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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Interaksi Manusia dan Komputer (IMK)

Interaksi manusia dan komputer (IMK) merupakan bidang ilmu yang mempelajari

tentang bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasikan sistem komputer

yang interaktif sehingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah (Idhawati

Hestiningsih 2012). IMK didefenisikan menjadi serangkaian proses, dialog dan kegiatan

yang dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan komputer yang keduanya saling

memberikan masukan dan umpan balik melalui sebuah antarmuka untuk memperoleh hasil

akhir yang diharapkan. Sistem harus sesuai dengan kebutuhan manusia dan dirancang

berorientasi kepada manusia sebagai pemakai.

2.1.1 Bidang Studi/ilmu yang Berperan

1. Tujuan utama disusunnya sebagai cara interaksi manusia dan komputer untuk

mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan

berbagai umpan balik yang ia perlukan selama ia perlukan selama ia bekerja

pada sebuah sistem komputer.

2. Para perancang antarmuka manusia dan komputer berharap agar sistem

komputer yang dirancangnya dapat bersifat akrab dan ramah dengan

penggunanya (User Friendly).

3. Untuk membuat antarmuka yang baik dibutuhkan pemahaman beberapa bidang

ilmu, antara lain:

 Teknik elektronika dan ilmu komputer

 Pisikologi

 Perancangan grafis dan tipografi

 Ergonomik

 Antropologi

 Linguistik

 Sosiologi (Idhawati Hestiningsih 2012)
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2.1.2 Prinsip Utama Mendesain Antarmuka (Interface)

Berikut ini beberapa hal yang menjadi prinsip utama mendesain antarmuka yang

baik dengan memperhatikan karakteristik manusia dan komputer:

1. User Compatibility

2. Product Compatibility

3. Task Compatibility

4. Work Flow Compability

5. Consistency

6. Familiarity

7. Simplicity

8. Direct Manipulation

9. Control

10. WSIWYG

11. Flexibility

12. Responsiveness

13. Invisible Technology

14. Robustness

15. Protection

16. Ease Of Learning And Ease Of Use (Idhawati Hestiningsih 2012)

Secara garis besar, pengembangan antarmuka perlu memperhatikan beberapa hal

sebagai berikut :

1. Pengetahuan tentang mekanisme fungsi manusia sebagai pengguna komputer.

Tentunya yang ada hubungannya dengan pisikologi kognitif, tingkat

perseptual, serta kemampuan motorik pengguna.

2. Berbagai informasi yang berhubungan berbagai informasi yang berhubungan

dengan karakteristik dialog yang  cukup lebar, seperti ragam dialog, struktur,

isi terstual dan garfis, waktu tanggap, dan kecepatan tampilan.

3. Penggunaan prototipe yang didasarkan pada spesifikasi dialog formal yang

disusun secara bersama antara calon pengguna (User) dan perancangan sistem,

serta peranti bantu yang dapat digunakan untuk mempercepat proses

pembuatan prototipe.
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4. Teknik evaluasi yang digunakan untuk mengevaluasi hasil proses prototipe

yang telah dilakukan, yaitu secara analitis berdasarkan pada analisis atas

transaksi dialog, secara empiris menggunakan uji coba pada sejumlah kasus,

umpan balik pengguna yang dapat dikerjakan dengan tanya jawab maupun

kuesioner dan beberapa analisa yang dikerjakan oleh ahli antarmuka.

Kesulitan yang timbul daam pengembangan fasilitas antarmuka dari sebuah

perangkat lunak antara lain adalah:

1. Antarmuka harus menangani beberapa piranti kontrol seperti adanya

keyboard dan mouse maupun periperal lainnya, yang semuanya

mempunyai aliran data yang berbeda-beda dan mempunyai karakteristik

yang berbeda pula.

2. Waktu yang dibutuhkan pada saat pengiriman data. Bagaimana

menyakinkan bahwa tidak terjadi keterlambatan antara tindakan dari

pengguna dan respon/tanggapan dari sistem.

Untuk mempercepat proses perancangan dan pengembangan antarmuka,

beberapa piranti bantu pengembang sistem antarmuka sering dimanfaatkan,

seperti adanya perkembangan teknologi komputer Apple yang berfokus pada

desain grafis, perkembangan teknologi pemprograman seperti Visual C/C++,

Visual Basic, Delphi, Visual Foxpro, dll. Dengan perkembangan itu kita dapat

mendesain antarmuka yang luwes dan enak dipandang, bahkan cukup nyaman

untuk digunakan dalam membuat topeng sebuah sistem. (Idhawati Hestiningsih

2012)

2.1.3 Media Antarmuka Manusia dan Komputer

1. Media Tekstual

Bentuk sederhana dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang

hanya berisi teks dan kurang menarik. Salah satu contoh antarmuka manusia

dan komputer berbentuk teks yang menggunakan bahasa pemprograman

PASCAL adalah readln dan writeln.

2. Media GUI (Graphical User Interface)
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Bentuk dialog atau komunikasi antara manusia dan komputer yang berbentuk

grafis menggunakan pemprograman visual (Visual Basic, Visual Foxpro,

Delphi dan lain-lain). (Idhawati Hestiningsih 2012)

2.1.4 Tujuan Interaksi Manusia Dengan Komputer

Tujuan utama disusunnya berbagai cara interaksi manusia dan komputer, yaitu

Untuk mempermudah manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan

berbagai umpan balik yang ia perlukan selama ia bekerja pada sebuah sistem komputer.

Para perancangan antarmuka manusia dan komputer berharap agar sistem komputer yang

dirancang dapat bersifat akrab dan ramah dengan penggunanya (User Friendly). Kita butuh

interaksi manusia komputer agar kita lebih cepat dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.

Serta pada membuat waktu pengerjaannya lebih cepat dan tidak membutuhkan banyak

biaya dalam membuat suatu pekerjaan. (Idhawati Hestiningsih 2012)

2.2 Pengolahan Citra

Pengolahan citra (gambar) atau Digital Image Prosesing merupakan ilmu yang

berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Fungsi dari

pengolahan citra yaitu untuk memperbaiki kualitas dari gambar sehingga gambar terlihat

dengan jelas. Pada pengolahan citra digital terlebih dahulu mentransformasikan citra ke

dalam bentuk besaran-besaran diskrit dari nilai tingkat keabuan pada titik-titik elemen

citra. Elemen-elemen citra apabila ditampilkan kedalam layar akan menempati sebuah

ruang yang disebut dengan pixel. (Adipranata Rudy dkk, 2005)

2.2.1 Metode Pengolahan Gambar Digital (Citra)

Metode pengolahan citra digital pada perancangan tugas akhir ini dengan

menggunakan metode thresholding yang berfungsi memilih nilai ambang. Thresholding

merupakan salah satu dari metode Image Segmentation, segmentasi adalah pemisahan

objek yang satu dengan objek gambar yang lain dalam suatu gambar, atau pemisahan suatu

objek secara individu dari background dan diberi ID (label) pada tiap-tiap segmen

(Adipranata Rudy dkk, 2005).   Dalam metode ini berguna untuk dapat memisahkan daerah

dari image. Thresholding sering menyediakan cara yang mudah dan nyaman untuk
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melakukan segmentasi berdasarkan intensitas yang berbeda atau warna di daerah

forground dan background dari suatu gambar.

Gambar 2.1 Proses threshold value

Input untuk thresholding yaitu berupa gambar grayscale atau color image dan output

adalah suatu citra biner yang mewakili segmentasi. Pixel hitam sesuai dengan latar

belakang dan pixel putih sesuai dengan foreground. Dalam implementasi sederhana,

segmentasi tersebut ditentukan oleh parameter tunggal yang dikenal sebagai intensitas

threshold.

Pada metode thresholding ada tahapan optimalisasi gambar dengan menghitung

nilai threshold yang optimal berdasarkan nilai-nilai gray level dari sebuah gambar. Setiap

frame gambar dianalisa nilai ambangnya. Keuntungan dari metode ini yaitu apabila

pencahayaan tidak konsisten, maka nilai ambang batas optimal dapat menstabilkan

masalah. Pendekatan yang popular dari thresholding optimal (Nixon dan Aguado 2001).

Metode ini bekerja pada teori bahwa ada dua puncak dalam nilai-nilai abu-abu histogram

gambar, salah satu yang mewakili latar belakang dan yang lainnya mewakili latar depan.

Gambar 2.2 Metode threshold optimal
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Jadi pada setiap marker yang ditangkap oleh kamera memiliki ambang yang berbeda-beda

untuk menentukan marker terhadap suara yang telah dicocokkan. Penyimpanan marker

kesistem pada komputer berupa nilai pixel. Nilai pixel adalah angka tunggal yang

mewakili kecerahan pixel. Umumnya nilai pixel adalah byte image, dimana jumlah ini

disimpan sebagai interger 8 bit memberikan rentang nilai yang mungkin dari 0 sampai 255.

Biasanya nilai 0 diambil harus hitam, dan 1 diambil untuk menjadi putih. Dalam

menentukan nilai pixel dibutuhkan aplikasi J-Image yang memaparkan nilai pixel seluruh

marker yang dipergunakan pada Rancang Bangun Alat Bantu “Penglihatan” Tunanetra

Menggunakan Teknologi Augmented Reality Sound Berbasis Kamera yang terlampir pada

lampiran 2

2.2.2 Thresholding

Proses thresholding adalah pilihan dari nilai ambang (asumsi benda menjadi lebih

terang dari pada latar belakang). (Bahtiar ali mas 2011) Ada beberapa jenis metode untuk

memilih ambang yaitu; secara manual memilih nilai ambang, atau algoritma thresholding

dapat menghitung nilai secara otomatis. Sebuah metode sederhana untuk memilih Mean

atau Median, dasar pemikirannya bahwa jika pixel objek lebih terang dari latar belakang

maka mereka juga harus lebih terang dari rata-rata. Dalam gambar bersuara dengan latar

belakang seragam dan nilai-nilai objek  maka median akan bekerja dengan baik sebagai

ambang. Biasanya, sebuah pixel objek diberi nilai 1 sementara pixel latar belakang

diberikan sebuah nilai dari akhirnya, suatu citra biner yang dibuat oleh masing-masing

pixel warna putih atau hitam tergantung pada label pixelnya yaitu nilai 0. (Bahtiar ali mas

2011)

Sebuah pendekatan yang lebih canggih mungkin untuk membuat histogram dari

intensitas pixel gambar dan menggunkan jalur lembah sebagai ambang batas. Pendekatan

histogram mengasumsikan bahwa ada beberapa nilai pixel yang sebenarnya memiliki

beberapa variais di sekitar nilai rata-rata. Histogram bisa kita rumuskan sebagai berikut:

(2.1)

Dimana:

== : berarti apakah sama dengan, kalau iya nk ditambah 1

nk : Jumlah pixel yang mempunyai tingkat kelabu k.
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k : Tingkatan kelabu dari pixel

i : posisi pixel dalam kolom

j : posisi pixel dalam baris

W : width atau lebar dari citra

H : height atau tinggi dari citra

Setiap pixel dari citra di telusuri satu persatu dari kolom 0 (i=0) sampai kolom

terakhir (i=W-1) sampai baris terakhir (j=H-1), jika titik pada posisi tersebut sama dengan

tingkat kelabu (f(I,j)==k) kemudian nk ditambahkan 1.

Berikut salah satu metode relatif sederhana terhadap noise, metode iteratif:

1. Thresholding awal (T) dipilih, hal ini dapat dilakukan secara acak atau sesuai

dengan metode lainnya yang diinginkan.

2. Gambar akan tersegmentasi ke dalam pixel objek dan latar belakang seperti di

uraikan di atas, menciptakan dua set:

a. G1 = {f(m,n):f(m,n)>T} (objek Pixel) G1 = {f(m,n): f(m,n)>T} (pixel objek)

b. G2 = {f(m,n):f(m,n) G2 = {f(m,n): f(m,n) ≤ T} (latar belakang Pixel) (note,

f(m,n)

3. Rata-rata masing-masing set dihitung.

a. m1 = average value of G1

b. m2 = average value of G2

4. Theshold baru dibuat yaitu rata-rata m1 dan m2

a. T’ = (m1 + m2)/2 T’=(m1 + m2)/2

5. Kembali ke langkah dua, sekarang menggunakan ambang batas baru dihitung

pada langkah empat, terus mengulanginya sampai ambang baru cocok maka

konvergensi telah tercapai. (Bahtiar ali mas 2011)

2.2.3 Pixel

Pixel atau elemen gambar merupakan bagian terkecil dari sebuah citra digital yang

berbasis bitmap/peta bit. Setiap pixel yang mewakili sebuah gambar yang disimpan

kedalam komputer memiliki nilai pixel yang menjelaskan tentang pencerahan pixel atau

warna apa yang seharusnya. Pada gambar biner, yang nilai pixel adalah 1 bit angka yang

menunjukkan tiap-tiap foreground atau background. Untuk grayscale image, nilai pixel
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adalah angka tunggal yang mewakili kecerahan pixel. Yang paling umum format pixel

adalah bit gambar, dimana jumlah ini disimpan sebagai 8 bit memberikan rentang nilai

yang mungkin dari 0 sampai 255. Biasanya nol diambil harus hitam, dan 255 diambil untuk

menjadi putih. Nilai di antara membuat berbagai nuansa abu-abu. (Bahtiar ali mas 2011)

2.2 Tunanetra

Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang

mengalami gangguan atau hambatan dalam indra penglihatannya. (Somantri, 2006)

Berdasarkan tingkat gangguannya Tunanetra dibagi dua yaitu buta total (total blind) dan

yang masih mempunyai sisa penglihatan (low Vision). Alat bantu untuk mobilitasnya bagi

tunanetra dengan menggunakan tongkat khusus, yaitu berwarna putih dengan ada garis

merah horizontal. Akibat dari hilang/berkurangnya fungsi indra penglihatannya maka

tunanetra berusaha memeksimalkan fungsi indra-indra yang lainya seperti, perabaan,

penciuman, pendengaran, dan yang lainnya sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra

yang memiliki kemampuan luar biasa misalnya di bidang music atau ilmu pengetahuan.

Pada umumnya yang digunakan sebagai standar apakah seseorang termasuk

tunanetra atau tidak yaitu berdasarkan pada tingkatan ketajaman penglihatannya. Untuk

mengetahui ketunanetraan dapat digunakan sebuah tes yang dikenal dengan “snellen card”.

Perlu ditegaskan bahwa dikatakan tuna netra bila ketajaman penglihatannya (visualnya)

kurang dari 6/21. Artinya, berdasarkan tes orang hanya mampu membaca huruf pada jarak

6 meter yang oleh orang normal dapat membaca pada jarak 21 meter (Somantri, 2006)

Berdasarkan acuan tersebut, anak tuna netra di kelompokkan 2 macam, yaitu:

2.3.1 Total Blind

Dikatakan buta jika sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari

luar. Tuna netra memiliki keterbatasan dalam penglihatan antara  lain:

a. Tidak dapat melihat gerakan tangan pada jarak kurang dari 1 meter.

b. Ketajaman penglihatan 20/200 kaki yaitu ketajaman yang dapat dilihat pada

suatu benda pada jarak 20 kaki. (Somantri, 2006)

2.3.2 Low Vision

Bila masih mampu menerima rangsangan cahaya dari luar, tetapi ketajamannya

lebih dari 6/21, atau jika hanya mampu membaca Headline pada suratkabar.
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(Somantri, 2006) Berdasarkan defenisi Word Health Organition (WHO), seseorang

dikatakan Low Vision apabila:

a. Memiliki kelainan fungsi penglihatan meskipun telah dilakukan pengobatan

misalnya operasi atau koreksi refraksi standart (kacamata atau lensa)

b. Mempunyai ketajaman penglihatan kurang dari 6/18 sampai dapat

menerimarefsefsi cahaya.

c. Luas penglihatan kurang dari 10 drajad dari titik fiksasi.

Untuk mengatasi kehilangan atau keterbatasan penglihatan guna melakukan

kegiatan sehari-hari, orang tuna netra sering harus melakukan kegiatan itu dengan

cara alternative. Teknik alternative adalah cara khusus (baik dengan atau pun tanpa

alat bantu khusus) yang memanfaatkan indra-indra nonvisual atau sisaindera

penglihatan untuk melakukan suatu kegiatan yang normalnya dilakukan dengan

indra penglihatan. Karena begiru banyak teknik alternative yang harus

digunakannya, maka pola kehidupan menjadi berubah, berbeda dari orang pada

umumnya faktor yang menyebabkan kejadian ketunanetraan antara lain:

1. Pre-natal

Faktor penyebab ketunanetraan pada masa pre-natal sangat erathubungannya

dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan,

antara lain:

a. Keturunan ketunanetraan yang disebabkan faktor keturunan terjadi dari

hasil perkawinan bersaudara, sesame tunanetra atau mempunyai orang tua

yang tunanetra. Ketunanetraan akibat faktor keturunan antara lain Retinitis

Pigmentosa, penyakit pada retina yang umumnya merupakan keturunan.

Penyakit ini sedikit demi sedikit menyebabkan mundurnya atau

memburuknya retina. Gejala pertama biasanya sukar melihat di malam

hari, diikuti dengan hilangnya penglihatan peripheral dan sedikit saja

penglihatan pusat yang tertinggal.

b. Pertumbuhan seorang anak dalam kandungan

Ketunanetraan yang disebabkan karenaprosses pertumbuhan dalam

kandungan dapat disebabkan oleh:

 Gangguan waktu ibu hamil.

 Penyakit menahun seperti TBC, sehingga merusak sel pada janin
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 Infeksi atau luka yang dialami oleh ibu hamil

 Infeksi karena penyakit kotor, toxoplasmosis, trachoma dan tumor.

2. Post-natal

Penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa post-natal dapat terjadi sejak

atau setelah bayi lahir antara lain:

a. Kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinand

dikarenakan benturan alat-alat.

b. Pada waktu persalinan, ibu mengalami penyakit gonorrhoe, sehingga

baksil gonorrhoe menular pada bayi.

c. Mengalami penyakit mata yang menyebabkan ketunanetraan, misalnya:

 Xeropthalmia; yaitu penyakit mata karena kekurangan vitamin

A.

 Trachoma; yaitu penyakit mata karena virus Chilimidezoon

trachomanis.

 Catarac; yaitu penyakit mata yang menyebabkan bola mata

sehingga lensa mata menjadi keruh.

 Glaucoma; yaitu penyakit mata karena bertambahnya cairan

dalam bola mata.

 Diabetic Retinopathy; adalah gangguan pada retina yang

disebabkan  karena diabetis.

 Macular Ddegeneration; adalah kondisi umum yang agak baik,

penglihatan hanya jelas pada bagian tengah saja.

 Retinopathy of prematurity; biasanya anak yang mengalaminya

terlalu premature.

d. Kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan, seperti

masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya,

kecelakaan dari kendaraan, dll. Ciri-ciri fisik anak tunanetra antara lain:

 Tidak mampu melihat

 Tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter

 Kerusakan nyata pada kedua bola mata

 Sering meraba-raba/tersandung waktu berjalan

 Mengalami kesulitan saat mengambil benda kecil disekitanya
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 Bagian bola mata yang hitam berwarna keruh/bersisik/kering

 Peradangan hebat pada kedua bola mata

 Mata bergoyang terus (Somantri, 2006)

2.4 Mobilitas Tunanetra

Mobilitas adalah kemampuan, kesiapan, dan mudahnya bergerak dan berpindah

(Ahmad Nawawi 2010). Mobilitas juga berarti kemampuan bergerak dan berpindah dalam

suatu lingkungan. Karena mobilitas merupakan gerak dan perpindahan fisik, maka

kesiapan fisik sangat menentukan keterampilan tunanetra dalam mobilitas. Jadi mobilitas

merupakan kesiapan dan mudahnya bergerak dari suatu posisi ke tempat posisi lain yang

diinginkan.

Ketunanetraan akan berdampak terhadap kemampuan mobilitas. Hal ini Nampak

dari gaya jalan yang jelek, kaku, postur tubuh yang jelek, tidak luwes, tdak lentur, tidak

serasi, dan tidak harmonis. Tidak harmonis antara langkah kaki dan ayunan tangan.

Mobilitasnya Nampak kaku dan tidak bervariasi.

Masalah pembinaan mobilitas/gerak tunanetra bukan hanya dilakukan oleh guru

O&M (Orientasi dan Mobilitas) saja akan tetapi juga harus menjadi tanggung jawab semua

fihak termasuk guru pada umumnya dan orang tua dan keluarga yang berhubungan dengan

pendidikan dan rehabilitas bagi tunanetra. Demikian juga terhadap pengembangan daya

orientasi tunanetra dalam lingkungannya.

Prinsip-prinsip orientasi dan mobilitas adalah bahwa pada akhirnya penyandang

tunanetra terlatih untuk selalu bertanya pada dirinya sendriri sebelum bergerak untuk

berjalan,dengan pertanyaan tentang:

Where am I ? (Dimana saya berada? )

Where is my objective? (Kemana tujuan saya?)

How do I get there ? (Bagaimana saya sampai kesana?)

Dari jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut, seorang tunanetra dapat membuat

suatu rencana perjalanannya. Seorang tunanetra perlu mengetahui ciri medan dan berapa

petunjuk yang dapat membantunya. Seorang tunanetra harus sudah mempunyai citra tubuh,

mengetahui arah mata angina dengan membaca peta atau denah timbul dengan terampil.
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Bila tidak maka seorang tunanetra yang bersangkutan mudah tersesat. (Ahmad Nawawi

2010)

Menurut Rogow (Hadi, 2005) menemukan bahwa anak tunanetra memiliki kesulitan

gerak berupa:

1. Spasticity yang ditunjukkan oleh lambatnya bergerak, kesulitan, dan koordinasi

gerak yang buruk.

2. Dyskinesia yaitu adanya aktivitas gerak yang tak disengaja, gerak athetoid,

gerak tak terkontrol, tak beraturan, gerak patah-patah, dan berliku-liku.

3. Ataxia yaitu koordinasi yag buruk pada keseimbangan postur tubuh, orientasi

terbatas, oleh akibat kekakuan atau ketidak mampuan dalam menjaga

keseimbangan.

4. Mixed Types merupakan kombinasi pola-pola gerak dyskitenik, spastic, dan

ataxic.

5. Hypotonia ditunjukkan oleh kondisi lemahnya otot-otot dalam merespon

stimulus dan hilangnya gerak reflek.

Menurut (Best, 1992), memukakan bahwa anak-anak yang mengalami

ketunanetraan tidak dapat dengan mudah memantau mobilitasnya (geraknya) dan oleh

karena itu dapat dapat mengalami kesulitan dalam memahami apa yang terjadi bila mereka

menggerakan atau merentangkan anggota tubuhnya, membungkukkan atau memutarkan

tubuhnya. Karena mereka tidak dapat melihat gerakan orang lain dengan jelas, mereka

tidak bisa mengamati bagaimana orang duduk, berdiri, dan berjalan serta kemudian

menirunya. Maka mereka akan memilih lebih sedikit kerangka acuan/pola (term of

reference), dan mungkin tidak akan menyadari apa artinya “duduk gerak”, berjalan kaki

melangkah dan tangan diayun, sehingga terjadi keserasian gerak antara kaki, tangan dan

tubuh ketika sedang berjalan.

2.5 Defenisi Media

Menurut Bretz dan Briggs (dalam Darmojo, 1991:24) menyatakan bahwa definisi

media digolongkan menjadi 4 kelompok yaitu media audio, media visual, media audo

visual, dan media serbaneka.

1. Media Audio

Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke

penerima pesan. Media audio berkaitan erat dengan indra pendengaran. Contoh
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media yang dapat dikelompokkan dalam media audio diantaranya : radio, tape

recorder, telepon, laboratorium bahasa, dll.

2. Media Visual

Media visual adalah media yang mengandalkan indra penglihatan. Media visual

dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Media visual diam

Contohnya: foto, ilustrasi, flashcard, gambar pilihan dan potongan gambar, film

bingkai, film rangkai, OHP, grafik, bagan, diagram, poster, peta, dll.

b) Media visual gerak

Contohnya: gambar-gambar proyeksi bergerak seperti film bisu dna sebagainya.

3. Media Audio Visual

Media audio visual merupakan media yang mampu menampilkan suara dan

gambar. Ditinjau dari karakteristiknya media audio visual dibedakan menjadi 2

yaitu:

a) Media audio visual diam

Contohnya: TV diam, film rangkai bersuara, halaman bersuara, buku bersuara.

b) Media audio visual gerak

Contohnya: film TV, TV, Film bersuara, gambar bersuara, dll.

4. Media Serbaneka

Media serbaneka merupakan suatu media yang disesuaikan dengan potensi di suatu

daerah, di sekitar sekolah atau lokasi lain atau di masyarakat yang dapat

dimanfaatkan sebagai media pembelajaran. Contoh media serbaneka diantranya:

Papan tulis, media tiga dimensi, realita, dan sumber belajar pada masyarakat.

a) Papan (board) yang termasuk dalam media ini diantraranya: papan tulis, papan

bulletin, papan flannel, papan magnetic, papan listrik, dan papan paku.

b) Media tiga dimensi diantranya: model, mock up, dan diorama.

c) Realita adalah benda-benda nyata seperti apa adanya atau aslinya. Contohnya

pemanfaatan realita misalnya guru membawa kelinci, burung, ikan atau dengan

mengajak siswanya langsung ke kebun sekolah atau ke peternakan sekolah.

Sumber belajar pada masyarakat diantaranya dengan karya wisata dan berkemah.
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Menurut (Hofstetter 2001) komponen multimedia terbagi atas lima jenis yaitu:

1. Teks

Dalam multimedia yang menjadi awal dan dasarnya yaitu teks untuk

mengumpulkan informasi, ide-ide atau informasi lebih mudah dimengerti oleh

pengguna, contoh jenis teks yang digunakan yaitu:

a. Printed Text adalah teks yang dihasilkan oleh word processor atau word

editor sebuah ketikan yang dapat dicetak.

b. Scanned Text adalah teks yang dihasilkan melalui proses scanning tanpa

pengetikan.

c. Hyper Text yaitu jenis teks yang memberikan link ke suatu tempat/meloncat

ke topic tertentu.

2. Grafik (image)

Sebuah ilusitrasi informasi yang disampaikan untuk menterjemahkan

sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Contoh grafik yang

dipergunakan

a. Bitmap yaitu gambaran yang disimpan dalam bentuk kumpulan Pixel.

b. Digitized picture yaitu gambar hasil rekaman video atau kamera yang

dipindahkan ke computer dalam bentuk bitmap.

c. Hyperpicture sebuah kumpulan gambar.

3. Audio

Sebagai pelengkap multimedia adalah audio (suara). Percakapan, music,

atau efek suara ini merupakan audio. Format dasar audio terdiri dari beberapa jenis:

a. WAVE salah satu format digital audio yang disimpan dalam bentuk digital

dengan eksistensi WAV

b. MIDI (Musical Instrument digital interface) format audio ini sangat efesien

dalam merekam music disbanding WAVE, disimpan dalam bentuk MID.

4. Video

Video merupakan komponen multimedia yang paling lengkap dan lebih

nyata. Dengan menggunakan media video dapat menjelaskan sebuah informasi

yang sulit untuk di gambar dan dapat melihat emosi dan psikologi manusia secara

lebih jelas.

5. Animasi
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Animasi adalah simulasi gerakan yang dihasilkan dengan menayangkan

rentetan frame ke layer dengan efek visual sehingga animasi mencakup perubahan

posisi terhadap waktu, bentuk, warna, struktur, tekstur, dari sebuah objek, posisi

kamera, pencahayaan, orientasi dan focus dan perubahan dalam teknik rendering.

2.6 Augmented Reality (AR)

Augmented Reality merupakan sebuah teknologi penyatuan antara objek atau Sound

digital ke dalam dunia nyata (Ronald Azuma 1997), teknologi ini berkembang pada awal

(1968) yang focus utamanya pada visual augmentation, dan bentuk dari augmented reality

ini merupakan 3D animasi yang lebih interaktif terhadap pengguna ke system augmented

reality. Augmented Reality diartikan secara garis besar yaitu kamera yang digunakan pada

aplikasi Augmented Reality menangkap gambar marker yang lebih dahulu diidentifikasi.

Setelah posisi dan orientasi marker ditentukan maka system mulai mengambil peran

memperoses untuk menampilkan objek gambar 3D atau suara tepat di pada marker.

Gambar 2.3 Teknologi Augmented Reality

(Sumber:http://augindonesia.org/augmented-reality-perkembangan-part-2/)

Berikut beberapa sejarah penciptaan Augmented Reality:

 Jaron Lanier (1989), memperkenalkan Virtual Reality dan menciptakan

bisnis komersial pertama di dunia maya.

 Steven Feiner, Blair Maclntyre dan doree seligmann (1992),

memperkenalkan untuk pertama kali Major Paper untuk perkembangan

Prototype Augmented Reality.
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 LB Rosenberg (1992), mengembangkan salah satu fungsi system

Augmented Reality yang disebut Virtual Fixtures, yang digunakan pada

Angkatan Udara AS Armstrong Labs.

 Hirokazu kato (1999), mengembangkan Artoolkit di HITLab dan

dipersentasikan di SIGGRAPH.

 Bruce.H.Thomas (2000), mengembangkan ARQuake, sebuah Mobile Game

AR yang ditujukan di internasional Symposium on Wearable Computers.

 Wikitude AR Travel Guide (2008), memperkenalkan Android G1

Telephone yang berteknologi AR.

 Saqoosha (2009), memperkenalkan FLARToolkit yang merupakan

perkembangan dari ArToolkit. FLARToolkit memungkinkan kita

memasang teknologi AR yang sama, Wikitude Drive meluncurkan system

navigasi berteknologi AR di Platform Android.

 Acrossair (2010), menggunakan teknologi AR pada I-Phone 3GS. Contoh

alat yang menggunakan teknologi Augmented Reality.

2.6.1 Perangkat Augmented Reality

Ivan Sutherland mengembangkan Head-Mounted Display (HMD) pada tahun 1966,

dia menyatakan bahwa HMD merupakan jendela ke dunia virtual yang merupakan

perangkat layar yang dipakai di kepala, yang memiliki tampilan optic di depan salah satu

atau setiap mata (Ronald Azuma 1997). Ciri-ciri HMD memiliki satu atau dua layar yang

dipasang tepat didepan mata yang hampir menyerupai kacamata.

Gambar 2.4 Head-Mounted Display (HMD)

(Sumber: http://topcultured.com/will-augmented-reality-software-development-

take-over-social-media/)



II-17

Pada tahun 1970, Myron Krueger mengembangkan videoplace yaitu sebuah

perangkat yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan objek virtual untuk

pertamakalinya dengan memanfaatkan teknologi augmented reality, Myron membuat

sebuah relitas laboratorium yang disebut videoplace. Videoplace ini adalah penciptaan

suatu relitas buatan yang dikelilingi para pengguna, dan menanggapi gerakan mereka dan

tindakan,

Tanpa dibebani oleh kacamata atau pun sarung tangan. Pada tahun 1989, Jaron

Lanier memanfaatkan dan memperkenalkan virtual reality untuk bisnis melalui dunia

maya.

Gambar 2.5 Cara kerja Videoplace

(Sumber:http://netzspannung.org/cat/servlet/CatServlet?cmd=netzkollektor&subCo
mmand=showEntry&lang=en&entryId=221997)

2.6.2 Marker

Marker adalah sebuah elemen pendukung teknologi Augmented Reality yang paling

penting, marker berupa sebuah gambar nyata diluar system Augmented Reality yang di

print berfungsi sebagai pembacaan program Augmented Reality pada visual nyata yang

nantinya akan diproses gambar yang akan ditampilkan dilayar dengan menggunakan titik

X Y Z. Marker seperti ini telah dikembangkan semenjak 1980 dan 1990. (Ronald Azuma

1997)
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Gambar 2.6 Bentuk Marker pada teknologi Augmented Reality

(Sumber:http://teknologiterkini.com/augmented-reality-masa-depan-interaktivitas/)

2.6.3 ARToolKit

Pada tahun 1999, Hirokazu Kato mengembangkan ARToolKit suatu software

library untuk membangun augmented reality yang dikembangkan di Universitas Osaka

Jepang dan didukung oleh Human Interface technologi (HIT) Laboratory University of

Washington dan HIT LAB. NZ University of Cantertbury New Zealand. Secara garis besar

ARToolKit pada teknologi Augmented Reality ini menggunakan teknik Vision (Pencitraan)

computer menghitung posisi dan sudut pandang secara RealTime secara akurat juga

orientasi kamera terhadap Marker, sehingga nantinya akan memunculkan gambar 3D.

Gambar 2.7 Realisasi ARToolKit

(Sumber :http://topcultured.com/will-augmented-reality-software-development-
take-over-social-media/)


