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BAB I  
PENDAHULUAN 

1      
Pada bab ini akan dijabarkan tentang hal-hal yang menjadi latar belakang 

pembuatan tugas akhir ini, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

sistematika penulisan dari tugas akhir yang akan dikerjakan. 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang kaya akan warisan budaya 

leluhur. Seiring dengan perkembangan zaman, warisan budaya daerah yang 

merupakan jati diri suatu bangsa ini sudah hampir punah. Nilai budaya bangsa dapat 

tercermin dari adat istiadat yang dimiliki setiap daerah. Bangsa yang maju adalah 

bangsa yang selalu melestarikan seni budaya dan adat istiadat, salah satunya adalah 

warisan tulisan jawa kuno yang ada di daerah kepulauan jawa.Saat ini pembelajaran 

tentang  kebudayaan Indonesia khususnya aksara jawa masih menggunakan 

panduan buku , sehingga merasa bosan dan tidak menguasai apa yang di pelajarinya 

karena media teks di anggap sebagai metode lama dan tidak menarik untuk 

menyampaikan informasi. Buku tentang aksara jawapun memang sudah langka, 

karena masyarakat Jawa sendiri memang sudah jarang yang bisa membaca dan 

menulis dengan Aksara Jawa.  Dan saat ini menulis aksara jawa dengan menghafal 

bentuk-bentuk dan aturan-aturannya dianggap sulit karena Aksara Jawa sudah tidak 

dipakai lagi sebagai media tulis sehari-hari. Agar dapat terus melestarikannya, 

metode pembelajaran tulisan aksara jawa bisa di rubah menggunakan multimedia 

yang lebih interaktif dan lebih mudah menyampaikan informasi yang ingin 

diberikan.[1] 

Saat ini PC Tablet dan papan tulis elektronik menyediakan area tulisan yang 

lebih besar menggunakan interface pena seperti PDA (Personal Digital As-sistants), 

dimana pengguna dengan mudah dapat memasukkan input teks, menulis dan 

menggambar pada layar. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat 

pesat, kita dapat melihat dimana-mana orang dengan mudah bisa mendapatkan alat 

komunikasi handphone dengan berbagai macam jenis dan kegunaan, tidak hanya 

sekedar untuk mengirim pesan singkat dan menghubungi, tetapi bisa digunakan 
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sebagai alat multimedia seperti perekam suara, perekam video, perekam gambar, 

mendengarkan lagu, memuat film, melakukan koneksi internet, permainan kecil 

tingkat tinggi dan banyak lagi kegunaan dan kemudahan lainnya yang ditawarkan. 

Dari model keypad sampai model layar sentuh yang banyak diminati sekarang ini. 

Dan bisa dikatakan, handphone saat ini merupakan komputer mini saat ini yang 

lebih kecil lagi dari netbook dan PC Tablet.[2] 

Selain kemudahan yang diberikan diatas, muncul sebuah keinginan 

bagaimana menuliskan tulisan aksara jawa pada media  mobile dalam bentuk 

permainan yang diharapkan dapat menarik minat untuk lebih mengenal tulisan 

aksara jawa. Perkembangan teknologi saat ini bisa memungkinkan membuat sebuah 

aplikasi yang membantu untuk pembelajaran menulis aksara jawa sekaligus juga 

sebagai media dalam penyampaian informasi tentang tulisan aksara jawa tersebut. 

Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi Touch Screen dan API Gesture. Hal 

ini juga sebagai salah satu upaya melestarikan budaya bangsa khususnya suku jawa 

agar pengetahuan tentang tulisan aksara jawa tidak hilang karena perkembangan 

zaman dan perkembangan teknologi informasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Masalah yang dapat diungkapkan dalam skripsi ini : 

a. Bagaimana cara merancang sistem game menulis aksara jawa menggunakan 

metode API Gesture berbasis Android ? 

b. Bagaimana menguji tingkat keakuratan pengenalan huruf berdasarkan 

pendekatan gesture dengan library yang ada ? 

c. Bagaimana mengimplementasikan API Gesture untuk mengenali huruf 

tulisan tangan ? 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi cakupan atau ruang lingkup dari pembahasan dan 

permasalahan yang coba dipecahkan, maka dibuat batasan sebagai berikut : 

a. Permainan ini dimainkan oleh satu orang user. 

b. Permainan ini dibuat dengan tiga level. 

c. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa pemrograman 

beorientasi objek. 

d. Fungsi penulisan Aksara Jawa mengunakan bantuan API Gesture. 
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1.4 Tujuan 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk merancang dan 

mengimplementasikan suatu aplikasi berbasis android untuk menulis aksara jawa 

menggunakan API Gesture, serta memberikan sebuah alternatif sistem 

pembelajaran yang lebih menarik. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dipaparkan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, sistematika penulisan, dan rencana kegiatan yang 

disajikan secara terstruktur. 

 
BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan Tugas 

Akhir ini. Landasan Teori tersebut adalah Pengertian, tujuan, dan genre game,  

pengertian aksara jawa serta bentuk –bentuk huruf aksara jawa, Game Edukasi, 

Android, Touchscreen dan API Gesture. 

 

BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini akan membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi : Pengenalan Game, skenario, gameplay dan use case diagram. 

Sedangkan Perancangan Sistem meliputi : Activity diagram, sequence diagram, 

class diagram, pengenalan karakter dan desain user interface.  

 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada Bab ini akan dilakukan implementasi dan pengujian terhadap sistem. 

Implementasi merupakan tahap representasi perangkat lunak sesuai dengan hasil 

analisis yang telah dilakukan. Setelah implementasi maka dilakukan pengujian 

sistem yang baru dimana akan dilihat kekurangan-kekurangan pada aplikasi. 

 

 

 



4 
 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini diuraikan kedalam beberapa hal yang dapat disimpulkan dari 

hasil pengujian dan beberapa saran yang dapat disampaikan penulis sebagai hasil 

dari evaluasi dengan harapan untuk lebih menyempurnakan perancangan yang telah 

dibuat. 
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