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Dalam penelitian ini dibuat alat bantu berjalan bagi penyandang tunanetra berupa 

tongkat yang dilengkapi dengan sensor pendeteksi jarak ultrasonic. Selain itu,terdapat 

rangkaian pemutar suara yang dapat dimanfaatkan oleh penyandang tunanetra untuk 

memberitahu seberapa jauh jarak benda yang ada di depan dan di samping. 

Alat ini memiliki keluaran berupa suara yang berasal dari Modul MP3 WTV020SD. 

Komponen Modul MP3 WTV020SD ini memuat perangkat tambahan untuk proses 

perekaman dan pemutaran suara. Salah satu perangkat alat ini adalah menggunakan Bluetooth 

Headset sehingga tidak memerlukan rangkaian tambahan untuk. Suara yang dihasilkan oleh 

alat ini merupakan jarak yang terdeteksi oleh sensor yang terpasang pada tongkat . 

Sistem ini telah dicoba untuk mendeteksi benda yang berada di depan dan disamping 

pengguna alat ini. Hasil dari percobaan yang sudah dilakukan suara yang keluar dari alat ini 

sudah sesuai dengan jarak yang terdeteksi oleh sensor yang dipasang pada tongkat.  

 

 

Kata kunci — Tongkat, Sensor Ultrasonic, Modul MP3 WTV020SD, Headset 

Bluetooth, Arduino Uno ,Warlles Audio Trasmiter. 

 
 

 

PENDAHULUAN 

 

Individu merupakan bagian dari masyarakat yang dalam kehidupannya tidak lepas dari 

nilai dan norma yang berlaku didalamnya. Seorang penyandang cacat tuna netra juga 

merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya yang memiliki hak dan kewajiban yang 

sama sebagai warga negara, dan derajat yang sama sebagai manusia ciptaan Tuhan. Terdapat 

banyak persoalan besar yang dihadapi tuna netra. 

Tuna netra bagian dari komunitas yang memiliki keterbatasan mobilitas terhadap 

lingkungan dalam kehidupan sosial. Mobilitas yang diharapkan oleh penyandang cacat tuna 

netra tidak sebatas dilihat dari sisi sosial saja, misalnya adanya penerimaan dari masyarakat 

akan tetapi juga dilihat secara fisik seperti sarana dan prasarana sehingga memberi kemudahan 

mobilitas bagi penyandang cacat tuna netra dalam melakukan aktivitasnya. Pejalan kaki yang 

merupakan penderita cacat tuna netra wajib mempergunakan tanda khusus yang mudah 

dikenali oleh pemakai jalan lain. Tanda bagi penderita cacat tuna netra dapat berupa tongkat 

yang dilengkapi dengan alat pemantul sinar atau bunyi-bunyian atau kain merah. 
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METODE 

  Langkah-langkah perancangan alat ini 

adalah perancangan elektronika yang meliputi 

semua tahap dari pengerjaan yang 

berhubungan langsung dengan rangkaian, 

diantaranya adalah:  

a. Studi literatur  

b. Analisis Permasalahan  

c. Perancangan Desain Sistem  

d. Implentasi Sistem  

e. Pengujian Sistem  

 

STUDI LITERATUR 

  Proses studi literatur melibatkan 

pencarian dasar-dasar teori dan penelitian 

terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya. 

Teori – teori yang terkait dengan permasalahan 

penelitian seperti dasar – dasar rangkaian 

elektronika digital, dan bahasa pemrograman 

arduino dan teori pendukung lain yang 

berusaha digali oleh penulis dengan 

menuliskan secara singkat dan telah 

disesuaikan dengan tingkat yang diperlukan 

dalam penilitian ini. Studi literatur dilakukan 

dengan membaca langsung dari media buku, 

beberapa jurnal terdahulu dan internet, 

merangkumnya dan kemudian menulisnya 

kembali dengan metode yang telah ditentukan.  

 

ANALISIS PERMASALAHAN  

Dalam sistem ini, User melakukan 

input dari gelombang ultrasonik yang 

dihasilkan dari objek yang berada didepan 

sensor ultrasonik HC-SR04. Pantulan 

gelombang ultrasonik tersebut akan ditangkap 

oleh bagian receiver. Lamanya waktu antara 

dipancarkannya gelombang ultrasonik sampai 

ditangkap kembali, dapat dihitung jarak objek 

yang ada dibawah modul ultrasonik. Data 

gelombang ultrasonik akan diolah 

mikrokontroler arduino uno.  

Data gelombang ultrasonik tersebut 

diterjemahkan oleh mikrokontroler sebagai 

media perintah secara real time. Sistem ini 

memiliki satu buah mikrokontroler Arduino 

Uno sebagai pusat pengendali. Sistem juga 

mempunyai output dari pengeras suara untuk 

mengeluarkan hasil dari pantulan gelombang 

yang di pancarkan oleh Sensor Ultrasonik 

dengan system peringatan dini.  

 

PERANCANGAN DESAIN SISTEM  

Block diagram perancangan sistem ini 

berdasarkan 2 variabel yang terdiri dari 

variabel input dan variabel output. Variabel 

input adalah variabel yang di setting sesuai 

dengan input dari gelombang ultrasonik yg 

diterima dari sensor HC-SR04. Variabel output 

meliputi nilai hasil proses inisialisasi data dari 

mikrokontroler arduino uno yang akan dikirim 

pengeras suara untuk memberikan hasil . 

a. bagian input  

Perangkat lunak yang dibuat untuk 

sistem ini terdiri dari dua bagian besar yaitu 

program untuk menerima dan mengirim data, 

Data yang dikirimkan dari gelombang 

ultrasonik melalui sensor HC-SR04 adalah data 

representasi dari jarak objek antara waktu 

pancar dan waktu terima, data tersebut diolah 

oleh mikrokontroler Arduino Uno kemudian 

dikirimkan ke Modul MP3 sehingga 

menghasilkansuara sebagai hasil  output . 

 

b. Bagian Output 

Output utama yang dihasilkan dari alat 

tongkat tuna netra dengan menggunakan isyrat 

suara yaitu pada modul MP3 yang di pasang 

bersaaam dengan rangkaian Arduino Uno 

sehingga menghasilkan suara yang di terima 

dengan Headset Bluettoth dan menghasilkan 

peringan dini bahaya kepada penyangdang tuna 

netra .  

 

c. bagian supply tegangan  

 

Untuk sumber daya eksternal atau 

non USB dapat berasal baik dari adapter AC-

DC atau baterai. Board arduino dapat 

beroprasi pada pasokan eksternal dari 6 

sampai 12 volt. 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Diagram Blok Sistem Rangkaian  

Perangkat Keras  

 

No.  Blok Sistem  Fungsi  

1  Arduino Uno 

R3  

Sebagai pusat 

pengolahan data  

2  Sensor HC-

SR04  

Sebagai pemberi 

perintah atau 

masukan  

3  Baterai dan 

adaptor 12V  

Sebagai pemberi 

sumber tegangan  

4  Modul MP3   Sebagai output 

sistem  

5 Werlless 

Audio      

Trasmiter 

Konveter dari 

modul mp3 ke 

headset Bluetooth 

6 Headset 

Bluetooth 

Penerima suara  

 

Tabel 1 Fungsi setiap blok sistem 

 

IMPLEMENTASI SISTEM  

 

Pertama alat akan membaca keadaan 

melalui sensor utrasonik. Ketika sensor 

ultrasonik menangkap adanya gelombang 

ultrasonik, maka sensor akan mendeteksi 

gelombang ultrasonik  tersebut. Pantulan 

gelombang ultrasonik akan mengenai objek 

didepanya yang nantinya akan ditangkap oleh 

bagian receiver.  

 

PENGUJIAN SISTEM  

Pengujian dilakukan untuk mengetahui 

apakah fungsi – fungsi dari alat yang telah 

dirancang dapat bekerja dengan baik atau 

tidak. Pengujian alat juga berguna untuk 

mengetahui tingkat kinerja dan fungsi tersebut. 

Pengujian yang dilakukan meliputi pengujian 

hardware dan pengujian sistem.  

Pengujian hardware dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana kinerja hardware yang 

telah dirancang, pengujian ini meliputi: 

1. Pengujian Rangkaian Mikrokontroler 

Arduino Uno. Untuk mengetahui bahwa 

mikrokontroler Arduino Uno dapat bekerja 

dengan baik maka dilakukan pengujian. 

Pengujian pada bagian ini dengan memberikan 

program sederhana pada mikrokontroler 

Arduino Uno untuk menyalakan LED. Posisi 

pin yang dipakai adalah pin11 dan Ground 

(GND). 

 

Gambar 2 Hasil Pengujian Arduino dengan LED 

Untuk menyalakan LED seperti gambar 2 

maka diperlukan program sebagai berikut:  

void setup() {  

pinMode(11, OUTPUT);  

}  

void loop() {  

digitalWrite(11, HIGH);  

delay(500);  

digitalWrite(11, LOW);  

delay(500);  

}  

 

Program diatas bertujuan untuk 

menghidupkan led yang terhubung pada pin 

11 mikrokontroler arduino uno selama 1 detik 

kemudian mematikannya selama 1 detik 

secara terus menerus. Perintah 

Sensor 

Ultrasonik 

Werlless Audio      

Trasmiter 

Mikrokontroler 

Arduino Uno R3 

Headset 

Bluetooth 



digitalWrite(11, HIGH); menjadikan pin 11 

berlogika high yang menyebabkan transistor 

aktif, sehingga led menyala, delay(500); akan 

menyebabkan led ini hidup selama 1 detik. 

Perintah digitalWrite(11, LOW); menjadikan 

pin 11 berlogika low yang menyebabkan 

transistor tidak aktif, sehingga led akan mati, 

delay(500); akan menyebabkan led ini mati 

selama 1 detik, perintah void loop() { akan 

menjadikan program tersebut berulang, 

sehingga akan tampak led tersebut tampak 

berkedip. 

 
2. Pengujian Rangkaian Arduino dengan 

Sensor HC-SR04.  

 

 

 

Gambar 3 Skema Pengujian Arduino dengan 

Sensor HC-SR04. 

 

Pengujian pada rangkaian receiver 

sensor HC-SR04 dilakukan dengan 

menghubungkan output dengan rangkaian 

mikrokontroler arduino uno dan 

menghubungkan output dari rangkaian sensor 

HC-SR04 dengan serial monitor.  

 

Port  Arduino  Alokasi  

PB.4  D12  trigPin Sensor HC-

SR04  

PB.5  D13  echoPin Sensor HC-

SR04  

 

Tabel 2 Alokasi Port I/O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4 Pengujian Arduino dengan Sensor 

HC SR-04 

Pengujian tersebut akan memberikan logika 

high dan low secara bergantian pada input dari 

sensor HC-SR04, dimana input dari jembatan 

masing – masing dihubungkan D12 dan D13. 

Inisialisasi pancaran gelombang ultrasonik 

akan menghitung jarak antara objek yang 

berada didepan dengan receiver sensor HC-

SR04, sehingga dapat diketahui jarak objek 

dengan satuan centimeter. 

 

 
3. Pengujian Rangkaian Arduino dengan 

Modul WTV020SD.  

 

 

Gambar  5 Skema Pengujian Arduino dengan 

Modul WTV020SD 

 



Pengujian pada rangkaian WTV020SD 

dilakukan dengan menghubungkan output 

rangkaian pengeras suara ini dengan rangkaian 

mikrokontroler arduino uno dan 

menghubungkan input dari WTV020SD 

Gambar Pengujian tahap rangkaian 

mikrokontroler arduino uno dengan 

WTV020SD berjalan sesuai dengan harapan. 

WTV020SD dapat memberikan output suara 

sesuai dengan perintah melalui rangkaian 

pengeras suara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Hasil Pengujian Arduino, dengan 

Modul WTV020SD 

 

KESIMPULAN 

Setelah melalukan perancangan dan realisasi 

Prototype Tongkat Berbasis Arduino Dengan 

Isyarat Suara Untuk Penyandang Tuna Netra   

dalam bentuk prototype dan kemudian di 

lakukan pengujian terhadapa alat, baik 

pengujian berupa setiap blok atau keseluruhan 

maka dapat di peroleh kesimpulan: 

1. Perangkat yang di buat oleh penulis dapat 

berkerja dengan baik sesuai dengan yang 

diharapkan. 

2. Perangkat yang di gunakan berkerja 

dengan menteksi benda yang berada di 

depannya dengan menggunakan sensor 

ultrasonic yang di kirimkan ke 

minkrokontroler Arduino yang kemudian 

di kelolah menghasilkan out put berupa 

suara peringantan tanda bahaya. 

3. Mikrokontroler Arduino unu yang di 

gunakan sebagai pengendali utama, alat 

ini dapat berkerja dalam menjalankan 

program atau perintah yang di berikan.
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