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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya 

teknologi informasi semakin pesat. Dimana setiap peristiwa yang terjadi dan 

setiap berita yang disaji dalam waktu yang tidak lama akan tersalur dan 

tersampaikan ke seluruh dunia. Perkembangan dan kemajuan apapun yang 

terjadi di dunia ini tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa cukup berperan 

penting dalam perkembangannya. 

Dengan demikian sudah menjadi keharusan bagi semua kalangan 

untuk mempelajari bahasa. Bahasa merupakan unsur kebudayaan yang lahir 

dari kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan peradabannya. Bahasa 

berfungsi sebagai alat komunikasi antar manusia  juga berperan sebagai alat 

berpikir, mengungkapkan prasarana sekaligus lambang agama dan pemersatu 

umat khususnya bahasa Arab. 

Bagi umat Islam Bahasa Arab sangat penting untuk dipelajari karena 

Bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran (Wahyu Allah yang diturunkan sebagai 

pedoman perjalanan hidup mereka), Bahasa Rasulullah yang diceritakan 

secara turun temurun dari para sahabat, tabi’in, hingga sekarang. 

Selama ini software pembelajaran Tatabahasa Arab masih berupa 

tutorial-tutorial. Sementara itu pembelajaran tutorial sama dengan 

pembelajaran tradisional yang masih tergolong sulit untuk dipahami oleh user 

dan membosankan. Untuk itu Rancang Bangun Game Pendidikan Tatabahasa 

Arab ini diharapkan mampu mempermudah user memahami tatabahasa Arab 

yang dirancang dalam bentuk game yang fun dan mengurangi kebosanan 

dalam mempelajarinya, namun game ini ditujukan untuk para pemula pelajar 

Bahasa Arab karena pembelajaran dalam game ini adalah tatabahasa Arab 

dasar 
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Masalah yang ditemukan dalam perancangan dan pembuatan game ini 

adalah : Bagaimana cara membangun Aplikasi Game Tatabahasa Arab ? 

 

1.3 BATASAN MASALAH 

Pada Aplikasi Game Tatabahasa Arab ini diberikan pembatasan 

masalah sebagai berikut: 

1. Game dibatasi hanya pada Tatabahasa Arab dasar 

2. Tutorial tatabahasa pada setiap level sesuai dengan tingkat kesulitan 

3. Permainan drag and drop 

4. Aplikasi yang digunakan 

 Windows 7 (system operasi) 

 Java 

 Netbeans 7.2.1 

 MySQL (Database) 

 CorelDraw X4 

1.4 METODOLOGI 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah : 

1. Tinjauan pustaka, 

Mempelajari buku, artikel, dan situs yang terkait dengan game, tutorial, 

dan lain lain.  

2. Pengumpulan data, 

Mengumpulkan data-data yang terkait dengan proyek pembuatan game 

edukasi Tatabasa Arab. 

3. Implementasi,  

Mengimplementasikan teori sofware game pada proyek pembuatan game 

Tatabahasa Arab. 
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1.5 TUJUAN  

Aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk membuat game pendidikan 

tatabahasa Arab dasar yang bisa mendidik para pemula pelajar bahasa Arab 

dan diharapkan dapat memperkenalkan aturan-aturan dasar tatabahasa bahasa 

Arab agar lebih mudah dipahami 

  

1.6 MANFAAT 

1. Mempermudah user mengenal tatabahasa Arab dengan tutorial-

tutorial di setiap memulai suatu level. 

2. User mudah menjawab soal (hanya dengan menge-drag and drop)  

 

Aplikasi Game ini diharapkan menjadi game sederhana yang dapat 

dimainkan untuk mengisi waktu dan untuk memperkenalkan dasar-dasar 

tatabahasa Arab. 

 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab  ini berisi  tentang  latar belakang,  rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, Metodologi dan sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Bab  ini menjelaskan  tentang  teori-teori yang  terkait dengan 

permasalahan yang diambil.  

 

BAB III  DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM   

Bab ini menjelaskan tentang analisa yang dilakukan dalam 

Rancang Bangun Game Pendidikan Tatabahasa Arab yang meliputi story 

board, Use case Diagram, State Diagram, Activity Diagram dan User 

Interface, 
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BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang implementasi dari aplikasi yang dibuat 

secara keseluruhan. Serta melakukan pengujian terhadap aplikasi yang 

dibuat.  

 

BAB V  PENUTUP  

Bab  ini  berisi  tentang  kesimpulan  dan  saran  yang  diharapkan  

dapat bermanfaat untuk pengembangan pembuatan program aplikasi 

selanjutnya.     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


