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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Teknologi yang sudah maju membuat anak-anak jaman sekarang sudah mahir 

untuk menggunakannya. Seperti halnya kebanyakan anak-anak menggunakan 

teknologi tersebut untuk bermain game. Banyak aplikasi game mobile berbasis 

android yang beragam, yang sudah aktif dengan multimedia interaktif. Anak-anak 

usia 7 tahun masih belum terlepas dari dunia bermain mereka, maka dari itu 

banyak developer membuat aplikasi game interaktif agar mudah digunakan oleh 

anak-anak seusia mereka. Sementara itu aplikasi mobile dengan mengambil 

konsep pembelajaran masih belum sebanyak aplikasi dengan konsep game. 

Rentang konsentrasi pada anak-anak usia 7 tahun sudah berkembang dengan baik, 

rata-rata waktu untuk konsentrasi anak tersebut yaitu 30-45 menit. Sedangkan 

konsentrasi terhadap aktivitas yang dilakukannya sudah cukup tinggi, karena 

mereka sudah memiliki semangat berkompetisi yang tinggi dan rasa ingin tahu 

yang besar. Jika dilihat dari antusias anak-anak terhadap gadget mereka sangat 

mudah mengenali objek apa saja yang ada dalam aplikasi tersebut. (Dora Irsa, 

2015) 

Pada pengoperasian smartphone, sentuhan jari tangan paling sering 

digunakan untuk perintah masukan, mengenali isyarat sebagai masukan 

memungkinkan smartphone menjadi lebih mudah diakses secara fisik dan 

membuat interaksi lebih mudah pada game atau aplikasi yang lain. Dalam 
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pembuatan gesture recognize, dibutuhkan sebuah gesture library yang ada pada 

aplikasi bernama gesture builder yang sudah terinstall pada emulator android. 

Cara pembuatan sebuah gesture adalah dengan membuat pola penulisan yang 

sudah ditentukan. Kemudian pola akan direkam dan disimpan pada sebuah file 

bernama gesture.(Developer.andorid.com,2014). 

Platform android relatif lebih mudah untuk menjadi salah satu media 

pembelajaran untuk kalangan anak-anak yang akan masuk sekolah dasar. 

Berbagai macam aplikasi sudah diciptakan dan dikembangkan, akan tetapi 

aplikasi berkonsep game atau permainan sangat mendominasi di pasar aplikasi 

android (Play Store). Oleh karena itu untuk membantu anak-anak belajar dengan 

menggunakan gadget , akan dibuat aplikasi pembelajaran matematika interaktif 

yang dikombinasikan dengan gesture recognize berbasis android. Aplikasi ini 

ditujukan kepada anak-anak usia 7 tahun sebagaimana sudah waktunya masuk 

SD.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun aplikasi dengan metode gesture recognize ke 

dalam smartphone khususnya android ? 

2. Bagaimana mengimplementasikan metode gesture recognize pada aplikasi 

android berhitung matematika ? 
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1.3. Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui batasan-batasan 

untuk ruang lingkup aplikasi yang akan dibuat sebagai berikut : 

1. Anak-anak dengan usia 7 tahun atau anak-anak yang akan memasuki 

masa SD. 

2. Materi dasar matematika y ang meliputi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian. 

3. Terdapat beberapa pola yang berfungsi untuk membantu menjawab 

soal yang ada (batasan pola sesuai angka dari jawaban tersebut). 

4. Gesture Recognize akan diterapkan pada halaman jawaban dari soal, 

yang akan mempengaruhi rincian dari hasil jawaban yaitu bentuk 

penulisan angka dan tingkat akurasi. 

5. Api Gesture level 28 dengan versi custom gesture. 

6. Menggunakan prediction dengan nilai > 1. 

7. Menampilkan pop up dari hasil jawaban benar maupun salah. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan ruang lingkup yang sudah dijabarkan, 

maka tujuan yang ingin dicapai adalah menghasilkan aplikasi berhitung dengan 

menulis angka dengan menerapkan teknologi gesture recognition yang 

mempunyai nilai prediksi > 1 menggunakan smartphone android. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang sudah dijabarkan, maka manfaat bagi anak-anak 

usia 7 tahun adalah membantu berhitung serta menulis angka pada smartphone 

khusunya android. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas skripsi ini, maka materi-materi yang tertera 

pada skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 

Bab ini mencakup tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka 

membahas uraian tentang hasil kajian dari berbagai pustaka yang memiliki 

relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Sedangkan dasar teori 

menjelaskan pengertian dan definisi dari masing-masing komponen yang 

digunakan untuk proses implementasi aplikasi berhitung matematika untuk 

anak usia 7 tahun dengan metode gesture recognize pada penelitian ini. 

BAB III Metode Penelitian 

Bab ini berisi penjelasan tentang perancangan sistem yang akan dibangun. 

Meliputi analisis kebutuhan peralatan serta perancangan sistem yang meliputi 
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arsitektur sistem, use case diagram, sequence diagram, activity diagram, 

class diagram dan rancangan antarmuka. 

BAB IV Implementasi dan Pembahasan 

Bab ini mencakup implementasi sistem dan pembahasan sistem. Bagian ini 

menguraikan tentang implementasi sistem beserta pembahasannya dan hasil 

uji coba sistem yang sudah dijalankan ke perangkat smartphone android. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan implementasi 

sistem yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

Daftar Pustaka 

Bagian ini berisikan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dalam 

penelitian dan penyusunan naskah skripsi. 


