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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melaksanakan sejumlah tahapan-tahapan dalam merancang alat bantu

mobilitas tunanetra menggunakan teknologi Augmented Reality yaitu studi literature,

analisa, perancangan, dan pengujian, maka didapatlah beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Kamera yang paling baik dipergunakan pada perancangan alat bantu mobilitas

tunanetra menggunakan teknologi augmented reality ini minimal 5 MP dengan

frame rate 30 fps, karena dengan kamera beresolusi tinggi gambar yang di

tangkap kamera akan lebih baik dalam memproses pengenalan gambar/objek

pada aplikasi.

2. Marker yang dibuat dalam perancangan ini menggunakan pola persegi yang

menjadi bingkai penutup simbol, simbol-simbol yang dipergunakan satu sama

lainnya berbeda-beda, ini dimaksudkan agar marker satu dan yang lain tidak

mengalami bentrokan dalam proses memilih dan mengeluarkan suara.

3. Pencahayaan adalah faktor penting bagi proses kerja alat bantu ini, oleh karena

itu direkomendasikan pencahayaan minimal adalah pencahayaan standar

ruangan 120 Lux hingga 250 Lux. Pada saat gelap atau pun kekurangan cahaya

pada kamera diberi lampu tambahan seperti lampu senter yang dapat diaktifkan

secara manual.

4. Jarak yang dipergunakan pada perancangan alat bantu ini ditetapkan dari jarak

awal pengenalan marker oleh kamera 150 cm hingga jarak terdekat 50 cm,

dikarenakan apabila rentang jarak yang ditentukan terlalu dekat akan

dihawatirkan dapat menggalami tabrakan terlebih dahulu sebelum proses

pengenalan objek dilakukan.

5. Alat bantu mobilitas tunanetra yang menggunakan teknologi aplikasi

augmented reality sound merupakan hal baru dalam penciptaan alat bantu

mobilitas seorang tunanetra dengan output suara berupa instruksi dari seseorang

bukan berupa bunyi-bunyian saja, sehingga didalam bermobilitas seseorang

tunanetra dapat menerima instruksi jelas dan lebih baik.
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6. Pada hasil pengujian kuisioner yang dilaksanakan maka dapat disimpulkan

bahwa alat bantu mobilitas untuk tunanetra dengan menggunakan Augmented

reality sound telah sesuai dengan prosedur yang diharapkan dan telah dapat

menjawab kebutuhan seorang tunanetra dalam kegiatan mobilitas dengan lebih

efektif, dikarenakan alat bantu tunanetra ini menggunakan indikator instruksi

suara maka seorang pengguna atau seorang tunanetra lebih dapat

menterjemahkan indikator tersebut dan dapat menggambil keputusan apa yang

harus dilakukan ketika instruksi terdengar.

5.2 Saran

Pada Penelitian kedepannya penulis mengharapkan agar perancangan alat bantu

mobilitas Tunanetra dengan menggunakan teknologi Augmented Reality Sound berbasis

kamera ini adalah:

1. Pada segi perangkat kamera yang dipergunakan dapat dikembangkan lebih

efektif dan efisien, dari yang sudah dibuat sehingga lebih memaksimalkan hasil

dalam penggunaannya.

2. Mengembangkan perangkat agar lebih dapat dipergunakan dalam segala kondisi

atau situasi seseorang tunanetra dalam beraktifitas.

3. Memperluas ruang lingkup penelitian agar dapat mengembangkan penelitian

yang mencakup keseluruhan mobilitas sehari-hari seorang tunanetra.

4. Mengembangkan penelitian dengan menggunakan metode-metode berbeda

yang dapat memberikan hasil yang lebih maksimal terhadap hasil penelitian.


