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BAB 2  

LANDASAN TEORI 

Bab ini bertujuan memberikan penjelasan tentang teori yang menjadi dasar 

dalam pembuatan tugas akhir ini. Berikut merupakan landasan teori, teknologi dan 

pustaka yang menjadi dasar pengerjaan tugas akhir ini diantarannya meliputi Public 

Speaking, VR, software, Android, Bahasa pemrograman C#. Penjelasan lebih lanjut 

tentang landasan teori dijelaskan pada subbab berikut ini. 

2.1. Penelitian Terkait 

Pada penilitian terkait yang dilakukan oleh Sandra Poeschl [3] menjelaskan 

bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi penampilan dalam Public Speaking 

yaitu: 

a. Tingkat Kesulitan Tugas (Task Difficulty) 

Tingkat kesulitan tugas adalah tingkat kesulitan tugas yang diberikan kepada 

peserta latih, tingkat kesulitan tugas dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Kesulitan Tugas Rendah (Low Task Difficulty) dimana peserta diberikan 

materi dan waktu berlatih terlebih dahulu selain itu peserta juga dapat 

membuat catatan sebelum melakukan Public Speaking. 

2) Kesulitan Tugas Tinggi (High Task Difficulty) dimana peserta tidak 

diberikan materi maupun waktu berlatih dan peserta tidak boleh membuat 

catatan sbelum melakukan Public Speaking. 

b. Kemampuan Berkonsentrasi (Ability to Concentrate) 

Kemampuan berkonsentrasi sangat diperlukan dalam Public Speaking karena 

dapat meningkatkan penampilan dan wibawa, sehingga  dapat menangkap perhatian 

dari audien. 

c. Kehadiran (Presence) 

Kehadiran berperan penting dalam terapi gangguan kecemasan, kehadiran 

bisa dideskripsikan sebagai respon dari subjek psikologi pengguna terhadap sistem 

VR atau perasaan ketika “berada disana”, bisa dikatan merasa berada dilingkungan 

nyata ketika berada user dilingkungan virtual. Para peneliti setuju bahwa kehadiran 

harus bisa digunakan sebagai pemicu ketakutan dan kecemasan didalam lingkungan 

virtual untuk pelatihan dan pengobatan fobia, sehingga dapat menambah kesan 

nyata kepada pengguna. 
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d. Keadaan Takut Akan Public Speaking (State Fear of Public Speaking) 

Keadaan takut melakukan Public Speaking dapat memberikan user stress 

pada fisik dan panik tentunya hal ini berakibat memecah konsentrasi user sehingga 

menurunkan kemampuan Public Speaking.  

Dalam framework QUEST-VR [3] ada lima faktor utama yaitu System, User-

System Interaction, User, Moderating Factors, Quality, adapun tabel tentang 

framework QUEST-VR  yang bisa dilihat pada Gambar 2.1 sebagai berikut. 

 

Gambar 2.1 Framework QUEST-VR [3] 

Faktor-faktor yang ada didalam framework QUEST-VR memiliki peranan 

yang berbeda dalam kerjanya dan saling ketergantungan antara setiap faktor dengan 

faktor lain, berikut penjelasan masing-masing faktor tersebut: 

1) System 

Sistem terdiri dari konteks aplikasi, karakteristik tugas dan kepatuhan user 

(fidelity). Fitur yang ada dalam sistem bisa langsung didesain dan 

dimanipulasi, desain yang sesuai sangat dibutuhkan untuk mendapatkan 

hasil yang memuaskan 

2) User-System Interaction 

User-system interaction merupakan kegunaan sistem oleh user. Dalam 

situasi penggunaan, pengalaman pengguna sistem dan, sebagai hasilnya, 

menampilkan perilaku tertentu user terkait dengan kinerja user. 
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3) User 

Komponen user mencakup aspek biologis, fisik, psikologis, dan 

karakteristik sosial user dan didasarkan pada definisi faktor manusia. 

Terdapat dua fitur pada user yaitu keadaan (state) dalam hal ini adalah 

kemampuan berkonsentrasi (ability to concentrate), dan sifat (trait) user. 

4) Moderating Factors 

Moderating Factors bisa langsung terbentuk dari interaksi yang 

dihasilkan dari efek User-system interaction dalam studi ini adalah 

keadaan takut dalam melakukan Public Speaking. 

5) Quality 

Quality mewakilkan hasil dari framework QUEST-VR. Sistem pelatihan 

VR bisa dikatakan mempunyai kualitas yang tinggi ketika tujuan yang 

telah diperkirakan tercapai. 

Hasil penelitian terkait dengan 36 mahasiswa sebagai peserta penelitian yang 

terdiri dari 36% laki-laki dan 64% perempuan dengan rata-rata umur 26,42 tahun. 

Pada faktor tertentu peserta mampu melakukan penampilan yang baik, namun 

terdapat faktor dimana peserta tidak mampu melakukan penampilan dengan baik. 

2.2. Public Speaking 

Menurut Hidayat, (2006) sebagaimana dikutip oleh Iin Indayani [1], Public 

Speaking secara harfiah adalah seni berbicara di depan umum. Public Speaking 

tidak hanya merupakan penjelasan secara informatif yang mengandung keterangan 

atau penjelasan, tetapi persuasive, yakni mengandung ajakan atau rayuan agar para 

pendengar tergerak hatinya untuk melaksanakannya”.  

Dalam era masyarakat informatif seperti saat ini, ragam teknik pencarian 

sumber informasi dan akurasi informasi yang diperoleh sangatlah penting dalam 

proses pengambilan keputusan professional. Hal itu menunjukkan pula bahwa 

kapasitas komunikator (publik) dalam menyajikan gagasan-gagasannya sangatlah 

mengedepan. Sebagaimana layaknya beragam kasus lain, seringkali masalah timbul 

bukan dari isi pesan yang dibangun, bukan pula dari teknologi yang dibutuhkan 

untuk mendukung keberhasilan penyampaian pesan. Persoalan utama yang sering 

melandasi para komunikator (publik) justru terletak pada kapasitas komunikasinya, 
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baik strategi maupun teknik. Kegagalan berkomunikasi inilah yang seringkali 

menjauhkan efektivitas akurasi pesan dan tujuan berkomunikasi.  

Fenomena tersebut searah dengan ungkapan Crandall (2007) [5] yang dikutip dalam 

Ronny H. Mustamu bahwa sebuah Public Speaking dapat gagal karena rendahnya 

kemampuan berkomunikasi. Memperkuat pernyataan tersebut, menurut Bulling 

(2005) yang dikutip dari judul paper yang sama  meyakini bahwa sebuah Public 

Speaking yang baik sangat membutuhkan persiapan yang baik [5]. 

2.3. Virtual Reality 

Virtual Reality (VR) menurut Berta Sihite et al. [6], merupakan teknologi 

yang bisa membuat pengguna dapat berinteraksi dengan suatu lingkungan maya 

yang disimulasikan oleh komputer, suatu lingkungan nyata yang ditiru. Lingkungan 

VR terkini pada umumnya menyuguhkan pengalaman visual, yang ditampilkan 

pada sebuah layar komputer atau melalui sebuah penampil stereokopik, tapi 

beberapa simulasi mengikutsertakan tambahan informasi hasil pengindraan, seperti 

suara melalui speaker atau headphone. Beberapa sistem haptic canggih sekarang 

menggunakan informasi sentuh, biasanya dikenal sebagai umpan balik pada 

aplikasi medis. Para pengguna dapat saling berhubungan dengan suatu lingkungan 

nyata atau sebuah lingkungan maya baik melalui input peripheral primer seperti 

keyboard dan mouse, atau melalui alat canggih seperti sarung tangan terkabel, 

Polhemus boom arm, dan wheel segala arah. Lingkungan yang ditiru dibuat dengan 

mirip dengan dunia nyata, sebagai contoh, simulasi untuk pilot atau pelatihan 

perang, atau bisa sangat berbeda dengan lingkungan nyata, seperti di VR game. 

Dalam praktiknya sekarang ini VR sangat susah untuk menciptakan pengalaman  

dengan immersive tinggi, karena keterbatasan teknis atas daya proses, resolusi citra 

dan bandwith komunikasi. Bagaimanapun, keterbatasan tersebut diharapkan 

secepatnya bisa diatasai dengan berkembangnya pengolahan teknis, pengolahan 

citra dan teknologi komunikasi data yang bisa menghemat biaya dan lebih canggih 

dari waktu ke waktu. 

2.4. Perangkat Lunak 

Subbab ini menjelaskan tentang perangkat lunak yang dipergunakan dalam 

pembuatan aplikasi ini adalah: 
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2.4.1. Blender 

Blender merupakan software open-source yang kompleks dan canggih untuk 

pemodelan 3D dan Animasi. 

2.4.2. Pemodelan 3D 

Lance Flavell [7] menyebutkan Pemodelan 3D adalah membentuk mesh 

menjadi objek 3D yang diinginkan. Dalam pemodelan dibutuhkan beberapa 

element sebagai berikut: 

a. Origin Point  

Berguna untuk mengubah lokasi objek 3D kita. Origin point berbentuk titik 

berwarna jingga berada di tengah objek, seperti Gambar 2.2.  

 

Gambar 2.2 Origin Point [7] 

b. Vertices  

Merupakan titik kecil yang bisa dilihat pada edit mode yang berguna untuk 

mengubah bentuk dari objek 3D kita ditunjukkan pada Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Vertices [7] 

c. Edges  

Adalah garis yang menghubungkan titik ke titik lainnya dalam edit mode 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.4. 

 

Gambar 2.4 Edges [7] 
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d. Faces  

Terbentuk jika tiga atau empat point garis terhubung dan memberikan efek 

nampak pada objek yang ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Faces [7] 

2.4.3. Animasi 

Lance Flavell (2010) [7] berpendapat bahwa animasi menjadikan model atau 

objek 3D yang telah dibuat bisa berubah lokasi, melakukan rotasi dan merubah 

ukuran objek tersebut. Berikut adalah langkah-langkah utama yang dilakukan 

dalam membuat animasi yakni: 

a. Melakukan rigging pada objek 3D. 

b. Membuat keyframe yaitu menentukan frame kunci yang digunakan sebagai 

acuan animasi. 

c. Melakukan editing animasi dengan dopesheet. 

2.4.4. Game Engine 

Ekasari (2012) [8] memberikan definisi tentang game engine merupakan 

perangkat lunak yang dirancang untuk membuat dan pengembangan sebuah video 

game. Game engine sendiri memiliki tujuan untuk memudahkan pengguna dalam 

membuat game dengan fitur yang disediakan, didalam game engine, ada banyak 

game engine yang dirancang untuk bekerja pada game console dan sistem operasi 

desktop yakni Microsoft Windows, Linux, dan Mac OS X. Fungsionalitas utama 

biasanya telah disediakan oleh game engine mencakup rendering engine untuk 

merender grafis 2D atau 3D, physic engine atau collision, suara, script, animasi, 

kecerdasan buatan, jaringan, streaming, manajemen memori, threading, 

localization support, dan action graphic. Proses pengembangan game sebagian 

besar menggunakan game engine yang sama untuk menciptakan permainan yang 

berbeda, agar menghemat biaya produksi dan pengembangan.  
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2.4.5. Unity 3D 

Ekasari (2012) [8], menjelaskan bahwa Unity 3D merupakan perangkat lunak 

yang digunakan untuk membuat video game berbasis 2 (dua) atau 3 (tiga) dimensi 

dan dapat digunakan secara gratis, selain untuk membuat game, Unity 3D juga 

dapat digunakan untuk membuat konten yang interaktif lainnya seperti, visual 

arsitektur dan animasi real-time 3 Dimensi, selain sebagai game engine Unity 3D 

juga dapat digunakan sebagai sebuah editor bagi game yang sudah dibuat.  

2.4.6. MakeHuman 

MakeHuman merupakan perangkat lunak open-source, dikhususkan dalam 

pembuatan model manusia 3 Dimensi, terdapat banyak pengaturan yang dapat 

digunakan pengguna untuk menyesesuaikan selera dalam membuat model manusia 

3D. Selain itu terdapat fitur rigging otomatis yang sangat berguna dalam membuat 

animasi nantinya, dan terdapat beberapa pengaturan impor file yang bisa digunakan 

salah satunya kedalam file FilmBOX (fbx). 

2.4.7. Mixamo 

Mixamo merupakan website yang masuk dalam keluarga perusahaan Adobe 

yang dikhususkan untuk menyediakan karakter dan animasi 3D secara gratis, 

website bisa diakses dengan mengunjungi www.mixamo.com. 

2.4.8. BlenderSwap 

BlenderSwap adalah website yang menyediakan asset 3D yang dikhususkan 

untuk perangkat lunak Blender, semua asset yang ada pada website ini bersifat 

gratis. Website bisa diakses dengan mengunjungi www.Blenderswap.com.  

2.4.9. Sistem Operasi Android 

Kirthika et al. [9] menyatakan sistem operasi android ialah sistem operasi 

open-source yang menggunakan kernel Linux, dikembangkan oleh Google untuk 

smartphone, TV, mobil dan wearable device. Pengembangan Android dimulai oleh 

Android Inc., yang selanjutnya dibeli oleh Google pada 2005 dan diperkenalkan 

pada 2007 oleh Google. 

2.5. Uji Validitas Instrumen dan Penghitungan Rata-Rata Hitung 

Dalam subbab ini dijelaskan mengenai pengujian validitas instrumen dan 

penghitungan rata-rata hitung yang digunakan pada pengujian pada pengerjaan 

tugas akhir. 

http://www.mixamo.com/
http://www.blenderswap.com/
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2.5.1. Uji Validitas Instrumen 

Validitas merupakan ketepatan suatu instrumen dalam pengukuran, validitas 

item pertanyaan ditunjukkan dengan munculnya korelasi atau dukungan terhadap 

item total (skor total). Pengujian dilakukan menggunakan Corrected Item-Total 

Correlation (ITCorr) [10] dengan rumus pearson correlation. 

𝑅𝑥𝑦 =
𝑁∑𝑋𝑌 − ∑𝑋∑𝑌

√(𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2)(𝑁∑𝑌)2 − (∑𝑌)2)

Keterangan : 

rxy  = koefisien korelasi diantara variabel x dan y 

N = jumlah responden 

Σx = jumlah nilai item pertanyaan x 

Σy = jumlah nilai item pertanyaan y 

Σx
2 = jumlah nilai kuadrat item pertanyaan x 

Σy
2 = jumlah nilai total kuadrat item pertanyaan y 

Dilakukan pencocokan nilai r hasil dengan r tabel  yang didapatkan dari tabel 

r statistika sederhana dimana product moment pada taraf signifikan 5% yaitu 

sebesar 0,349 [11]. Apabila r hasil lebih besar dari r tabel maka item pertanyaan 

adalah valid dan sebaliknya. 

2.5.2. Nilai Rata-Rata Hitung 

Penghitungan rata-rata digunakan untuk menentukan hasil rata-rata jumlah 

data kuesioner yang telah didapatkan untuk setiap item pertanyaan [12]. 

�̅� =
∑𝑋

∑𝑌

Keterangan : 

X = Rata-rata hitung 

x = Data 

n = Jumlah data 
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