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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, simpulan yang dapat ditarik adalah aplikasi 

Brain Fitness Game dengan menggunakan Human Detection and Action 

Recognition pada Kinect yang dibuat pada platform Unity telah berhasil dirancang 

dan dibangun. Brain fitness game ini memiliki rata-rata waktu setengah menit 

ketika dimainkan, dan semua responden setuju jika permainan ini dapat menambah 

konsentrasi. Hal ini juga didukung oleh persentase kenaikan skor yang didapat dari 

perhitungan rata-rata antara skor pertama dan skor terakhir pada serangkaian 

percobaan, yaitu sebesar 65.45%. Dari hasil kuesioner juga dapat disimpulkan 

bahwa pemain merasa senang ketika bermain game ini dikarenakan tingginya nilai 

rata-rata, yaitu 84% dari 100%, dimana interval tersebut termasuk ke dalam 

kategori baik sekali. Gerakan-gerakan yang terdapat pada game juga dapat dideteksi 

dengan baik, dan juga dapat dipelajari dengan mudah oleh responden. Ini terbukti 

dari hasil rata-rata jawaban responden pada pertanyaan tentang deteksi gerakan 

Kinect dan kemudahan mempelajari gerakan Kinect, yaitu 76% yang termasuk ke 

dalam kategori baik dan 85.3% yang merupakan kategori baik sekali. 

5.2 Saran 

 Terdapat beberapa saran yang dapat dijabarkan berdasarkan hasil penelitian 

yang telah diperoleh. 

1. Terdapat delay pada saat mendeteksi gerakan swipe. Untuk mengatasi ini 

diperlukan algoritma yang lebih baik untuk dapat mendeteksi secara 

realtime. Algoritma yang lebih baik juga akan menambah tingkat 
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responsiveness dan membuat gerakan pemain menjadi lebih mudah untuk 

dideteksi.

2. Berdasarkan hasil kuesioner yang pada bagian saran untuk pengembangan, 

variasi gerakan dapat ditambahkan sehingga pemain tidak menjadi jenuh 

ketika memainkan game tersebut secara berulang-ulang. 

3. Grafik dan animasi yang terdapat pada brain fitness game masih dapat 

dikembangkan menjadi lebih bagus untuk menambah tingkat kesenangan 

pemain pada saat memainkannya. 

4. Pada proses penelitian , dapat menggunakan sampel data yang lebih banyak 

dan juga rangkaian percobaan dengan durasi yang lebih lama sehingga data 

yang didapatkan menjadi lebih akurat. 
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