 Museum Lampung Bandar Lampung 

2 Vihara Thay Hin Bio Teluk Betung, Bandar Lampung 

3 Masjid Al-Anwar Teluk Betung, Bandar Lampung 

4 Menara Siger Lampung Panjang, Bandar Lampung 

5 Monumen krakatau Teluk Betung, Bandar Lampung 

6 Pura Kerti Bhuana Panjang, Bandar Lampung 

7 Rumah Adat Nuwo Sesat Teluk Betung, Bandar Lampung 

8 Goa Jepang Teluk Betung, Bandar Lampung 

 

Pada tahapan ini adalah merupakan tahapan yang paling utama dan penting, 

dikarenakan apabila terjadi suatu kesalahan pada tahap ini maka akan 

menyebabkan terjadinya kesalahan pada tahapan selanjutnya. Karena itu 

dibutuhkan suatu pedoman dalam mengembangkan sistem yang dibangun. Berikut 

merupakan beebrapa fungsi yang dibutuhkan pada aplikasi virtual reality warisan 

sejarah lampung : 
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3.4.1.1 Kebutuhan Fungsional 

Pada penelitian ini memiliki kebutuhan dasar aplikasi atau kebutuhan fungsional 

yaitu : 

1. Mengunjungi tempat wisata virtual. 

2. Melihat informasi di tempat wisata virtual. 

3. Dapat memilih tempat wisata virtual dengan panel lokasi. 

 

3.4.1.2 Kebutuhan Non-Fungsional 

Pada penelitian ini juga memiliki kebutuhan non-fungsional diantaranya : 

1. Dapat memilih melalui pandangan (Gaze Control) 

Gaze Control ini berfungsi sebagai pointer dalam melakukan sebuah aksi, 

dikarenakan hanya menggunakan headset virtual reality tanpa 

menggunakan controller, maka digunakanlah gaze control sebagai 

pointernya. Gaze control ini memiliki aksi untuk memilih aksi yang 

memiliki durasi 1,5 detik. 

2. Perpindahan tempat terjadi secara instan (Teleportasi) 

Pengguna dapat berpindah atau teleportasi dari satu lokasi ke lokasi yang 

lain hanya dengan memilih menu maps dan memilih lokasi yang ingin 

dituju. 

3. Bisa kembali ke menu awal (home) dari layar mana pun 

Saat pengguna berada pada lokasi warisan sejarah lampung virtual 

pengguna dapat kembali ke menu awal aplikasi. 
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4. Bisa keluar dari aplikasi 

Selain menjelajahi lokasi warisan sejarah lampung terdapat fitur yang 

penting lainnya yaitu untuk keluar dari aplikasi, jika pengguna ingin 

mengakhiri menjelajahi lokasi warisan sejarah lampung. 

5. Memiliki antarmuka virtual reality 

Antarmuka virtual reality akan membantu pengguna untuk menggunakan 

aplikasi melalui interaksi virtual reality 

6. Objek warisan sejarah tersedia dalam model 3 Dimensi low poly. 

7. Tersedia foto 360o untuk objek warisan sejarah lampung. 

 

3.4.1.3 User story dan Backlog 

User story adalah bagian penting yang selanjutnya, dimana pada user story ini 

adalah menceritakan bagaimana pandangan dari sudut pandang orang pertama 

mengenai apa saja yang akan dilakukan oleh user. Sedangkan backlog adalah 

pemecahan dari user story. Yang berisikan task card yang akan dikerjakan selama 

tahap development. Terdapat beberapa user story diantaranya, yaitu : 

 

1. Saya pengguna aplikasi ingin memulai wisata WSL 

2. Saya pengguna aplikasi ingin memilih objek wisata WSL 

3. Saya pengguna aplikasi ingin mengetahui informasi ditempat wisata WSL 

4. Saya pengguna aplikasi ingin mengetahui cara penggunaan aplikasi 

5. Saya pengguna aplikasi ingin mengetahui informasi aplikasi 

6. Saya pengguna aplikasi ingin keluar dari aplikasi 
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Kemudian dipecah menjadi backlog diantaranya adalah : 

1. Membuat panel menu utama 

2. Membuat tombol mulai 

3. Membuat tombol bantuan 

4. Membuat tombol informasi 

5. Membuat tombol keluar 

6. Membuat panel lokasi 

7. Membuat setiap button lokasi 

8. Membuat panel menu 

9. Mencari informasi objek WSL di internet 

10. Mengambil gambar tempat objek wisata WSL 

11. Memasukan Informasi WSL ke dalam database 

12. Menginputkan data lokasi kedalam panel informasi 

13. Membuat panel informasi objek WSL 

14. Membuat model 3D lokasi 

15. Membuat panel menu bantuan 

16. Membuat cara-cara penggunaan aplikasi 

17. Membuat panel menu informasi 

18. Membuat informasi singkat mengenai aplikasi 

19. Membuat panel keluar 

20. Membuat tombol opsi keluar 
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3.4.2 Development 

Pada tahapan pengembangan, kanban mempermudah implementasi metode 

continuous improvement. Dalam pengembangan kanban memiliki beberapa 

prinsip yang harus diperhatikan, yaitu memvisualisasikan pekerjaan yang artinya 

setiap pekerjaan yang dilakukan dibuatkan model visualnya seperti task card agar 

mudah terlihat dan bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi yang baik antar 

tim, maupun pada departemen. Prinsip selanjutnya, yaitu membatasi Work In 

Process (WIP) adalah hal yang penting selanjutnya, dikarenakan setiap pekerjaan 

yang dilakukan harus dibatasi sesuai kemampuan dan dapat mengoptimalkan 

sistem yang dibangun demi kelancaran workflow penelitian. Fokus pada aliran 

pekerjaan adalah prinsip selanjutnya, dengan menggunakan batasan-batasan pada 

work in progress maka dapat mengoptimalisasi sistem kanban secara menyeluruh. 

Continuous improvementmerupakan prinsip yang terakhir, mengapa harus 

pengembangan secara terus-menerus? Agar tim dapat mengukur tingkat 

efektivitas dengan melacak alur kerja, kualitas, throughput, lead time dan banyak 

lagi. Testing dan analisa setiap pekerjaan dapat mengubah sistem untuk 

meningkatkan efektivitas dan kinerja tim. [17] 

 

Pada metode kanban, tahapan testing bukanlah tahap terakhir. Tahapan pembuatan 

aplikasi virtual reality warisan sejarah lampung (VRWSL) dibangun 

menggunakan Unity 3D Game Engine. Pembuatan aplikasi ini membuat virtual 

reality yang membuat pengguna dapat merasakan sedang berada di lokasi tersebut 

dan membuat interaksi mengenai informasi tempat tersebut sesuai dengan data 

yang telah diambil. Dalam tahapan ini memiliki beberapa proses yang harus 
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dilakukan, yaitu menentukan user story yang kemudian dipecah kembali menjadi 

backlog dan didalam backlog terdapat task card.Setelah mendapatkan semua 

backlog, maka selanjutnya yaitu tahapan pengembangan yang memiliki batasan 

pengerjaan pengerjaan yaitu sebanyak 5 task card dalam satu kali pengerjaan, 

agar disaat pengerjaan dapat terkontrol dan memvisualisasikan task card maka 

menggunakan Trello sebagai aplikasi untuk mencatat segala kegiatan yang akan 

dilakukan, sedang dilakukan dan kegiatan yang telah dilakukan. 

 

 

Gambar 3-2 Visualisasi task card dengan metode kanban 

 

3.4.3 Testing 

Tahapan testing ini menggunakan metode blackbox testing. Ketika semua tahapan 

telah dilakukan maka tahap selanjutnya ialah testing, yaitu melakukan pengujian 
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terhadap sistem tersebut apakah dirasa sudah sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai ataukah belum. Jika dirasa belum, maka langkah yang harus diambil yaitu 

kembali ke tahap development dan jika dirasa testing sudah sesuai maka tahap 

testing tidak dilanjutkan. 

 

3.4.4 Pelaporan 

Tahap terakhir yaitu pelaporan, pada tahap ini melaporkan segala kegiatan apa 

saja yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan dilaporkan hasil dari 

penelitian sehingga didapatkan kesimpulan dari penelitian yang sudah dikerjakan. 

  



 

 

 

 

 

5 BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang didapatkan pada penelitian ini, terdapat 

beberapa kesimpulan diantaranya : 

1 Aplikasi Virtual Reality Sejarah Warisan Lampung berhasil dibangun 

sesuai dengan user’s story. Aplikasi ini dapat dijalankan menggunakan 

platform Android yang dipasangkan dengan cardboard sehingga dapat 

bermanfaat dalam hal pembelajaran menggunakan teknologi virtual reality 

bagi masyarakat umum khususnya generasi muda. 

2 Pada aplikasi pengguna dapat melihat informasi mengenai tempat sejarah 

warisan lampung dengan mudah, hanya dengan mengarahkan 

GazeInputControl ke tombol yang tersedia pada setiap scene lokasi warisan 

sejarah lampung. Maka sistem akan menampilkan informasi mengenai 

lokasi tersebut berupa pop-up informasi lokasi tersebut. 

3 Terdapat 2 jenis dalam penampilan virtual reality warisan sejarah lampung, 

yaitu illustrasi 3D model lokasi warisan sejarah lampung dan foto 360o 

lokasi warisan sejarah lampung. Masing-masing memiliki 4 lokasi yang 

dimodelkan 3D dan menggunakan foto 360o. 
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4 Interaksi tombol yang ada pada setiap scene memiliki 2 perbedaan, jenis 

tombol yang interaksinya memerlukan waktu untuk melakukan aksi dan 

tombol yang interaksinya tidak memerlukan waktu untuk melakukan aksi.   

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam melakukan tugasa akhir ini, 

penulis memiliki beberapa saran untuk pengembangan selanjutnya, sebagai 

berikut: 

1 Perbaikan pada User Interface (UI) pada setiap fitur yang masih kurang 

sempurna. 

2 Mengintegrasikan video 360o menggunakan URL agar bisa live streaming 

video 360o warisan sejarah lampung. 

3 Melakukan pengembangan aplikasi sehingga aplikasi bisa dijalankan tanpa 

harus menggunakan bantuan cardboard. 

4 Membuat interaksi tidak hanya dengan textual melainkan dengan voice 

ataupun animasi pemandu wisata yang menjelaskan tempat tersebut. 

5 Melakukan pengembangan pada sistem datanya menjadi source online 

yang harus didownload ketika aplikasi sudah diinstall, agar ketika diupload 

ke Google Play Store tidak terlalu besar. 

6 Mengunggah aplikasi ke Google Play Store setelah versi akhir yang siap 

untuk dirilis, agar aplikasi dapat diakses oleh orang banyak. 
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