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BAB I 

PENDAHULUAN 

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang penulis membuat aplikasi 

berbasis android, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan 

sistematika penulisan. 

1.1 Latar Belakang 

Dapat menulis huruf hijaiyah dengan baik dan benar merupakan keharusan 

bagi setiap muslim. Sehingga kemampuan dan keterampilan menulis huruf 

hijaiyah sudah mulai diajarkan sejak dini, terutama bagi sekolah yang berbasiskan 

agama Islam. Dengan diperkenalkan sejak dini, diharapkan akan memberikan 

hasil yang lebih baik sebagai bekal bagi anak muslim untuk dapat menulis al-

Quran dan al-Hadist dengan benar. 

Pada Pembelajaran menulis huruf hijaiyah dari dahulu sampai saat ini masih 

menggunakan cara yang sama, seperti dengan cara menebalkan kertas yang berisi 

tulisan huruf hijaiyah dan dengan mencontoh tulisan gurunya yang ada di papan 

tulis. Bila kita kaitkan juga dengan teknologi saat ini pembelajaran menulis huruf 

hijaiyah dengan cara diatas sudah ketinggalan, karena banyak anak-anak sekarang 

yang sudah mulai bermain dengan gadget. Sebuah penelitian American 

Association of Pediatrics (AAP) menyatakan bahawa jumlah penggunaan gagdget 

khususnya perangkat mobile pada anak meningkat hampir dua kali lipat dari 38% 

menjadi 72% [1]. sehingga pembelajaran menggunakan cara-cara tradisional pada  

saat ini kurang menarik bagi anak-anak. Terlebih itu mereka akan lebih tertarik 

menggunakan media belajar yang baru dan menarik buat mereka. 

Media pembelajaran adalah sebuah alat yang berfungsi untuk  

menyampaikan pesan pembelajaran [2]. Dengan media pembelajaran guru atau 

tenaga pengajar akan turut terbantu dalam menyampaikan materi dari pelajaran. 

Selain itu media pembelajaran dapat menjadi Salah satu alternatif untuk 

membantu meningkatkan minat dan kemampuan anak dalam belajar. media 

pembelajaran khususnya media visual memiliki empat fungsi. Pertama, fungsi 

atensi yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk berkonsentrasi 

kepada isi pelajaran. Kedua, fungsi afektif terlihat dari kesenangan siswa saat 
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belajar. Ketiga, fungsi kognitif yaitu untuk memahami dan menginggat informasi. 

Keempat, fungsi kompensatoris yaitu untuk mengorganisasikan informasi dan 

mengingatnya kembali [3]. Sehingga dapat di pahami bahwa kehadiran media 

pembelajaran begitu membantu seorang guru dalam menyampaikan isi pelajaran. 

Dari permasalahan yang diungkapkan diatas penulis berencana membuat 

media pembelajaran menulis huruf hijaiyah pada smartphone android. Penulis 

memilih android ini karena, smartphone android saat ini  merupakan teknologi 

canggih yang sedang marak dikalangan masyarakat. perkembangan pengguna 

smartphone android di indonesia sendiri mengalami peningkatan yang tinggi 

hingga 40 persen per tahun [4]. Selain itu Android adalah sebuah sistem operasi 

smartphone berbasis linux. Salah satu kelebihan dari Android adalah bersifat open 

source code, sehingga setiap orang dapat melakukan kostumasi terhadap fitur – 

fitur yang yang sudah ada maupun yang belum ada di sistem operasi Android 

tersebut sesuai dengan keinginan kita. 

Aplikasi ini nantinya berguna untuk mempermudah proses belajar, 

khususnya menulis huruf hijaiyah. Aplikasi ini juga akan memberikan 

pengalaman secara langsung menulis huruf hijaiyah pada layar smartphone 

android. Selain itu aplikasi ini nantinya akan dilengkapi dengan pengenalan huruf 

hijaiyah. Fungsi penulisan huruf hijaiyah menggunakan bantuan API Gesture. 

Untuk membuat gesture library (sekumpulan gesture) bisa dilakukan melalui 

program bernama “GestureBuilder” yang telah terinstal di Android Emulator.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah yaitu: 

1) Bagaimana menganalisa kebutuhan sistem yang dapat mempermudah dalam 

proses pembelajaran menulis huruf hijaiyah ? 

2)   Bagaimana mendesain sistem yang dapat yang dapat memudahkan dalam 

belajar mengenal dan menulis huruf hijaiyah ? 

3) Bagaimana Mengimplementasikan pembelajaran menulis huruf hijaiyah 

dengan memanfaatkan gesture ? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah: 

1) Menganalisa kebutuhan sistem untuk mempermudah belajar menulis huruf 

hijaiyah. 

2) Mendesain sistem yang berguna untuk mempermudah dalam proses belajar 

mengenal dan menulis huruf hijaiyah. 

3) Mengimplementasikan pembelajaran menulis huruf hijaiyah dengan 

memanfaatkan gesture 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut: 

1) Penggunaan aplikasi ini berjalan di platform Android 

2) Aplikasi ini hanya digunakan untuk belajar huruf hijaiyah (huruf lepas). 

3) Fungsi penulisan huruf hijaiyah menggunakan bantuan API Gesture. 

1.5 Metodologi 

1) Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka pada berbagai sumber 

yang berhubungan dengan permasalahan tugas akhir baik bersumber dari buku, 

jurnal, artikel, atau tutorial dari internet untuk mendapatkan informasi yang 

berkaitan dengan tugas akhir. 

2) Analisa kebutuhan sistem 

Pada tahap ini dimulai dengan menganalisa kebutuhan sistem baik fungsional 

maupun non-fungsional. Kebutuhan fungsional adalah jenis kebutuhan yang 

berisikan fitur-fitur apa saja yang di berikan oleh sistem. Sedangkan kebutuhan 

non-fungsional adalah jenis kebutuhan yang tidak secara langsung terkait pada 

fitur sistem. 

3) Perancangan aplikasi  

Pada tahap ini dimulai dengan perancangan aplikasi sesuai dengan hasil 

analisa kebutuhan sistem menggunakan UML(Unified Modelling Language) dan 

merancang  tampilan aplikasi untuk perangkat mobile.   
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4) Implementasi aplikasi 

Hasil rancangan aplikasi diimplentasikan pada tahap ini. Pembuatan  aplikasi  

menggunakan  IDE  Eclipse  4.2  (Juno)  untuk  menuliskan program, Android 

SDK, serta menggunakan plugin ADT 21.  

5) Pengujian aplikasi 

Tahapan  terakhir  yaitu  pengujian aplikasi dimana  program langsung 

dipasang pada perangkat mobile yang sebelumnya hanya dijalankan  pada  

emulator Android  yaitu AVD Android API Level 10 sebagai simulasi. 

6) Dokumentasi 

Pada tahap ini penulis melakukan dokumentasi dari penelitian yang telah 

dilakukan. Dari hasil penilitian yang dicapai disusun sebuah buku guna 

memudahkan pengembangan aplikasi lebih lanjut 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, 

batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dibahas mengenai semua landasan teori yang berkaitan 

dengan topik penelitian tugas akhir. Dasar teori yang dibahas meliputi: 

pengenalan huruf hijaiyah, metode pembelajaran, media pembelajaran, 

touchscreen, api gesture serta android 

BAB III : ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 

sistem meliputi: identifikasi masalah, analisa sistem, dan analisa kebutuhan 

sedangkan Perancangan sistem ini mengidentifikasi komponen-komponen sistem 

informasi yang dirancang secara rinci. Perancangan sistem dibagi menjadi dua, 

yaitu: perancangan Unified Modelling Language (UML) dan perancangan 

tampilan (interface) program. 

 

 



5 

 

BAB IV : IMPLENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang implementasi dari hasil perancangan dan 

hasil pengujiannya. Implementasi berupa penulisan kode sumber pada IDE 

(Integrated Development Environment) Eclipse. Aplikasi yang dihasilkan 

langsung dipasang pada perangkat mobile untuk dilakukan pengujian. Skenario 

pengujian sistem meliputi: Proses instalasi pada perangkat mobile dan fitur utama 

aplikasi yang disediakan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil implementasi dan pengujian 

dari penelitian yang dikerjakan, serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat 

untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya 


