
I-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penglihatan pada mata merupakan indra yang paling penting dimiliki manusia,

fungsi mata sangatlah vital untuk membantu manusia dalam beraktifitas sehari-hari.

Kehilangan fungsi melihat pada mata atau buta oleh seorang manusia disebut juga dengan

tunanetra. Seseorang dikatakan buta jika sama sekali tidak mampu menerima rangsangan

cahaya dari luar, ini menyebabkan terbatasnya aktifitas yang dilakukan sehari-hari dan

membuat seorang tunanetra menjadi ketergantungan terhadap orang lain yang membuat

mereka tidak dapat hidup mandiri. Berdasarkan tingkat gangguan penyandang tunanetra

dibagi menjadi dua yaitu buta total (Total blink) dan yang masih mempunyai sisa

penglihatan (Low Vision).

Mobilitas dalam kehidupan manusia normal merupakan sesuatu yang sangat

penting untuk menjalani aktifitas sehari-hari tidak terkecuali mereka yang menyandang

ketunanetraan. Bagi manusia normal kemampuan mobilitas/gerak akan terus berkembang

sejak anak-anak hingga dewasa, sedangkan penyandang ketunanetraan mengalami

hambatan dalam penglihatan maka tunanetra mengalami kekurangan aktifitas mobilitas.

Seseorang yang normal mempelajari mobilitas dengan cara meniru tidaklah menjadi

masalah, namun bagi tunanetra ini akan menjadi masalah yang besar.

Akibat hilang atau kurangnya fungsi indra penglihatannya maka tunanetra berusaha

memaksimalkan fungsi indra-indra yang lainnya seperti, peraba, penciuman, pendengaran,

dan lainya. Alat bantu penglihatan yang paling sering dipergunakan oleh seorang tunanetra

adalah tongkat khusus, tongkat ini berfungsi sebagai alat bantu peraba yang kurang efektif

dalam hal menjelaskan benda apa yang akan dilalui atau diambil oleh seorang tunanetra

dalam mobilitasnya. Seiring dengan pesatnya teknologi masuk kedalam kehidupan sehari-

hari manusia maka banyak juga bermunculan alat bantu penglihatan bagi tunanetra yang

berkembang mulai dengan menggunakan teknologi elektronika contohnya metode

pemantul suara seperti ultrasonic yang juga dipergunakan hewan kalelawar untuk melihat

dalam kegelapan dikembangkan oleh (Apri Setiawa 2012) salah satu mahasiswa UGM, alat

ini diberi nama Blind Sonar, alat bantu mobilitas yang lain juga menggunakan

Microcontroler yang digabungkan dengan kompas untuk memberitahu arah mata angin
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agar dapat menjadi patokan arah lokasi bagi seorang tuna netra, alat ini dikembangkan oleh

(Son Ali Akbar 2012). Teknologi yang berkembang saat ini relatif mahal dalam segi biaya

dan alat-alat tersebut kurang efektif dalam menjelaskan suatu benda atau objek, berbeda

dengan teknologi Augmented reality sound yang diterapkan oleh penulis yang lebih efektif

dan relatif dalam segi biaya.

Augmented reality adalah sebuah teknologi yang menggabungkan dunia virtual dan

Sound dengan lingkungan dunia nyata dan menampilkan secara real-time (Jacko, Julie A,

2003). Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan teknologi ARSound (Augmented

Reality Suara) penerapan teknologi augmented reality ke dalam salah satu alat bantu

penglihatan bagi seorang tunanetra, ini merupakan hal baru di indonesia karena teknologi

ini lebih dapat menjelaskan benda atau objek dan arah secara lebih efektif, dan lebih murah

dari segi biaya.

Berdasarkan informasi dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membuat

penelitian alat bantu penglihatan tunanetra dengan judul “Rancang Bangun Alat Bantu

“Penglihatan” untuk Tunanetra Menggunakan Teknologi Augmented Reality Sound

Berbasis Kamera”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di rumuskan permasalahan yaitu

bagaimana merancang sebuah alat bantu penglihatan untuk tunanetra menggunakan

teknologi augmented reality Sound (ARSound).

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan pada tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Alat Bantu

“Penglihatan” untuk Tunanetra Menggunakan Teknologi Augmented Reality Sound

Berbasis Kamera” ini dibatasi sebagai berikut:

1. Pada alat bantu tunanetra ini berguna untuk menunjukkan arah dan menjelaskan

benda atau objek yang dapat membantu aktifitas seorang tunanetra didalam rumah

dengan teknologi Augmented Reality Sound.

2. Alat pendukung yang digunakan adalah camera sebagai penangkap gambar symbol

pada Marker dan headset sebagai alat yang mengeluarkan Sound (suara),

keseluruhan alat tersebut terhubung menggunakan sebuah laptop.
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3. Ruang lingkup dari penggunaan alat bantu tunanetra ini dibatasi didalam area

rumah atau ruangan.

4. Ruang lingkup benda-benda atau objek yang dijelaskan pada penelitian ini dibatasi

hanya 12 benda yaitu : Pintu depan, Pintu kamar, Pintu dapur, Pintu belakang,

Pintu Kamar Mandi, Meja, Meja ruang tamu, Meja makan, Tempat duduk, Lemari

pakaian, Dinding, Tempat tidur.

5. Pada penelitian alat bantu mobilitas Tunanetra ini merupakan pengembangan

pertama dan berbentuk prototype.

1.4 Tujuan Penelitian

Pada permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini

bertujuan untuk:

1. Membantu seorang tunanetra dalam beraktifitas sehari-hari.

2. Melatih seorang tunanetra untuk mandiri tanpa harus selalu bergantung pada orang

lain.

3. Membuat sebuah alat bantu tunanetra yang lebih membantu dalam menjelaskan

sebuah objek atau benda dengan suara.

1.5 Hipotesis Penelitian

Proposal penelitian ini akan menjadi jawaban terhadap sebuah solusi alat bantu

mobilitas bagi seorang tunanetra yang dapat menunjukkan arah dan menjelaskan objek

atau benda dengan jelas dalam aktifitas sehari-hari.

1.6 Sistematika Penulisan

Tugas Akhir ini disusun sesuai sistematika penulisan dalam memudahkan

pemahaman masalah dalam penelitian tugas akhir.

BAB I PENDAHULUAN

Bab I berisi tentang deskripsi umum dari tugas akhir yang dibuat, bab ini berisikan

tentang Latar belakang, Rumusan masalah, Batasan masalah, Hipotesis penelitian,

Metode penelitian, Tinjauan Pustaka dan Sistematika penulisan laporan tugas akhir.
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori pendukung Augmented Reality, tuna netra dan alat-

alat bantu melihat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada Bab ini dijelaskan mengenai tahapan dalam pelaksanaan penelitian dan

perancangan Tugas Akhir. Tahapan penelitian tugas akhir dimulai dari identifikasi

permasalahan hingga diperoleh kesimpulan dari penelitian dan saran yang dapat

dipergunakan peneliti-peneliti selanjutnya.

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang langkah-langkah pembuatan Rancang Bangun

Alat Bantu “Penglihatan” untuk Tunanetra Menggunakan Teknologi Augmented

Reality Sound Berbasis Kamera, dan pengujian hasil dari rancangan yang telah

dibuat.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian Rancang

Bangun Alat Bantu “Penglihatan” untuk Tunanetra Menggunakan Teknologi

Augmented Reality Sound Berbasis Kamera yang dibuat.


