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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Metode Planar Homography, khususnya Direct Linear Transformation 

sudah teruji sebagai metode pemetaan untuk Low-Cost Interactive 

Whiteboard dan memiliki tingkat akurasi yang sama dengan metode 

yang digunakan oleh aplikasi lainnya. 

2. Aplikasi piranti lunak utilisasi Low-Cost Interactive Whiteboard yang 

dibuat, lebih unggul dalam fitur klik kanan dibandingkan dengan 

aplikasi Pentabulous! di luar fitur-fitur standar lainnya. 

3. Aplikasi piranti lunak utilisasi Low-Cost Interactive Whiteboard yang 

sudah dibuat lebih cepat dalam melakukan pencarian, pairing, dan 

disconnecting Wiimote bila dibandingkan dengan Pentabulous! dan 

Smoothboard. 

 

5.2. Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk mengembangkan penelitian 

selanjutnya adalah 

1. Penambahan fitur-fitur pada aplikasi yang dapat memudahkan 

penggunaan piranti sebagai media interaksi, sebagai contoh melakukan 

klik di luar layar untuk melakukan scrolling. 
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2. Memanfaatkan kemampuan Wiimote yang dapat mendeteksi sampai 4 

titik inframerah sebagai multiple input device. 

3. Penambahan konten sendiri yang mendukung multiple input device pada 

poin ke-2 agar fitur dapat dimanfaatkan secara efektif. 

4. Peralatan yang dipakai oleh penulis belum memiliki dudukan yang kokoh 

untuk Wiimote sebagai sensor. Disarankan tersedia tempat dudukan yang 

kokoh untuk Wiimote agar akurasi pemetaan lebih terjamin. 

5. Diperlukan metode penerapan lain dari Low-Cost Interactive Whiteboard  

agar pengguna dapat menggunakannya tanpa terganggu resiko bagian 

tubuhnya menghalangi sensor Wiimote, misalnya Wiimote sebagai 

sensor diletakkan di balik layar yang cukup tembus pandang. 

6. Dilakukan perbandingan terhadap metode pemetaaan lain di luar Direct 

Linear Transformation untuk mengetahui metode yang paling optimal 

dalam melakukan pemetaan dalam Low-Cost Interactive Whiteboard. 
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