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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah dan tahapan-tahapan sistematik dalam

melaksanakan penelitian tugas akhir. Penelitian dan pengembangan atau research and

development (R&D) yang merujuk metode penelitian tugas akhir ini. R&D yaitu suatu

proses atau langkah-langkah pengembangan sebuah produk baru atau penyempurnaan

produk yang sudah ada, yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut alur tahapan

penelitian:

Gambar 3.1 Alur Metode Penelitian
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3.2 Tahapan Penelitian

Berdasarkan alur penelitian, maka tahapan penelitian dibagi menjadi tiga tahapan

pokok yaitu:

3.2.1 Studi Pendahuluan

1. Studi Literatur

Studi literature merupakan sebuah tahapan awal penyempurnaan terhadap studi

lapangan yang telah dikumpulkan. Tahapan studi literature merupakan tahapan

dalam mengumpulkan teori-teori pendukung dalam penelitian seperti teori tentang

Tunanetra dan Augmented Reality. Studi literatur dapat diperoleh dari jurnal, buku,

karya ilmiah, artikel-artikel, dan penelitian sebelumnya.

3.2.2 Pembuatan Produk

Pada tahapan pembuatan produk dibagi menjadi 3 tahapan yaitu:

1. Pembuatan Marker

Pembuatan Marker diawali dengan membuat Frame dan Simbol untuk setiap

pembagian Sound yang muncul. Berikut contoh frame dan symbol pada

pembuatan marker

Gambar 3.2 Frame dan Symbol pada Marker

2. Pembuatan Sound

Sound atau suara dibuat dengan dengan merekam dan mengedit agar sesuai

dengan format yang dibutuhkan, setelah sesuai pengeditan diteruskan lagi

dengan pencocokan sound dan objeknya. Software yang dipergunakan untuk

mengedit yaitu Adobe Audition CS 5 dan perekaman sound dengan

menggunakan alat rekam.
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3. Perancangan Alat (Hardware)

Dalam perancangan alat dibutuhkan sebuah kamera komputer yang

terintegrasi kedalam komputer sebagai alat penangkap gambar atau marker,

yang diletakkan pada kepala pengguna dengan memodifikasi alat. Alat

tersebut terdiri dari sebuah kamera komputer yang diberikan penambahan

sebuah lampu led di sekelilingnya yang berfungsi sebagai penerangan

tambahan untuk kamera, dan dirakit sedemikian rupa hingga dapat di pakai

dikepala pengguna.

Setelah semua tahapan selesai maka tahapan terakhir adalah tahapan pengujian awal

dan analisa apabila terdapat ketidak sesuaian maka diadakan refisi.

3.2.3 Pengujian Produk

Pengujian Produk tahapan ini lebih pada analisa implementasian produk kepada

seorang pengguna. Target audit yang akan diteliti seorang pengguna baik laki-laki atau

perempuan. Untuk mendapatkan hasil Pengujian maka diadakan pemberian Kuisioner

kepada seorang tunanetra yang telah menguji coba alat tersebut. Berikutnya cara penilaian

Kuesioner:

1. Kuesioner untuk pengguna

a. Menghitung jumlah silang (√) atau jawaban dari pengguna/user yang

diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang diberikan.

b. Setiap pilihan jawaban diberikan skor tertentu dengan skala likert dengan

ketentuan sebagai berikut:

 Sangat Setuju = 5

 Setuju = 4

 Netral = 3

 Tidak Setuju = 2

 Sangat Tidak Setuju = 1

c. Mengelompokkan setiap jawaban pada setiap indicator.

Menganalisa hasil jawaban pengguna/user mengenai penyampaian materi pada produk

melalui Kuesioner.
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3.3 Metode Analisa Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan dan analisa data yaitu dengan

menggunakan Skala likert, skala ini merupakan skala untuk menggukur sikap, pendapat

dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian (Hugo Aprilianto, 2012). Skala

likert menggunakan kuesioner yang menghubungkan dukungan sikap yang tepat dalam

menggungkapkan dengan kata-kata. Skala likert ini merupakan Skala umum yang

dipergunakan dalam pengumpulan dan analisa data.

Contoh pilihan jawaban yang dipergunakan oleh Skala likert:

1. Sangat Tidak Setuju

2. Tidak Setuju

3. Netral

4. Setuju

5. Sangat Setuju

Berikut dibawah ini gambar dari penilaian dengan Skala likert:

Gambar 3.3 Penilaian Jawaban Pada Skala likert

3.4 Perancangan

Pada kemajuan teknologi yang ada saat ini, alat-alat bantu tunanetra semakin

berkembang seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat. Alat bantu yang paling

awal dipakai oleh tunanetra yaitu tongkat tunanetra yang prinsip kerjanya adalah

perpanjangan tangan seorang penyandang tunanetra dalam meraba atau menyentuh benda-

benda dalam menjalankan aktifitasnya, hingga kini alat tersebut masih menjadi alat terbaik

bagi tunanetra. Prinsip kerja dari tongkat tunanetra yang memicu berkembang alat-alat

yang prinsipnya sama tetapi dibantu dengan penambahan komponen elektronika seperti

sonar, sensor, dan ultrasonic untuk menyempurnakan fungsi dari tongkat tunanetra

tersebut.
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3.4.1 Ruang Lingkup Perancangan Perangkat Lunak

Untuk merancang dan membuat alat bantu mobilitas Tunanetra ini dibutuhkan tiga

jenis perangkat lunak (Software) pendukung. Yang pertama software pengeditan sound

agar dapat sesuai dengan format yang dibutuhkan dalam system, selanjutnya software

untuk pembuatan marker, dan software terakhir adalah software pembangun aplikasi

augmented reality itu sendiri. Setelah mempelajari dan mempertimbangkan.

Berikut merupakan software-software yang sesuai untuk dipergunakan:

1. Adobe Audition CS 5

Adobe Audition CS merupakan program utama untuk pengeditan sound pada

penelitian ini. Sebagian proses dari tahapan editan sound dan converter format

sound semua dilakukan dalam program ini.

Gambar 3.4 Tampilan Adobe Audition CS

2. Adobe Photoshop CS 3

Photoshop CS adalah Software pengolahan gambar berbasis bitmap. Photoshop

CS pada penelitian ini digunakan untuk membuat symbol-symbol pada marker.

Gambar 3.5 Tampilan Adobe Photoshop CS

3. ARToolKit Software Library

ARToolKit adalah library utama yang membangun aplikasi augmented reality.

Diciptakan oleh Dr. Hirokazu kato dalam bahasa C++ dengan menggunakan

microsoft visual studio 2008. Pada awalnya tujuan utama dari library ini adalah
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untuk melakukan pencitraan visual ke dunia nyata secara overlay. Seiring

perkembangan ARToolKit pun menambah library sound dimana sound

dimunculkan secara real-time.

Gambar 3.6 Tampilan ARToolKit Software Library

ARToolKit menggunakan pelacak video, untuk menghitung posisi kamera yang

nyata dan mengorientasikan pola pada kertas marker secara real-time.

ARToolKit Library Coding terlampir pada Lampiran 1. Software ARToolKit

standar tidak dapat membaca file suara, oleh karena itu coding pada

SimpleVRML harus ditambah untuk pemanggilan file suara. Buka file

SimpleVRML pada ARToolKit > examples > simpleVRML > SimpleVRML

dengan menggunakan Visual C++.

Berikut coding Sound yang di tambahkan ke ARToolKit:

if (i>=7){

PlaySound(gObjectData[i].name,NULL,SND_ASYNC);

fprintf(stderr,

gObjectData[i].name);

Dimana pada baris pertama coding berfungsi untuk memanggil suara pada

array >= 7.  Setelah menambahkan coding, file SimpleVRML tersebut di-build

dan simpan sebagai ARSoundZia. Untuk memilih lokasi tempat penyimpanan,

pilih Project > SimpleVRML Properties. Lalu pilih Configuration Properties >

Linker > General. Ubah nama pada Output File dengan ARSoundZia.exe.
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Gambar 3.7 Pengaturan lokasi dan nama file.exe

3.5.1.1 Konsep Kerja Aplikasi

Pada penelitian ini dipergunakan sebuah aplikasi yang berupa program pendeteksi

sebuah marker dan menterjemahkan kedalam sebuah sound/sound, yang sebelumnya telah

mengalami sebuah proses dengan menggunakan software pendukung seperti ARToolKit

yang berfungsi sebagai software augmented reality yang membantu penterjemah gambar

marker-marker menjadi binery dan mencocokkan pada sound voice yang telah dimasukkan

sebelumnya dan ditampilkan secara real-time. Pada penelitian ini augmented reality sound

dikembangkan menjadi sebuah alat bantu untuk tunanetra dalam menjalani aktifitas sehari-

hari, berikut adalah proses cara kerja alat bantu mobilitas tunanetra yang disekemakan

pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.8 Konsep kerja aplikasi

Berikut diagram alur (flowchart) dari prototype ini:
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Gambar 3.9 Flowchart Augmented Reality Sound

Penjelasan dari diagram alur (flowchart) diatas, yaitu:

1. Mulai

Merupakan alur awal untuk memulai sesuatu program yang akan dijalankan.

2. Render awal file

Merupakan proses membacaan file-file yang akan dipersiapkan.

3. Mencari Marker

Proses pencarian marker yang ingin dikenalkan.

4. Identifikasi Marker

Merupakan deteksi marker yang diinginkan apabila marker tersebut sesuai, apabila

deteksi marker salah maka proses tidak akan dilanjutkan.

5. Posisi dan arah objek

Penentuan posisi dan arah objek dengan dengan sesuai agar dapat memunculkan

sound yang diinginkan.

6. Render Sound
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Merupakan proses merender Sound yang diinginkan setelah melakukan proses

sebelumnya.

7. Memunculkan Sound

Merupakan pemunculan dari sound yang diinginkan.

8. Keluar

Merupakan penghentian dari proses kerja dari program yang dilakukan.

9. Selesai

Keluar dari program yang telah dilakukan.

3.4.2 Ruang Lingkup Perancangan Perangkat Keras

Pada perancangan alat bantu ini penulis akan menggunakan sebuah alat bantu

kamera yang diletakkan pada kepala tunanetra, kamera yang diletakkan pada kepala

pengguna dimaksudkan untuk memudahkan dalam menentukan arah mana yang terdapat

gambar marker. Marker yang berupa simbol atau pun gambar diletakkan di setiap arah

jalan, penghalang, ruangan, benda, atau alat-alat yang berada disekitar rumah.

Dengan adanya software (perangkat lunak) maka dibutuhkan juga hardware

(perangkat keras) dengan spesifikasi pendukung dari tiga software yang telah dijelaskan

dibawah.

Berikut tabel spesifikasi standar hardware yang dibutuhkan :

Tabel 3.1 Spesifikasi hardware yang direcomendasikan

No. Komponen Hardware Spesifikasi Minimum

1 Processor Pentium 4 (2Ghz)

2 Random Access Memory (RAM) 512 Mb

3 VGA (Grafik) 128 Mb

4 Harddisk (HDD) 250 Mb

5 Monitor 1024 x 768 pixel

6 Kamera (Webcam) 1.3 Mega pixel

7 Printer Standar

Dan spesifikasi hardware yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:
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Tabel 3.2 Spesifikasi hardware pada penelitian

No. Komponen Hardware Spesifikasi

1 Processor AMD Dual Core 2.2Ghz

2 Random Access Memory (RAM) 250 Gb

3 VGA (Grafik ATI) 1 Gb

4 Harddisk (HDD) 4 Gb

5 Monitor 1280 x 800 pixel

6 Kamera (Webcam) 5 Mega pixel (External)

7 Printer Hp Dj1000

Spesifikasi komponen hardware diatas bukan merupakan syarat pasti dalam

pengembangan dan penelitian ini. Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan adalah

penggunaan kamera (webcam) yang dipergunakan. Semakin besar resolusi kamera semakin

baik kamera menangkap gambar pada marker.

Berikut merupakan gambar skema dasar dari perancangan alat bantu mobilitas

tunanetra:

Gambar 3.10 Skema dasar penelitian

Pada gambar skema diatas terlihat struktur media yang terbagi menjadi 3 yaitu

dalam bentuk fisik yang terdapat pada media cetak, program aplikasi augmented reality

yang terhubung dan saling terintegrasi, dan media sound yang berfungsi sebagai media

pengeluaran sound/voice. Komponen yang harus dibuat  yaitu marker, pattren, dan

sound/voice.

Berikut gambar ilustrasi penggunaan alat.
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Gambar 3.11 Ilustrasi Penggunaan Alat

3.4.2.1 Kamera

Kamera yang dipakai pada penelitian ini menggunakan kamera 5 MP (External)

dengan merk PC Camera, yang telah disesuaikan bentuknya untuk kepentingan penelitian

ini. Pada Gambar  4.1 terlihat kamera yang dipergunakan berbentuk lampu senter kepala

yang telah dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kamera modifikasi ini

dilengkapi dengan sebuah bantrai, lampu led, karet pengikat untuk kepala dan kamera yang

terletak tepat ditengah, kamera yang ditambahkan pada lampu senter kepala ini terhubung

dengan kabel USB untuk menghubungkan antara kamera dan laptop.

Lampu led yang berada pada kamera modifikasi berfungsi saat keadaan pencahaya

yang tidak setabil pada suatu ruangan, lampu led dapat dipergunakan sebagai pencahayaan

tambahan yang diaktifkan secara manual. Led yang dipergunakan bersumber pada baterai

yang dapat di isi kembali.

Gambar 3.12 Kamera Modifikasi

Berikut adalah rangkaian elektronika untuk Kamera modifikasi dengan lampu LED:
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Gambar 3.13 Rangkaian Lampu LED pada Kamera Modifikasi

Berikut komponen yang di pakai pada rangkaian lampu led:

1. 2 buah Resistor

2. 1 buah Kapasitor 105/250 V

3. 4 Dioda IN 4007

4. Batrai cas

5. 1 buah LED Indikator

6. 8 buah LED Lampu

Berikut gambar cara pemakaian kamera modifikasi ini:

Gambar 3.14 Cara Pemakaian kamera modifikasi
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3.4.3 Pembuatan dan Pengeditan Sound

Sound yang telah di konsep oleh penulis berupa kalimat instruksi-instruksi keadaan

atau pun lokasi, mengacu pada referensi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Perekaman

suara dilakukan dengan menggunakan alat rekam yang kualitas rekaman tinggi dengan

format sound WAV.

Gambar 3.15 Alat perekam yang dipergunakan

Setelah tahapan perekaman suara telah selesai, maka diteruskan dengan tahapan

editing suara menjadi sound dengan menggunakan software Adobe Audition CS. Tujuan

dari editing ialah memperhalus, memotong, dan mengubah format sound agar hasil dari

sound tersebut sesuai dengan kebutuhan aplikasi augmented reality sound. Berikut adalah

kalimat-kalimat instruksi yang direkam dan dipergunakan:

Tabel 3.3 Daftar kalimat instruksi

No Kalimat Instruksi

1 “Dihadapan anda ada sebuah Pintu Kamar”

2 “Dihadapan anda ada sebuah Pintu Depan”

3 “Dihadapan anda ada sebuah Pintu Belakang”

4 “Dihadapan anda ada sebuah Pintu Dapur”

5 “Dihadapan anda ada sebuah Pintu Kamar Mandi”

6 “Dihadapan anda ada sebuah Lemari Pakaian”

7 “Dihadapan anda ada sebuah Dinding”

8 “Dihadapan anda ada sebuah Meja Ruang Tamu”

9 “Dihadapan anda ada sebuah Meja Makan”

10 “Dihadapan anda ada sebuah Meja”
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11 “Dihadapan anda ada sebuah Tempat Duduk”

12 “Dihadapan anda ada sebuah Tempat Tidur”

3.4.4 Pembuatan Marker

Bagian yang paling terpenting dalam augmented reality ialah marker, dan dalam

perancangan marker tidak dapat dilakukan sembarangan. Perancangan dan pembuatan

marker harus mengikuti aturan standar augmented reality sebagai berikut:

1. Marker harus berwarna hitam agar mempermudah dalam proses perhitungan

pendeteksian marker.

2. Marker yang dipergunakan berbentuk persegi empat.

3. Tebal ukuran bentuk marker disarankan minimal 25 % dari panjang garis tepi

marker.

4. Ukuran cetak marker juga akan berpengaruh terhadap respon kamera apabila

ukuran besar maka marker sudah dapat terdeteksi dalam rentang jarak yang

diperlukan, dan apabila ukuran kecil maka memerlukan jarak yang dekat untuk

mendeteksi marker.

3.4.4.1 Desain Marker

Berikut desain marker-marker yang dipergunakan untuk alat bantu mobilitas

Tunanetra:

Tabel 3.4 Gambar marker

No Gambar Marker Keterangan

1 “Dihadapan anda ada sebuah Meja Makan”
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2 “Dihadapan anda ada sebuah Meja”

3 “Dihadapan anda ada sebuah Tempat Duduk”

4 “Dihadapan anda ada sebuah Tempat Tidur”

5 “Dihadapan anda ada sebuah Pintu Kamar”

6 “Dihadapan anda ada sebuah Pintu Depan”



III-16

7 “Dihadapan anda ada sebuah Pintu Belakang”

8 “Dihadapan anda ada sebuah Pintu Dapur”

9 “Dihadapan anda ada sebuah Pintu Kamar Mandi”

10 “Dihadapan anda ada sebuah Lemari Pakaian”

11 “Dihadapan anda ada sebuah Dinding”
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12 “Dihadapan anda ada sebuah Meja Ruang Tamu”


