
BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab Inl berisi kesimpulan yang diperoleh selama pembuatan 

"Programmable USB Pad sebagai Alat Penunjang Pendidikan Anak-anak Berusia 

Kurang dari Tiga Tahun", serta beberapa saran untuk pengembangan di masa 

mendatang. 

5.1. Kesimpulan 

Dari proses pembuatan rangkaian utama dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Programmable pad dapat digunakan bersama dengan keyboard umum 

lainnya. Penggunaan programmable pad ini tidak mengganggu kinerja 

keyboard yang digunakan, demikian pula sebaliknya penggunaan 

keyboard tidak mengganggu kinerja programmable pad 

2. Setiap tombol pada pad dapat diubah fungsinya secara independent tanpa 

perlu meIakukan pemrograman ulang mikrokontroler. Hal ini bertujuan 

supaya pengguna dapat menyesuaikan fungsi tombol yang dibutuhkan 

pada alat ini tanpa perlu mempelajari sistem kerja mikrokontroler. 

3. Setiap fungsi yang diprogramkan pada tombol pad tersimpan di dalam 

EEPROM. Hal ini bertujuan supaya ketika sumber tegangan dimatikan, 

fungsi yang telah terprogram pada setiap tombol pad tidak hilang / 

berubah. 
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4. Pada setiap tombol terdapat LED yang akan menyala bila tombol tersebut 

ditekan. Pemberian LED pada setiap tombol bertujuan untuk menarik 

perhatian anak-anak sehingga anak-anak tidak mudah bosan dalam 

menggunakan alat ini. 

5. Pelapisan karet pada setiap sisi tombol pad bertujuan untuk mencegah 

cedera yang terjadi pada anak-anak apabila menekan tombol terlalu keras. 

6. Alat ini dapat dipergunakan untuk menunjang pendidikan anak-anak 

berusia kurang dari tiga tahun. 

5.2. Saran 

1. Rangkaian USB programmable pad dapat dikembangkan menjadi suatu 

wireless USB programmable pad yang dapat lebih meningkatkan 

kenyamanan pengguna. 

2. Pad dilengkapi dengan efek getar, dan disertai dengan suara sehingga 

semakin menarik perhatian anak-anak. 

3. Tombol yang ada pada pad dibuat saling terpisah satu sama lain namun 

tetap dapat dirangkai menjadi satu bagian yang utuh (dapat bongkar -

pasang). Tujuannya adalah supaya pengguna dapat lebih flexible dalam 

menentukan penggunaan jumlah tombol yang ingin dipakai. 
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