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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan moment istimewa 

yang senantiasa menjadi bagian perhatian orang tua. Pengenalan huruf merupakan 

dasar untuk bisa membaca, karena tulisan-tulisan yang terdapat pada bahan 

bacaan merupakan rangkaian dari huruf-huruf. Setiap anak memiliki kemampuan 

yang berbeda-beda termasuk anak autis. Dalam mengenal huruf anak autis 

mengalami kesulitan, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 

menguasainya. 

Berbagai macam aplikasi pembelajaran telah dikembangkan dengan 

Android akan tetapi masih sangat sedikit yang membuat tentang pembelajaran  

pengenalan maupun penulisan huruf untuk anak berkebutuhan khusus seperti 

anak-anak autis. Oleh karena itu dalam rangka membantu anak autis dalam 

mengenal maupun menulis, sehingga akan membuat aplikasi pembelajaran 

penulisan huruf abjad dengan pola berbasis Android . Untuk  itu,  pengembangan  

media yang  tepat  merupakan  suatu  usaha  untuk menunjang kondisi belajar 

menulis yang lebih baik yang  pada  akhirnya  dapat  meningkatkan  mutu belajar  

menulis. Salah satu upaya pengembangan media yang dipakai dalam  

pembelajaran menulis yaitu media pembelajaran menulis berbasis android dengan 

gesture recognize. Dalam 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 
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membuat pola penulisan yang sudah ditentukan. Kemudian pola akan direkam dan 

disimpan pada sebuah file bernama gesture.(Developer.andorid.com,2014) 

Aplikasi  pembelajaran  menulis  berbasis andorid  diciptakan  adalah  

untuk  melatih  anak meningkatkan  kemampuan  menulis  mereka, mempelajari 

teknik menulis huruf menggunakan gesture dan suara dalam media 

pembelajarannya. 

Nantinya aplikasi ini ditujukan untuk anak penderita autis yang 

memasuki masa Sekolah Dasar. Diharapkan dengan fitur yang ada, aplikasi ini 

dapat membantu pembelajaran  pengenalan maupun penulisan huruf untuk anak 

penderita autis menjadi  lebih atraktif dan interaktif sehingga dapat meningkatkan 

minat belajar anak penderita autis. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang timbul dan ingin dipecahkan yaitu untuk 

bagaimana metode gesture recognize dapat diterapkan pada aplikasi pembelajaran 

menulis huruf untuk anak autis. 

1.3 Ruang Lingkup 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, peneliti dapat menyimpulkan untuk 

ruang lingkup aplikasi yang akan dibuat sebagai berikut : 

1. Anak - anak autis dengan usia 6 tahun - 10 tahun yang sudah memasuki masa 

sekolah 

2. Terdapat fitur pola huruf abjad Bahasa Indonesia (A-Z) yang berfungsi 

sebagai sarana latihan menulis dengan menghubungkan titik-titik pada pola 

huruf. 

3. Dengan menggunakan nilai prediction dengan nilai > 1 
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4. Aplikasi berjalan pada sistem operasi minimal versi 4.4 (Kitkat). 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai yaitu membantu anak autis dengan 

membuat pola huruf (menebalkan huruf) yang diinginkan dengan menggunakan 

metode gesture recognize untuk menghasilkan hasil yang baik dan benar sesuai 

dengan pola yang disediakan sehingga memudahkan anak autis memahami huruf 

abjad Bahasa Indonesia. 

1.5 Manfaat Penelitian 

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

usia 6tahun - 10 tahun adalah membantu menulis huruf pada smartphone 

khusunya android. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Bab ini mencakup tinjauan pustaka dan dasar teori. Tinjauan pustaka akan 

menjelaskan mengenai uraian tentang kajian berbagai sumber yang kemudian 

kajian ini dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti. Sedangkan dasar teori 

menjelaskan definisi- definisi dan teori yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 
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Bab ini berisi penjelasan tentang perancangan sistem yang akan dibangun meliputi 

analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem yang menggunakan UML yang 

terdiri dari usecase diagram, sequence diagram, activity diagram, dan class 

diagram,dan perancangan antarmuka,  

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN SISTEM 

Bab ini mencakup pembahasan implementasi, pembahasan dan uji coba sistem. 

Pada bagian ini menguraikan tentang implementasi yang dianggap penting atau 

inti dari penelitian yang sesuai dengan rancangan dan berdasarkan 

komponen/tools/bahasa pemograman yang dipakai. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan. 

DAFTAR PUSTAKA 

Bagian ini berisikan daftar pustaka yang menjadi sumber referensi dalam 

penelitian dan penyusunan naskah skripsi. 


