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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Di zaman sekarang banyak sekali sarana yang dapat digunakan untuk 

belajar, salah satunya adalah teknologi. Teknologi merupakan suatu sarana 

yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan teknologi 

kita juga bisa mempelajari berbagai macam kaidah bahasa, termasuk 

kaidah bahasa Arab. 

Bahasa Arab adalah bahasa yang Allah telah pilih untuk menjelaskan 

agama ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang meragukan bahwa 

kedudukan bahasa Arab beserta semua ilmunya pada ilmu-ilmu Islam 

laksana bagaikan lisan pada anggota tubuh manusia. Bahkan tidak 

berlebihan jika kita mengatakan kedudukannya laksana hati pada tubuh 

manusia. Karena dia merupakan bahasa Islam yang tertinggi, yang 

dengannya Al-Qur’an Al-Azhim diturunkan, sebagaimana Firman Allah 

Subhanahu Wa Ta'ala 

                                                                    

 

Artinya: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur’an sebagai 

bacaan yang berbahasa Arab yang jelas agar kalian berfikir.”  

                                                                                                (QS. Yusuf: 2)  

Sedangkan ilmu bahasa arab mempunyai banyak cabang, salah satunya 

adalah ilmu nahwu.  
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Nahwu adalah kaidah-kaidah bahasa Arab untuk mengetahui bentuk 

kata dan keadaan-keadaannya ketika masih satu kata (Mufrod) atau ketika 

sudah tersusun (Murokkab). Ilmu nahwu sangat penting dipelajari karena 

merupakan landasan awal dalam mempelajari bahasa arab. Cara terbaik 

untuk bisa menangkap muatan pesan Al-Qur’an adalah memahami 

bahasanya. Karena Al-Qur’an berbahasa Arab, berarti kita harus bisa 

memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Dengan begitu kita harus bisa 

menjadikan Al-Qur’an sebagai cahaya pencerah kehidupan.  

Salah satu output teknologi guna mempelajari ilmu nahwu adalah 

dengan game edukasi. Sebagai suatu program yang interaktif, dapat 

merespon apa yang dilakukan pemain, game ini juga mempunyai peluang 

sebagai sarana dalam mempelajari ilmu nahwu. Untuk membuat game ini 

diperlukan suatu pemrograman dimana bisa menggunakan berbagai 

macam bahasa pemrograman.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba 

mengembangkan solusi berupa pembuatan Game Pembelajaan Ilmu 

Nahwu Berbasis Platform Android. Hal ini bertujuan memudahkan 

pengguna dapat menikmati sekaligus dapat memahami dasar-dasar ilmu 

nahwu pada mobile yang beroperasikan sistem android. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang didapat rumusan masalah, yaitu :  

1. Bagaimana membuat suatu game pembelajaran ilmu nahwu pada 

platform android? 
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2. Bagaimana mengimplementasikan pembelajaran ilmu nahwu pada 

aplikasi game yang berbasis android? 

3. Bagaimana caranya membuat suatu game pembelajaran yang mudah 

dimengerti dan menarik? 

1.3. Batasan Masalah 

Agar diperoleh hasil  pembahasan yang sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan, maka perlu diberikan batasan-batasan masalah yaitu : 

1. Game ini hanya bisa dimainkan di mobile phone yang berbasis 

android.  

2. Konsep game ini hanya pengenalan dasar-dasar ilmu nahwu. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada masalah yang telah diidentifikasikan di atas, maka 

tujuan yang ingin di capai dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat game pembelajaran ilmu nahwu. 

2. Mengimplementasikan pembelajaran nahwu pada game android. 

3. Untuk mempermudah pengguna dalam mempelajari imu nahwu. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Memberikan pengetahuan pada masyarakat akan pentingnya untuk 

mempelajari ilmu nahwu. 

2. Mempelajari tentang pemograman android. 

3. Mempelajari perkembangan aplikasi yang telah ada sebelumnya, serta 

kebutuhan lain yang berhubungan dengan pembuatan aplikasi tersebut. 

1.6. Metode Penelitian 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam mengerjakan tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Fase Perencanaan 

Fase perencanaan terdiri dari beberapa kegiatan, diantaranya : 

1. Studi kelayakan judul 
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Pada fase ini, judul yang dipilih sesuai dengan kemampuan dan 

judul telah dikonsultasikan kepada para dosen pembimbing dan 

disetujui. 

2. Pembuatan proposal 

Tahap selanjutnya adalah dibuat sebuah proposal untuk dilakukan 

pengujian. 

3. Seminar proposal 

Setelah proposal dibuat dan dilakukan pengujian, tahap selanjutnya 

adalah diadakan seminar proposal. 

2. Fase Analisis 

1. Studi literatur 

Pada bagian ini dirancang suatu program game ilmu nahwu 

sederhana menggunakan platform android, dan data pendukung 

yang digunakan untuk membuat program ini antara lain adalah 

buku atau jurnal tentang android dan ilmu nahwu. 

2. Game ilmu nahwu ini dari awal dibuat untuk memudahkan 

pengguna dalam mempelajari ilmu nahwu. Serta didalam  game ini 

ada beberapa contoh kata ilmu nahwu agar game ini tidak monoton. 

3. Fase Desain 

1. Desain Masukan (input) 

2. Desain Keluaran (output) 

3. Desain Proses 

4. Desain Antar Muka (interface) 

4. Fase Implementasi 

Aplikasi-aplikasi pendukung dalam pengembangan aplikasi tugas 

akhir ini adalah : 

1. Android-SDK (Software Development Kit), paket instalasi JDK 

(Java Development Kit). Untuk instalasi java pada program 

tersebut 

2. Instalasi Eclipse sebagai IDE yang kita gunakan dalam coding 

aplikasi android. 
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3. Serta aplikasi yang mendukung proses penulisan seperti Open 

Office.  

5. Fase Uji Coba 

Pada tahap ujicoba aplikasi game pembelajaran ilmu nahwu ini akan 

di ujicoba ke beberapa pengguna android yang telah menguasai ilmu 

nahwu yang nantinya akan memberi penilaian dan masukan tentang 

jumlah benar salahnya soal dan jawaban yang akan ditampilkan dari 

program ini, yang nantinya akan di sesuaikan dengan beberapa 

sumber. 

6. Pembuatan Laporan Tugas Akhir 

Tahap akhir dari keseluruhan fase penyusunan metode penelitian ini 

adalah membuat laporan hasil dari penelitian-penelitian yang 

dilakukan selama proses pembuatan tugas akhir. 

1.7.  Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan 

tugas akhir ini adalah : 

 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, metode 

penelitian dan sistematika penulisan. 

  

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendukung 

perencanaan dan pembuatan game pembelajaran ilmu nahwu berbasis 

platform android. 

 

BAB III   DESAIN DAN PERANCANGAN SISTEM 

Pada bagian bab Desain dan Perancangan ini membahas 

mengenai perancangan umum maupun uraian-uraian lebih mendalam 

tentang perancangan sistem program dalam pembuatan aplikasi. 

Uraian perancangan data mengenai data masukan (input) dan keluaran 



6 
 

(output), perancangan proses bagaimana sistem akan berjalan dengan 

proses-proses tertentu maupun perancangan antar muka (interface) 

dan implimentasi yang akan digunakan dalam pembuatan laporan 

tugas akhir. 

BAB IV   HASIL DAN IMPLIMENTASI 

Hasil dan Implimentasi adalah pembahasan dan 

pengimplementasian program yang meliputi penjelasan-penjelasan 

tentang sistem dan  hasil pengujian program. 

 

BAB V    PENUTUP 

Bab terkahir ini berisikan kesimpulan-kesimpulan yang didapat 

dari hasil ujicoba berserta analisisnya mengenai keterkaitannya 

dengan tujuan pembuatan program. Selain kesimpulan, bab ini juga 

berisikan saran-saran dari penulis sebagai bahan masukan bagi 

pengembangan aplikasi ini ke tahap yang lebih baik sesuai dengan 

kebutuhan. 

 


