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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dunia pendidikan merupakan sarana penting untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Melalui dunia pendidikan diharapkan dapat 

tercipta manusia dengan pemikiran yang berkualitas, karena hanya manusia 

yang berkualitas yang nantinya akan mampu menghadapi persaingan. Selain 

itu yang terpenting adalah penanaman nilai-nilai agama, karna Ilmu 

Pengetahuan harus selalu ditemani oleh ilmu agama dan keduanya harus 

berjalan beriringan, Oleh karena itulah masalah pendidikan terutama 

pendidikan agama harus diperhatikan untuk menciptakan manusia yang 

mempunyai budi pekerti dan dapat meningkatkan kecerdaskan bangsa. 

Aplikasi pembelajaran adalah media yang dapat digunakan untuk 

menyampaikan isi materi yang melibatkan perangkat bergerak seperti ponsel, 

laptop dan tablet. Mengingat begitu pentingnya fungsi Alquran bagi hidup 

dan kehidupan manusia maka sudah seharusnya bila anak-anak 

mempelajarinya sejak dini. Banyak metode yang digunakan untuk belajar 

membaca Alquran, mulai dari metode iqra, metode al-barqi dll. 

Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan teknologi saat ini 

pengenalan huruf hijaiyah dapat dibuat menjadi lebih praktis dan menarik di 

PC. Dengan menggunakan pengenalan huruf hijaiyah anak-anak diharapkan 

merasa tidak bosan untuk mempelajari dasar-dasar membaca Alquran dan 

bagi anak yang memiliki orang tua yang sibuk, mereka bisa belajar sendiri 

membaca Alquran. Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengambil 

skripsi dengan judul “Rancang Bangun Aplikasi Pembelajaran Mengenal 

Huruf Hijaiyah Menggunakan Construct 2”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan 

yang akan dibahas/diteliti dalam tugas akhir ini dirumuskan sebagai berikut:   
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1.  Bagaimana merancang aplikasi pembelajaran mengenal huruf hijaiyah 

menggunakan construct 2. 

2.  Bagaimana merancang aplikasi pembelajaran mengenal huruf hijaiyah 

agar pengguna dapat dengan mudah mempelajari huruf hijaiyah. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menghasilkan aplikasi pembelajaran mengenal huruf hijaiyah 

menggunakan construct 2. 

2.    Menghasilkan aplikasi pembelajaran mengenal huruf hijaiyah yang dapat 

digunakan oleh semua orang untuk dapat belajar mengenal huruf hijaiyah 

dengan mudah dan tidak membosankan. 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1.    Aplikasi pembelajaran huruf hijaiyah ini dibuat dengan software/aplikasi 

construct 2. 

2.    Aplikasi ini memanfaatkan huruf-huruf hijaiyah dan juga huruf latin yang 

digunakan untuk mempermudah pengguna mengenal huruf hijaiyah. 

1.5 Metodologi 

Tahapan-tahapan yang akan ditempuh dalam pengerjaan Tugas Akhir 

ini adalah : 

1. Studi Literatur terhadap pembuatan Aplikasi Pembelajaran. 

Pada tahap ini dilakukan studi terhadap literatur-literatur yang terkait  

dengan Aplikasi Pembelajaran dan pembuatannya.  

2. Analisis.  

Pada tahap ini hasil literatur yang  didapat dianalisis untuk memberikan 

gambaran mengenai Pembuatan Aplikasi Pembelajaran yang akan 

menjadi basis proses berikutnya.  
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3. Perancangan Aplikasi Pembelajaaran.  

Pada tahap ini dilakukan perancangan Aplikasi Pembelajaran, dan antar 

muka.  

4. Implementasi Aplikasi Pembelajaran. 

Tahapan Implementasi adalah tahap pembangunan aplikasi dengan 

didasarkan pada hasil perancangan. Implementasi akan dilakukan dengan 

menggunakan construct 2. 

5. Pengujian Perangkat Lunak. 

Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap Aplikasi Pembelajaran 

apakah sudah sesuai dengan kebutuhan aplikasi yang didapat pada tahap 

analisis. 

6.   Pembuatan Laporan 

Kegiatan ini dilakukan setelah tahapan studi kasus dilakukan dan akan 

berjalan sampai dengan sistem ini selesai dan sesuai dengan tujuan. 

1.6  Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran isi laporan ini, penulis akan 

menguraikan susunan laporan secara garis besar yang terdiri dari lima bab, 

dimana setiap babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bab. Sistematika 

penulisan ini dibuat tersusun dengan tujuan agar mudah dipahami oleh semua 

pihak. Adapun susunannya sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang didalamnya akan 

membahas latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori permasalahan 

yang digunakan sebagai acuan penyelesaian implementasi 

dan pengujian pada bab iv. 
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BAB III  ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini membahas tentang perancangan umum maupun 

uraian lebih lanjut mengenai perancangan system dari tugas 

akhir ini. Uraian perancangan system ini meliputi 

perancangan proses mengenai bagaimana system ini 

nantinya akan bekerja, dalam bab ini juga diterangkan 

mengenai perancangan antarmuka atau user interface yang 

akan digunakan dalam pembuatan dan penyusunan tugas 

akhir ini. 

BAB IV  IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 

Bab ini membahas mengenai implementasi dan pengujian 

sistem. Implementasi sistem merupakan tahap 

merealisasikan aplikasi yang siap untuk digunakan dan 

pengujian sistem diperlukan untuk mengetahui kesalahan 

atau kekurangan sistem. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan serta 

saran-saran dari penulis. 

 


