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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

 
Berdasarkan penelitian dan pembahasan dari metode odometry untuk 

system pemetaan robot dengan three omni-directional wheels,   maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Unjuk kerja robot three omni-directional wheels sebagai pembelajaran sistem 

pemetaan secara fungsional menu dan dan perangkat yang digunakan 

didapatkan hasil 100% berfungsi dengan sangat baik. Pengujian selanjutnya 

robot dapat berputar sesuai perintah dengan besarnya persentase error rata-

rata  0,6%  dengan  kecepatan  putar  100  RPM.  Robot  diuji  untuk  bergerak 

menuju arah sudut yang diperintahkan tanpa merubah orientasinya (heading) 

dan di dapatkan rata-rata persentase error sebesar 1,37% dengan kecepatan 

100 RPM. Pengujian terkahir yaitu robot bergerak menuju titik koordinat 

posisi yang diperintahkan dalam X, Y, theta (heading), robot berhasil 

mencapai titik terjauh 4,5 meter dengan rata-rata persentase error menuju  

sumbu  X  sebesar  3,89%,  sumbu  Y  sebesar  1,69%,  dan  heading sebesar 

1,5%. 

2.   Tingkat kelayakan ditinjau dari ahli media yaitu diperoleh skor rerata total 

107,5 dari nilai maksimal 116 dan nilai minimal 29, yang berarti masuk dalam 

kategori sangat layak dengan persentase 92,67%. Tingkat kelayakan ditinjau 

dari ahli materi yaitu diperoleh skor rerata total uji kelayakan 79 dari nilai 

maksimal 88 dan nilai minimal 22, yang berarti masuk dalam kategori layak 
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dengan persentase 89,77%. Ditinjau dari penilaian pengguna diperoleh skor 

rerata total 101 dari nilai maksimal 112 dan nilai minimal 28, yang berarti 

masuk dalam kategori sangat layak dengan persentase 90,17%. 

B. Keterbatasan Produk 

 
Metode odometry untuk sistem pemetaan robot dengan three omni-

directional wheels memiliki keterbatasan, diantaranya adalah : 

1.    Jarak pemetaan robot diatas 4,5 meter didapatkan error yang cukup tinggi. 

2. Peserta   didik   hanya   dapat   menggunakan   media   pembelajaran   secara 

bergantian. 

C. Pengembangan Produk Lebih Lanjut 

 
Metode odometry untuk sistem pemetaan robot dengan three omni-

directional wheels dapat dikembangkan lebih lanjut, di antaranya adalah: 

1. Penggunaan motor yang memiliki torsi serta kecepatan yang lebih tinggi dan 

system pengereman mandiri akan menambah tingkat presisi robot. 

2.    Penggunaan rotary encoder dengan resolusi yang lebih besar. 

 
3. Penambahan sensor  gyro sebagai acuan heading akan menambah tingat 

akurasi pemetaan pada robot three omni directional wheel
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D. Saran 

 
Berdasarkan penelitan yang dilakukan, maka saran yang diberikan untuk 

penelitian berikutnya terkait dengan metode odometry untuk sistem pemetaan 

robot dengan three omni-directional wheels, yaitu : 

1. Perlu   dilakukan   pengembangan   dengan   penelitian   eksperimen   untuk 

mendapatkan efektivitas media pembelajaran dibandingkan media 

pembelajaran yang lain. 

2. Perlu pengembangan mengenai sistem kendali yang digunakan pada robot 

untuk menghasilkan respon kecepatan motor yang lebih cepat dan akurat.
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