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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 

Endyanto 

(2015) 

Masyarakat 

umum 

khususnya anak-

anak memiliki 

perangkat 

android 

Android  Gesture 

Recognize 

Baik, kurang dalam 

mengenali 

kecocokan huruf 

Oscar 

Pamungkas 

(2016) 

Anak TK A / 

anak-anak yang 

memiliki 

perangkat 

android 

Android Gesture 

Recognize 

Baik, Kurang dalam 

mengenali 

kecocokan huruf 

I Nyoman 

Diva 

Purnama 

Yasa (2015) 

Anak Paud Usia 

3-5 tahun 

Android Gesture 

Recognize 

Fitur menarik 

Imam 

Hambali dkk 

(2013) 

Siswa 3 SD 

sampai 6 SD 

Android Gesture 

Recognize 

Baik, membantu 

siswa 3 SD sampai 

6SD 

Yang 

diusulkan : 

Devi Lintang 

Ing Prabudi 

(2017) 

Autis (Siswa 

1SD sampai 

3SD) 

Android Gesture 

Recognize 

Belum 

Teridentifikasi 
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Penelitian yang dilakukan oleh Endyanto(2015) ini memberikan sarana 

untuk menulis huruf arab melayu berbasis android dengan menyediakan kanvas 

untuk membantu penulisannya dan cara penulisannya akan ditampilkan dalam 

bentuk animasi dan gambar serta suara pelafalan atau penyebutan sehingga 

mempelajari penyebutan dengan benar. Fitur yang juga ada dalam aplikasi ini 

adalah kuis untuk sarana evaluasi belajar bagi user. Aplikasi ini memiliki 

kekurangan yaitu kurang mengenali kecocokkan huruf. 

Penelitian yang dilakukan oleh Oscar Pamungkas (2016) ini memberikan 

sarana untuk menulis abjad dengan menggunakan sistem operasi android dengan 

menyediakan kanvas untuk membantu penulisannya, dan disertai oleh media suara 

benar atau salah untuk memberitahukan hasil yang telah dicapai. Kekurangan 

dalam aplikasi yang dibuat ini adalah kurangnya dalam mengenali kecocokkan 

huruf.  

Penelitian yang dilakukan oleh I Nyoman Diva Purnama Yasa (2015),    

cara kerja aplikasi ini adalah pada menu utama terdapat pengenalan, latihan, kuis, 

dan bantuan. Jika menekan tombol pengenalan maka akan menampilkan gambar 

angka,  bila  salah  satu  gambar  angka  disentuh  maka  akan  mengeluarkan  

suara  dan menampilkan  video  cara  menulis  angka.  Pada  halaman  latihan  

akan  menampilkan titik yang nantinya akan diurutkan berdasarkan urutan titik.   

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Hambali dkk (2013) ini 

memudahkan pengenalan huruf aksara Jawa untuk siswa kelas 3SD hingga kelas 

6SD dalam penulisannya. Dalam aplikasi ini juga ditambahkan fitur suara untuk 
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menampilkan hasil. Aplikasi ini sudah membantu siswa untuk penulisan aksara 

Jawa, namun belum menyesuaikan sejauh mana pembelajaran pengguna. 

Penelitian yang akan dilakukan oleh Devi Lintang Ing Prabudi (2017) 

tentang aplikasi yang akan membantu anak penderita autis untuk memudahkan 

mengenal huruf dengan mengikuti pola dengan menggunakan metode gesture 

recognize dalam aplikasi yang dibuat. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Autisme 

Menurut  Treatment and Educational of Autistik and Communication 

Handicapped Children Program (TEACCH) dalam Wall (2004) dituliskan : 

Autism is a lifelong developmental disability that pervents induviduals front 

understanding what they see, hear, and otherwise sense. Autis dipahami sebagai 

gangguan perkembangan neorobiologis yang berat sehingga gangguan tersebut 

mempengaruhi bagaimana  anak belajar, berkomunikasi, keberadaan anak dalam 

lingkungan dan hubungan dengan oranglain.  

Anak autis dimana dari masa kemunculannya dapat 7 terjadi diawal 

disebut autistik klasik dan sesudah lahir hingga usia 1-2 tahun menunjukkan 

perkembangan yang pada masa selanjutnya menunjukkan perkembangan mundur 

disebut autistik regresi. Ciri-ciri pada anak autis yaitu : cuek terhadap lingkungan, 

perilaku tidak terarah, tidak mau menatap mata, asyik bermain dengan dirinya 

sendiri, terlambat bicara, dan tidak memahami pembicaraan oranglain. 

(Hasdianah, 2013). 
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2.2.2 Pembelajaran Autis 

Ketika akan menghadapi anak autis, hal pertama yang dilakukan  adalah 

mencari sebanyak mungkin mainan atau makanan kesukaan anak. Barang-barang 

yang difungsikan sebagai hadiah. Kenali perilaku autistic yang muncul pada anak, 

misal gerakan khas apa yang sering muncul, barang-barang yang membuat anak 

lebih tenang.  

Banyak anak menarik manfaat dari berbagai perangkat yang meningkatkan 

komunikasi, seperti belajar bahasa isyarat, sistem gambar/visual, atau komunikasi 

melalui pertukaran gambar (Picture Exchange Communication System/PECS), 

dan berbagai alat yang bisa mengeluarkan suara. (Greenspan, 1998) 

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 sistem operasi berbasis kernel 

Linux, beberapa bagiannyajuga identik dengan sistem operasi GNU-Linux, 

diantaranya kernel, pustaka atau librari, 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. (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 
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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). 

Gesture selalu diasosiasikan dengan nama. Nama itu sangat penting 

karena mengidentifikasi setiap gesture dalam aplikasi. Nama tidak harus unik 

sehingga sangat berguna untuk membuat beberapa gesture dengan nama yang 

sama untuk meningkatkan ketepatan pengenalan pola. Setiap kali anda menambah 

atau mengedit gerakan di Gesture Builder, file yang dihasilkan pada kartu SD 

emulator /sdcard/gesture. File ini berisi deskripsi semua gerakan, dan anda akan 

perlu mengemasnya 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 Anda. 

Terdapat fungsi prediction yang didapatkan dari library gesture android, 

fungsi ini berguna untuk memanggil nilai dari gesture yang sudah 14 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). 
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mLibrary = GestureLibraries.fromRawResource(this, 

R.raw.spells);if (!mLibrary.load()) { 

    finish();} 

 

Dalam kode program diatas merupakan kode program contoh untuk memuat 

gesture dengan menyimpan gesture yang akan dideklarasikan dengan 

menggunakan file / res / raw / nama library. Pada library yang dimuat dari 

sumber mentah hanya baca dan tidak dapat dimodifikasi. 

GestureOverlayView gestures = (GestureOverlayView) 

findViewById(R.id.gestures); 

gestures.addOnGesturePerformedListener(this); 
 

GestureLibrary untuk mencoba mengenali gerakan itu. Sebagai gantinya, akan 

mendapatkan daftar instance Prediksi, masing-masing dengan nama - nama yang 

sama dengan yang telah dimasukkan di Gesture Buider dan skor. Daftar ini 

diurutkan berdasarkan skor yang menurun; semakin tinggi skornya, semakin besar 

kemungkinan gerakan terkait adalah gerakan yang dimaksudkan pengguna untuk 

menggambar. 

 

 


