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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Melalui penelitian ini, telah dibuat sebuah aplikasi yang dapat dijalankan 

pada smartphone dengan sistem operasi Android minimum Jelly Bean 4.1. Aplikasi 

ini merupakan pengenalan dasar chord dan melodi gitar dengan memanfaatkan 

teknologi Augmented Reality yang sudah berjalan dengan baik, di mana pengguna 

dapat melihat objek chord dan melodi gitar yang ditampilkan secara virtual 3D 

dengan menggunakan kamera smartphone untuk mendeteksi sebuah benda nyata 

marker yang telah teregistrasi dengan Vuforia SDK, sehingga objek virtual 3D 

chord dan melodi gitar akan tampil pada layar smartphone dan membuat proses 

pengenalan objek menjadi lebih menarik dibandingkan proses pembelajaran 

standar. Terdapat juga suara dari setiap chord dan melodi yang bisa didengarkan 

oleh pengguna dengan menyentuh sebuah tombol yang tersedia pada saat objek 3D 

chord dan melodi dimunculkan.    

Pada aplikasi ini total menampilkan tujuh belas bentuk objek 3D dan suara 

yang terdiri dari tujuh bentuk chord mayor, tujuh bentuk chord minor dan tiga 

bentuk melodi di mana sebuah objek virtual 3D gitar full body mewakili setiap 

bentuk chord dan melodi yang ditampilkan, sehingga pengguna harus melakukan 

zooming ke arah neck gitar untuk melihat dengan jelas bentuk chord dan melodi 

yang ditampilkan.  
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5.2 Saran 

Beberapa saran yang diusulkan penulis untuk penelitian ini antara lain: 

1. Penambahan chord dan melodi yang lebih advance, sehingga aplikasi bisa   

dipakai tidak untuk pengenalan bentuk dasar chord dan melodi saja. 

2. Pengembangan bentuk chord dan melodi menggunakan objek virtual tangan  

pada umumnya, sehingga bisa terlihat lebih nyata.  

3. Penambahan animasi atau video sebagai efek perubahan pada objek virtual 3D  

chord dan melodi pada saat suara dimunculkan. 
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