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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

Tabel 2.1 Tinjauan Pustaka 

   Parameter 

 

Penulis 

 

Objek 

 

 

Platform 

 

Metode 

 

Hasil 

Yasa, I 

Nyoman 

Diva 

Purnama 

(2015) 

Anak PAUD 

Usia 3-5 

Tahun 

Android Gesture 

Recognize 

Nilai Kuis 

 

Belo, 

Sidonia De 

Jesus 

Correia (201

7) 

Anak-anak 

Usia Dini 

Android Multimedia Nilai Kuis 

Gustadipura, 

Wana 

(2014) 

Umum Android Gesture 

Recognize 

Terdapat hasil 

benar atau salah 

pada saat selesai 

menulis huruf 

hijaiyah. 

Endyanto 

(2015) 

Umum Android Gesture Nilai Kuis 

Yang 

diusulkan : 

Erik 

Satriawan 

(2017) 

Anak-anak 

Usia 7 Tahun 

atau Masuk 

Sekolah 

Dasar 

Android Gesture 

Recognize 

Hasil berhitung 

dengan 

penulisan dan 

nilai kuis. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh I Dava Nyoman Purnama Yasa (2017) tentang 

Aplikasi Pembelajaran Menulis Angka Berbasis Android menggunakan metode 
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gesture recognize merupakan aplikasi pengenalan angka, latihan, dan kuis. Pada 

fitur pengenalan angka menggunakan objek, sehingga anak-anak dapat melakukan 

latihan pada fitur yang telah disediakan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sidonia De Jesus Correia Belo (2017) tentang 

Membangun Aplikasi Pembelajaran Berhitung Untuk Anak-Anak Usia Dini 

Berbasis Android menggunakan multimedia interaktif merupakan aplikasi yang 

mempunyai fitur pengenalan angka, belajar berhitung dan operasi bilangan. Pada 

fitur belajar berhitung dan operasi bilangan menggunakan objek sebagai perantara 

belajar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wana Gustidipura (2014) tetang 

Pembangunan Aplikasi Menulis Huruf Hijaiyah Berbasis Android merupakan 

aplikasi yang membantu pengguna untuk menulis huruf hijaiyah melalui 

smartphone dengan memanfaatkan gesture recognize sehingga lebih menarik dan 

interaktif. 

Penelitian yang dilakukan oleh Endyanto (2015) tentang Pengembangan 

Aplikasi Latihan Menulis Huruf Arab Melayu Menggunakan Gesture Android 

merupakan aplikasi yang menampilkan semua huruf dan angka arab melayu 

beserta fitur untuk latihan menulis huruf atau angka arab melayu tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Erik Satriawan (2017) tentang Aplikasi 

Pembelajaran Matematika Untuk Anak Usia 7 Tahun Dengan Metode Gesture 

Recognize merupakan aplikasi yang membantu anak-anak usia 7 tahun atau anak 

yang akan masuk sekolah dasar untuk belajar berhitung sesuai pelajaran 
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matematika dan menuliskan jawaban dari soal tersebut menggunakan metode 

gesture recognize dalam aplikasi yang dibuat. 

 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar 

dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan 

kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada 

peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. 

Proses pembelajaran dialami sepanjang hayat seorang manusia serta 

dapat berlaku di manapun dan kapanpun. Pembelajaran mempunyai 

pengertian yang mirip dengan pengajaran, walaupun mempunyai konotasi 

yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar supaya peserta 

didik dapat belajara dan menguasai isi pelajaran sehingga mencapai sesuatu 

objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi 

perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor) 

seorang peserta didik. Pengajaran memberi kesan hanya sebagai pekerjaan 

satu pihak, yaitu pekerjaan guru saja. Sedangkan pembelajaran menyiratkan 

adanya interaksi antara guru dengan peserta didik. (Sidonia De Jesus 

Correia Belo, 2017). 
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2.2.2. Pembelajaran Matematika 

(Van de Walle : 2007) Matematika itu sebagai sebuah ilmu tentang 

pola keteraturan dan urutan yang logis Pandangan ini memberi makna 

terhadap pengerjaan-pengerjaan matematika baik pada tingkat dasar 

maupun tinggi. Contohnya bilangan dua merupakan representasi dari 

benda-benda yang banyaknya dua. Keteraturan dari anggota suatu 

himpunan yang banyaknya dua merupakan pola dan urutan yang logis 

Karakteristik anak dalam belajar matematika dipengaruhi tingkat 

perkembangan kognitifnya.  Tingkat tersebut didasarkan pada kematangan 

individu yang salah satunya dipengaruhi faktor usia. Tingkat perkembangan 

kognitif individu menurut Piaget (Suherman, dkk., 2001) diurutkan sesuai 

usianya, yaitu (1) tahap sensori motor (dari lahir sampai umur sekitar 2 

tahun), (2) tahap pra-operasi (usia 2-7 tahun), (3) tahap operasi konkrit 

(usia 7-11 tahun), dan (4) operasi formal (usia lebih dari 11 tahun).   

Melakukan penjumlahan dan pengurangan bilangan yang melibatkan 

bilangan cacah sampai dengan 99 dalam kehidupan sehari-hari serta 

mengaitkan penjumlahan dan pengurangan.  

 

2.2.3. Android 

Android merupakan sebuah sistem operasi untuk perangkat mobile 

berbasis linux yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan raksasa 

teknologi pada era ini Google Inc pada bulan November 2007. Sistem 

operasi android didesain untuk perangkat mobile dan merupakan turunan 
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sistem operasi berbasis kernel Linux, beberapa bagiannya juga identik 

dengan sistem operasi GNU-Linux, diantaranya kernel, pustaka atau 

library, framework, dengan penambahan Dalvik virtual machine. Dengan 

kata lain OS Android sangat identik dengan OS Linux. Operasi ini bersifat 

open source sehingga para pengembang dapat membuat aplikasi sendiri 

untuk perangkat mobile sesuai dengan kebutuhan. (I Nyoman Diva 

Purnama Yasa, 2015). 

 

2.2.4. Api Gesture 

API Gesture adalah suatu library pada android yang berfungsi untuk 

mempermudah interaksi antara pengguna dengan sistem yang 

menggunakan layar sentuh seperti android. Dalam pembuatan gesture 

library dibutuhkan aplikasi bernama gesture builder yang biasanya sudah 

terinstal 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,2017).  

Api Gesture ditambahkan oleh developer android pada level 4 dan 

bisa digunakan hingga api 28, pada api gesture terdapat pula beberapa xml 

attributes, yaitu : 

a) android:eventsInterceptionEnabled berguna untuk 

menentukan apakah overlay harus diinterupsi kejadian gerakan saat 

gerakan dikenali. 
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b) android:fadeDuration berguna untuk durasi, dalam milidetik, efek 

fade out setelah pengguna selesai menggambar gerakan. 

c) android:fadeEnabled berguna untuk menentukan apakah 

masukkan gesture akan otomatis pudar setelah dikenali. 

d) android:fadeOffset berguna untuk waktu, dalam milidetik, untuk 

menunggu sebelum gerakan memudar setelah pengguna selesai 

menggambarnya. 

e) android:gestureColor berguna untuk warna yang digunakan untuk 

menggambar gesture dari pengguna. 

f) android:gestureStrokeAngleThreshold berguna untuk sudut 

kurva minimum yang harus dikandung stroke sebelum diakui sebagai 

gerakan. 

g) android:gestureStrokeLengthThreshold berguna untuk 

panjang minimum stroke sebelum diakui sebagai gesture. 

h) android:gestureStrokeSquarenessThreshold berguna untuk 

ambang batas kuadrat stroke sebelum dikenali sebagai isyarat. 

i) android:gestureStrokeType berguna untuk menentukan jenis 

stroke yang menentukan gesture. 

j) android:gestureStrokeWidth berguna untuk lebar stroke 

digunakan untuk menggambar gesture. 

k) android:orientation berguna untuk menunjukkan apakah 

horisontal (ketika orientasi vertikal) atau vertikal (ketika orientasi 

horisontal) secara otomatis menentukan gesture. 



12 
 

 

l) android:uncertainGestureColor berguna untuk warna yang 

digunakan pengguna untuk menggambar stroke sampai dikenali bahwa 

itu gesture. 

 

Tabel 2.2 Gesture Default  Pada Android 

Jenis Gesture Fungsi Aksi 

Touch Triggers fungsi umum  

untuk item tertentu 

Press, Lift 

Long Press Memilih modus data 

seleksi. Memungkinkan 

untk memilih satu atau 

lebih item dalam 

pandangan dan bertindak 

berdasarkan data panel 

tindakan kontekstual. 

Press, Wait, Lift 

Swipe Scroll overflowing konten 

atau menavigasi antara 

tampilan dalam hirarki 

yang sama. 

Press, Move, Lift 

Drag  Menata kembali data 

dalam tampilan atau 

memindakan data ke 

dalam wadah (folder 

misalnya pada home 

screen). 

Long Press, Move, Lift 

Double Touch Memperbesar (zoom) ke 

konten. Isyarat sekunder 

untuk pemilihan teks. 

Two touches in quick 

succession 

Pinch Open Memperbesar konten. 2-finger press, move 

outwards, lift 

Pinch Close Memperbesar keluar dari 

konten atau memperkecil 

(zoom out). 

2-finger press, move 

inwards, lift 

 

Gesture yang digunakan pada aplikasi ini adalah jenis gesture swipe. 

Pada android terdapat fitur gesture, setiap view memiliki onTouchEvent 

yang diasosiasikan dengan view tersebut. Hal tersebut bisa digunakan 
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dengan gesture detector yang bertugas mengatur gesture listener. Berikut 

beberapa gesture yang bisa dimungkinkan OnGestureListener : 

a) onDown(); memberi tahu ketika event tap down terjadi. 

b) onFling(); memberi tahu ketika tap down da nada gerakan melempar 

terjadi. 

c) onLongPress(); memberi tahu ketika klik panjang terjadi. 

d) onScroll(); memberitahukan ketika gulir terjadi. 

e) onShowPress(); memberitahukan ketika tap down terjadi sebelum 

adanya gerakan/dilepas. 

f) onSingleTapUp(); memberitahukan ketika tap up terjadi. 

Gesture Builder adalah sebuah tool yang digunakan untuk membuat 

suatu library  dari gesture. Ketika aplikasi menjalankan sebuah gesture, 

aplikasi akan mencocokan gerakan tersebut ke GestureLibrary dan 

menentukan apakah gesture itu cocok dengan salah satu gesture yang sudah 

ada di library. Setiap kali menambah atau mengedit gerakan di Gesture 

Builder, file yang dihasilkan pada kartu memory emulator /sdcard/gesture. 

File ini berisi deskripsi semua gerakan, dan akan perlu dikemas didalam 

direktori Res, dalam res/raw. Ada dua tahapan untuk deteksi gerakan: 

a. Mengumpulkan data tentang acara sentuhan. 

b. Menafsirkan data untuk melihat apakah memenuhi kriteria untuk 

beberapa isyarat yang didukung aplikasi. 

Terdapat fungsi prediction yang didapatkan dari library gesture 

android, fungsi ini berguna untuk memanggil nilai dari gesture yang sudah 
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dimasukkan melalui aplikasi gesture builder dengan disimpan pada 

ArrayList. Prediction pada class api gesture berguna sebagai acuan 

kecocokan antara masukan gesture dari pengguna dengan gesture yang ada 

pada library dan fungsi ini akan mencocokan vector yang berisi arah 

menulis angka dan posisi saat angka dituliskan oleh pengguna. (Developer 

Android, 2017). 

2.2.5. SQLite 

SQLite merupakan sistem manajemen database relasional yang 

dibangun dalam sebuah library bahasa pemrograman C. Berbeda dengan 

kebanyakan sistem manajemen database lainnya, SQLite bukanlah mesin 

database client-server melainkan berupa file tunggal atau beberapa file 

saja. SQLite merupakan mesin database yang unik, fleksibel dan mudah 

dikelola. SQLite juga bisa menjadi alternatif yang bagus untuk database 

dalam pengembangan perangkat lunak. SQLite membaca dan menulis 

langsung ke file disk biasa. Format file database adalah cross-platform 

sehingga bebas menyalin database antara sistem 32-bit dan 64-bit atau 

antara arsitektur big-endian dan little-endian. Fitur-fitur ini membuat 

SQLite menjadi pilihan populer sebagai Application File Format. Dengan 

semua fitur yang diaktifkan, ukuran library bisa kurang dari 500KiB, 

tergantung pada platform target dan pengaturan optimasi kompilator. Jika 

fitur opsional diabaikan, ukuran library SQLite dapat dikurangi di bawah 

300KiB. SQLite juga dapat dilakukan untuk berjalan di ruang stack 

minimal (4KiB) dan tumpukan yang sangat kecil (100KiB).


