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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang  

Belajar merupakan kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat 

fundamental dalam setiap jenjang pendidikan. Dalam keseluruhan proses 

pendidikan,  kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok dan penting 

dalam keseluruhan proses pendidikan. Adapun metode dalam pembelajaran yang 

dilakukan oleh sekolah masih menggunakan metode pembelajaran yang 

cenderung membosankan. Salah satu metode pembelajaran yang sangat 

memudahkan yaitu dengan menggunakan metode pembelajaran interaktif. Dengan 

kemajuan teknologi saat ini, penulis menggunakan Kinect sebagai sarana 

pembelajaran yang baru bagi anak usia sekolah dasar (SD) dengan memanfaatkan 

sensor gerak.  

Jean Piaget (1950) menyatakan bahwa anak usia sekolah dasar (SD) 

mengalami perkembangan jaringan saraf yang cukup tinggi, dimana pada anak 

usia sekolah dasar (SD) merupakan tahapan operasi konkret. Pada rentang usia 

sekolah dasar tersebut anak mulai menunjukkan perilaku belajar sebagai berikut: 

(1) Mulai memandang dunia secara objektif, bergeser dari satu aspek situasi ke 

aspek lain secara reflektif dan memandang unsur-unsur secara serentak, (2) Mulai 

berpikir secara operasional, (3) Mempergunakan cara berpikir operasional untuk 

mengklasifikasikan benda-benda, (4) Membentuk dan mempergunakan 

keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan mempergunakan 

hubungan sebab akibat, dan (5) Memahami konsep substansi, volume zat cair, 

panjang, lebar, luas, dan berat. Berdasar pada paparan diatas maka penulis 

mengaplikasikan metode pembelajaran berbasis Kinect ini pada anak SD 

dikarenakan pada usia tersebut perkembangan anak berada dalam tahapan operasi 

konkret.  

 Anak usia SD memiliki banyak sekali minat. Sinambela (1993) mengartikan 

minat adalah sikap positif dan adanya rasa ketertarikan dalam diri anak terhadap 



 

2 
 

suatu aktivitas tertentu. Minat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya 

adalah faktor personal. Faktor personal merupakan faktor-faktor  yang ada pada 

diri anak itu (meliputi usia, jenis, kelamin, intelegensi, sikap, dan kebutuhan 

psikologi). Berdasar paparan tersebut maka dapat dilihat bahwa anak usia SD 

lebih tertarik dan berminat mempelajari sesutu hal yang berkaitan pada apa yang 

ada pada dirinya, hal ini menjadi pertimbangan penulis  untuk melakukan 

pembelajaran interaktif pengenalan jaringan saraf manusia karena jaringan saraf 

merupakan bagian dari tubuh dirinya sehingga akan mendorong anak untuk 

memperhatikan, merasa tertarik, dan cenderung senang terhadap pembelajaran 

tersebut. 

Penulis menggunakan Kinect sebagai  media pembelajaran interaktif terhadap 

siswa SD karena dengan menggunakan teknologi Kinect, siswa dapat melakukan 

proses pembelajaran dengan menggunakan sensor dari Kinect. Metode 

pembelajaran menggunakan Kinect merupakan metode baru dengan 

memanfaatkan sensor menggunakan gerak tubuh, tangan atau kaki. Dengan 

adanya teknologi Kinect diharapkan siswa SD lebih antusias dalam proses 

pembelajaran interaktif menggunakan teknologi Kinect dan bermanfaat untuk 

metode pembelajaran kedepannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa 

permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut : 

a. Bagaimana siswa dapat melakukan proses pembelajaran pengenalan jaringan 

saraf manusia dengan menggunakan teknologi Kinect ? 

b. Bagaimana siswa dapat memahami pembelajaran secara mudah dan 

menyenangkan ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penyusunan tugas akhir ini antara lain: 

Tujuan dari penelitian ini adalah Sebagai sarana evaluasi pembelajaran 

interaktif bagi siswa SD dengan menggunakan teknologi Kinect. 
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1.4  Batasan Masalah  

Adapun batasan masalah dari perumusan masalah di atas: 

a. Dalam pembuatan aplikasi ini hanya bisa digunakan untuk menjawab soal 

yang telah disediakan. 

b. Aplikasi ini menggunakan metode Skeleton Tracking dengan menggunakan 

pergelangan tangan kanan. 

c. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah bahasa C#. 

 

1.5 Metodologi Penelitian 

Aplikasi ini akan dibuat dengan beberapa tahap diantaranya adalah :  

a) Studi pustaka dan pengumpulan data 

Pada tahap ini dilakukan studi literatur yang berkaitan dengan teknologi 

Kinect dan literatur yang berhubungan dengan Skeleton Tracking yang berkaitan 

dengan penelitian ini. Adapun sumber data atau literatur dapat diambil dari buku, 

jurnal, paper dan internet. 

 

b) Implementasi 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan aplikasi aplikasi evaluasi  pembelajaran 

interaktif pengenalan jaringan saraf manusia terhadap siswa SD berbasis Kinect. 

Langkah pertama adalah melakukan instalasi  SDK dan Visual Studio.  

Kemudian melakukan konfigurasi sensor agar sensor tersebut dapat berjalan 

dengan lancar. Setelah melakukan instalasi dan konfigurasi selanjutnya 

dilakukan implementasi kode program untuk mekanisme jalannya aplikasi 

pembelajaran interaktif menggunakan sensor Kinect. 

 

c) Pengujian  

Pada bagian ini akan diuji fungsionalitas dari sistem diantaranya : 

a) Pengujian pengenalan objek, pada jarak yang sudah ditentukan. 

b) Pengujian aplikasi dengan cara melakukan evaluasi pembelajaran 

interaktif dengan menjawab soal yang telah tersedia dengan 

menggunakan sensor Kinect sehingga dapat mengetahui jawaban yang di 

inputkan benar atau salah. 
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d) Pembuatan Laporan 

Pada tahap ini merupakan tahap akhir setelah tahap-tahap sebelumnya sudah 

selesai. Adapun laporan yang ditulis merupakan seluruh hasil analisis dan 

pengujian serta penyimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas ini sebagai berikut: 

1. Bab I membahas tentang latar belakang penelitian tentang aplikasi evaluasi 

pembelajaran interaktif menggunakan sensor Kinect, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, batasan masalah penelitian, metodelogi 

penelitian, dan sistem penulisan laporan penelitian. 

2. Bab II membahas tentang dasar-dasar teori yang bekaitan dengan penelitian 

Tugas Akhir ini. 

3. Bab III membahas tentang perancangan sistem yang meliputi bagaimana 

sistem bekerja, UML, dan UI dari aplikasi yang dibuat. 

4. Bab IV membahas hasil dari penelitian evaluasi pembelajaran interaktif 

menggunakan beberapa sample sebagai acuan untuk proses evaluasi 

pembelajaran interaktif dengan menggunakan sensor Kinect. 

5. Bab V merupakan suatu kesimpulan dan saran dari hasil penelitian Tugas 

Akhir ini. 

6. Lampiran-lampiran berisi tentang daftar pustaka, source code dan biografi 

penulis. 


